
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE DIREITO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO ECONÔMICO E DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Bertotti 

 

 

 

 

 

 

A EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS DOS 

TRABALHADORES: 

uma análise do artigo 7º da Constituição Federal frente à mora do legislador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2012

 



MONIQUE BERTOTTI 

 

 

 

 

 

 

A EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS DOS 

TRABALHADORES: 

uma análise do artigo 7º da Constituição Federal frente à mora do legislador 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito parcial para obtenção de título de 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

 
Orientadora: Prof.ª Dra. Carmen Camino 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2012 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bibliotecária responsável: Karin LorienMenoncin - CRB 10/2147 
 
 
 
 
 
   Bibliotecária responsável: Karin LorienMenoncin – CRB 10/2147 
 
 
 

  

B547eBertotti, Monique 

 

A eficácia dos direitos sociais prestacionais dos trabalhadores: uma análise 
do artigo 7º da Constituição Federal frente à mora do legislador / Monique 
Bertotti ;Carmen Camino [orientadora].– Porto Alegre, 2012. 

115 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso  (Graduação) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Faculdade Direito, Curso de Direito, Porto Alegre, 
2012. 

 

                                  1. Direito. Direitos fundamentais sociais. 2. Direitos fundamentais dos 
trabalhadores. 3.Artigo 7º da Constituição Federal. 4.Eficácia dos direitos 
fundamentais. I.Camino, Carmen. II. Título.  

CDU 342.7 
 



MONIQUE BERTOTTI 

 

 

 

A EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS DOS 

TRABALHADORES: 

uma análise do artigo 7º da Constituição Federal frente à mora do legislador 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 
requisito parcial para obtenção de título de bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 
Orientadora: Prof.ª Dra. Carmen Camino 

 
 

Aprovada em 20/12/2012. 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 

_______________________________________ 
Prof.ª Dra. Carmen Camino 

Orientadora 
 

 
_______________________________________ 

Prof. Dr. Leandro do Amaral Dorneles de Dorneles 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof.ª Dra. Luciane Cardoso Barzotto 

  

 



DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, meus eternos professores. 
Aos meus avós, Zélia, Pedro e Augusto, que compartilharam comigo esse sonho, mas, 

infelizmente, não estão aqui para vê-lo tornar-se realidade. 
 
 
 
 

  

 



AGRADECIMENTOS 
 

 
 
 

 
Aos meus pais, Vilmar e Neíva, pelo amor e apoio incondicional, por doarem-se sempre e por 

estarem sempre por perto, mesmo quando longe. 
 

À minha irmã, Maitê, companheira de sempre, pelos momentos de convivência, por dividir 
comigo esse período tão importante. 

 
Ao Diego, mais que namorado, amigo, parceiro, confidente, que comigo compartilhou as 

alegrias, as tristezas, as frustrações e as conquistas desses cinco anos. 
 

À Dra. Carmen Camino, pessoa extraordinária, sempre afetuosa, por proporcionar-me a 
convivência diária e pelos preciosos ensinamentos não apenas em Direito do Trabalho, 

minha eterna gratidão. 
 

À minha amiga Karin, por perto em todos os momentos importantes, pela assistência quanto 
às regras da ABNT e pela amizade de todos esses anos. 

 
Ao Des. José Felipe Ledur, pelo incentivo em pesquisar sobre o tema e pelas indicações de 

leituras iniciais. 
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de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou se entende devam ser cumpridos – o 
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sabendo, nada poderemos fazer que mereça crédito. Não a cumprir é estrangulá-la ao 

nascer".  
 
 

Miranda, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 
1969, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 15-16. (v.1) 

 



RESUMO 

 

Este trabalho versa acerca da efetividade dos direitos sociais prestacionais dos trabalhadores 
previstos, especialmente, no artigo 7ª da Carta Magna, a qual lhes galgou status de direitos 
fundamentais. De início, fez-se uma pequena abordagem acerca dos direitos fundamentais 
sociais, com o escopo de contextualizar o objetivo da pesquisa, que é identificar a eficácia 
dos direitos sociais prestacionais dos trabalhadores. Após, chegou-se ao núcleo da pesquisa, 
abordando-se de forma mais específica os direitos sociais prestacionais dos trabalhadores 
constantes no artigo 7º da Constituição Federal, analisados da seguinte forma: direitos já 
regulamentados à época da promulgação da Constituição Federal de 1988; direitos trazidos 
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentados tardiamente por lei infraconstitucional; 
direitos que ainda carecem de regulamentação infraconstitucional. Por fim, apresentou-se 
medidas que podem servir de solução à omissão do legislador frente aos direitos sociais dos 
trabalhadores, a saber, a ação direta de constitucionalidade e o mandado de injunção. 
Concluiu-se que os motivos pelos quais os direitos sociais prestacionais dos trabalhadores 
ainda não foram efetivados são variados e, dentre eles, encontram-se os interesses 
divergentes de duas classes (trabalhadores X empregadores), que influenciaram, inclusive, a 
forma como estão dispostos na Constituição Federal. Na elaboração da pesquisa, utilizou-se 
os seguintes métodos: quanto à abordagem, o método indutivo; quanto ao procedimento, o 
comparativo; e quanto à interpretação jurídica, o sistemático. 
 

Descritores: Direitos fundamentais sociais. Direitos fundamentais dos trabalhadores. Artigo 
7º da Constituição Federal.Eficácia dos direitosfundamentais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ABSTRACT 

 
This paper is about the effectiveness of the social rights of workers, foreseen, especially in 
Article 7 of the Constitution, which gives them status of fundamental rights. At first, a small 
approach about the fundamental social rights was given, with the aim to contextualize the 
objective of the research, which is to identify the effectiveness of the social rights of 
workers. After, it has come to the core of the research, addressing more specific social rights 
of workers from article 7 of the Constitution, which were analyzed as it follows: rights that 
were already regulated at the time of the promulgation of the 1988 Federal Constitution; 
rights brought by the 1988 Federal Constitution and later, regulated by infra-constitutional 
law; rights that still require infra-constitutional law. Finally, it was presented measures that 
could serve as solution for the omission of the legislature against the social rights of 
workers, namely, the constitutionality of Direct Action and injunction. It has been concluded 
that the reasons why the  social rights of workers have not been effected are varied and, 
among them, there are diverging interests of two classes (employees X employers), which 
have had an effect on the way they are arranged in the Federal Constitution. In this study, we 
used the following methods: as the approach, the inductive method, as the procedure, the 
comparative, and as to the legal interpretation, the systematic. 
  
Keywords: Fundamental social rights. Employees fundamental rigths. Article 7 of the 
Federal Constitution.Effectiveness of fundamental rights.  
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1INTRODUÇÃO 

 

 

O fato de a nossa Magna Carta ser precedida por um longo período de Ditadura 

Militar, no qual a marca prevalente era o autoritarismo e o desrespeito à dignidade da pessoa 

humana, explica a relevância dos direitos fundamentais. Certamente, o medo do retorno dos 

Anos de Chumbo colaborou em muitos para os significativos avanços da Constituição 

Federal de 1988 no que tange a esses direitos. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe inovações quantitativas, ao dispor acerca de 

novos direitos e, principalmente, qualitativas, na medida em que transferiu os direitos, que 

se encontravam no Capítulo concernente à “Ordem Social e Econômica”, para o campo dos 

direitos fundamentais. Assim, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

direitos dos trabalhadores galgaram status de direitos fundamentais. Contudo, após mais de 

20 anos, muitos deles ainda não foram plenamente efetivados, visto que carecem de 

regulamentação infraconstitucional.  

Da preocupação em tornar reais os preceitos constitucionais que trazem direitos 

sociais prestacionais dos trabalhadores surgiu o interesse em pesquisar a eficácia dos 

mesmos, na medida em que necessitam de leis ordinárias para serem plenamente eficazes. 

Estas, em muitos casos, ou foram editadas anos após a promulgação da Constituição ou 

ainda não foram editadas. Destarte, urge verificar se tais preceitos, mesmo sem a lei 

regulamentadora, podem ser aplicáveis aos casos concretos e quais os meios para que isso 

possa ocorrer. 

Não há, na doutrina, obras de relevo analisando detalhadamente a efetividade de 

todos os direitos fundamentais sociais prestacionais dos trabalhadores, especificamente no 

que tange à omissão do legislador e à inércia dos demais poderes frente a isso. Contudo, há 

diversas obras no campo do Direito do Trabalho e do Direito Constitucional que nos ajudam 

a montar um pensamento que congrega ambas as disciplinas e que facilita o estudo. 

Portanto, o presente trabalho tem por escopo estudar o Direito do Trabalho e o Direito 

Constitucional de forma interdisciplinar, tendo em vista que a Carta de 1988 deu especial 

atenção à situação do trabalhador, coadunando-se com o princípio maior do Direito do 

Trabalho, a saber, o princípio da proteção. Os pilares a serem enfatizados, nesse âmbito, 

serão (1) Os direitos fundamentais e sua eficácia; (2) A análise do artigo 7º da Constituição 

Federal e; (3) O papel do legislador infraconstitucional frente aos preceitos da Carta 

Constitucional. 
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O objetivo da pesquisa, portanto, éidentificar qual a eficácia dos direitos sociais 

prestacionais dos trabalhadores, com foco no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Para 

tanto, o trabalho dividir-se-á em três capítulos. 

O primeiro capítulo versará acerca dos direitos fundamentais sociais de forma 

genérica, seu desenvolvimento histórico à luz das Constituições Brasileiras anteriores à 

Carta de 1988 e as peculiaridades advindas da promulgação desta. Já o segundo capítulo 

abordará de forma mais específica os direitos sociais prestacionais dos trabalhadores 

constantes no artigo 7º da Constituição Federal, que será analisado da seguinte forma: 

direitos já regulamentados à época da promulgação da Constituição Federal de 1988; 

direitos trazidos pela Constituição Federal de 1988 e regulamentados tardiamente por lei 

infraconstitucional e; direitos que ainda carecem de regulamentação infraconstitucional. Por 

sua vez, no terceiro capítulo, analisar-se-ão as medidas possíveis frente à inércia do 

legislador para regulamentar os direitos constitucionais sociais dos trabalhadores, a saber, a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. 

Quanto à metodologia aplicada, o método de abordagem será o indutivo, visando a 

uma proposta geral a partir de apreciação analítica e relacionada com os temas específicos 

em cada um dos incisos pesquisados, segundo o objetivo proposto; o método de 

procedimento adotado será o comparativo, partindo do estudo dos incisos do artigo 7º da 

Constituição Federal a fim de verificar quais foram e quais ainda não foram efetivados; já o 

método de interpretação jurídica será o sistemático, tendo em vista a necessidade de 

entender o Direito como um sistema ordenado, onde as leis se complementam e se 

interrelacionam. A técnica adotada, por sua vez, será o estudo das fontes legais, 

especificamente do artigo 7º da Constituição Federal, combinado com as leis ordinárias com 

ele relacionadas.  

 

  



13 

2DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DOS TRABALHADORES 
 

 

2.1 ASPECTOS TERMINOLÓGICOS E CONCEITUAIS 
 

Primeiramente, devem ser feitas algumas considerações na esfera conceitual e 

terminológica, uma vez que, até mesmo os textos legais, ao fazer referência aos direitos 

fundamentais, usam termos distintos como se fossem sinônimos.  

A expressão “direitos fundamentais” é de origem relativamente recente, utilizada na 

Constituição Federal de 1988 por influência da Lei Fundamental da Alemanha e da 

Constituição Portuguesa de 1976. A importação do termo para o Direito Brasileiro alterou a 

nomenclatura empregada pelas Constituições Brasileiras, que outrora utilizavam a expressão 

“direitos e garantias individuais” ao se referir aos que agora denominamos “direitos 

fundamentais”.  

Seguindo os ensinamentos do professor Ingo W. Sarlet, adotaremos a expressão 

“direitos fundamentais” ao fazer referência aos direitos previstos no Título II da 

Constituição Federal (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), em virtude da abrangência 

e da completude da expressão. Nesse sentido, importante referir a distinção entre “direitos 

fundamentais” e “direitos humanos”: 
 

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos fundamentais’) 
comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 
passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se 
aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional, 
por referir-se àquelas posições jurídicas que reconhecem o ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 
portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte 
que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)1. 

 
 

Ainda, há que se ressaltar a diferença entre direitos humanos e direitos do homem. 

De acordo com Norberto Bobbio, essas expressões não podem ser usadas como sinônimas, 

visto que a própria positivação em normas de direito internacional fez com que os direitos 

humanos se desprendessem da ideia de um direito natural2. Destarte, os direitos do homem 

são direitos válidos para todos os homens em todos os tempos, ou seja, são direitos naturais, 

                                                           
1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 29. 
2 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 216 p. 
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enquanto os direitos fundamentais são os direitos garantidos ao homem por meio de uma 

ordem jurídica, limitada no tempo e no espaço.  

  No que concerne às expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, estas, 

apesar das distinções, guardam entre si intimidade, uma vez que a maior parte das 

Constituições do segundo pós-guerra se inspirou tanto na Declaração Universal de 1948, 

quanto nos diversos documentos internacionais e regionais que a sucederam. Ademais, 

alguns direitos humanos, apesar de não serem formalmente fundamentais, por não estarem 

positivados na Carta Constitucional, devem ser considerados materialmente fundamentais, 

visto que relacionados com o reconhecimento e proteção de certos valores e reivindicações 

essenciais de todos os seres humanos: são os denominados “direitos humanos 

fundamentais”3. 

 
 
2.2 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A história dos direitos fundamentais coincide com o surgimento do moderno Estado 

Constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na 

proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Portanto, a história 

dos direitos fundamentais, de alguma forma, é, também, a história da limitação do poder. 

Podemos afirmar que os direitos fundamentais surgiram com a Declaração de 

Direitos do povo da Virgínia, de 1776, ainda que este status constitucional da 

fundamentalidade em sentido formal tenha sido definitivamente consagrado somente a partir 

da incorporação de uma declaração de direitos à Constituição em 1791. Apesar do 

pioneirismo norte-americano, a contribuição francesa foi decisiva para o processo de 

constitucionalização e reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais nas 

Constituições do século XIX4. 

 Foi a partir do reconhecimento e da consagração dos direitos fundamentais pelas 

primeiras Constituições que assumiu relevo a problemática das denominadas “gerações” (ou 

dimensões) dos direitos fundamentais, uma vez que relacionada ao conteúdo, titularidade, 

eficácia e efetividade dos mesmos. Cabe salientar, por derradeiro, as críticas ao termo 

“gerações”, uma vez que pode ensejar a falsa impressão de substituição gradativa de uma 

geração por outra. Assim, é preferível o uso da expressão “dimensões”, tendo em vista que o 
                                                           
3SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p.  
4SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
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reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 

cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de exclusão5.   

Tradicionalmente, os direitos fundamentais estão classificados em três dimensões, 

havendo, contudo, quem fale em quarta, quinta e, até mesmo, sexta dimensão de direitos. 

Salienta-se que cada uma das três dimensões está traduzida nos ideais da Revolução 

Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). 

 

2.2.1 Os direitos fundamentais de primeira dimensão 
 

Os direitos fundamentais de primeira geração têm origem no pensamento liberal-

burguês do século XVIII. Portanto, traduzem-se na expressão da liberdade, e são conhecidos 

como direitos de defesa, tendo em vista que exigem uma não intervenção do Estado e uma 

esfera de autonomia individual em face do poder do mesmo. Por esse motivo, também são 

conhecidos como direitos de cunho negativo, pois exigem uma abstenção, um não-fazer por 

parte do Estado. Esses direitos são conhecidos como direitos civis e políticos, e entre eles, 

destacam-se os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei 

(igualdade formal)6. 

 

2.2.2 Os direitos fundamentais de segunda dimensão 
 

Ingo W. Sarlet apresenta o contexto em que surgiram os direitos de segunda 

dimensão: 

 
O impacto da industrialização e os graves problemas sociais e econômicos que a 
acompanharam, as doutrinas socialistas e a constatação de que a consagração formal 
de liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram, já no 
decorrer do século XIX, gerando amplos movimentos reivindicatórios e o 
reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo 
na realização da justiça social7. 

 
 

                                                           
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
6BRASIL. Constituição Federal. Art. 5º, caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes...Brasília, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 set. 2012. 
7SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 47. 
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Os direitos fundamentais de segunda dimensão, também denominados direitos 

sociais, foram consagrados em número significativo nas Constituições a partir do século 

XX, além de serem objeto de inúmeros pactos internacionais. Esses direitos representam a 

busca da justiça social, da igualdade material e, consequentemente, da realização do 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Uma característica distintiva dos direitos de segunda dimensão é o seu cunho 

positivo, pois, para terem aplicabilidade e plena eficácia, dependem diretamente da ação do 

Estado. Há que se atentar, contudo, para o fato de que tais direitos não se resumem a direitos 

de cunho positivo, mas englobam, também, as denominadas “liberdades sociais”, como, por 

exemplo, a liberdade de sindicalização, o direito de greve e o reconhecimento de direitos 

fundamentais aos trabalhadores (direito a férias e ao repouso semanal remunerado, a 

garantia de um salário mínimo e a limitação da jornada de trabalho, etc.)8. 

 

2.2.3 Os direitos fundamentais de terceira dimensão 
 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são também conhecidos como direitos 

de fraternidade ou de solidariedade, em face da sua implicação transindividual. Dessa forma, 

a peculiaridade desses direitos é a titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são 

concebidos para a proteção da coletividade, e não do homem em sua individualidade. 

Exemplos de direitos dessa dimensão são os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, 

ao desenvolvimento e ao meio ambiente.  

 

Repisa-se que a categorização dos direitos fundamentais em dimensões é 

estabelecida apenas com o propósito de situar os diferentes momentos em que esses grupos 

de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela ordem jurídica. Deve-se ter presente, 

contudo, que falar em sucessão de gerações ou de dimensões não significa dizer que os 

direitos previstos num momento tenham sido suplantados por aqueles surgidos no instante 

seguinte. Portanto, a visão dos direitos fundamentais em termos de dimensões indica o 

caráter cumulativo da evolução desses direitos no tempo, os quais devem ser considerados 

como um conjunto único e indivisível9. 

                                                           
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
9 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. In.:MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009,  p. 265-392. 
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Por fim, destaca-se o relevo dos chamados direitos de segunda dimensão para o 

nosso estudo, em especial os direitos sociais dos trabalhadores. Em função disso, o tema será 

objeto de análise mais apurada ao longo do trabalho. 

 

2.3 OS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES NAS CONSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Os direitos sociais, de modo geral, percorreram um longo caminho até se firmarem 

como direitos fundamentais em todas as Cartas Constitucionais em que estão presentes, 

inclusive nas brasileiras. De acordo com Barroso: 

 
Das origens até os dias de hoje, a ideia de Constituição – e do papel que deve 
desempenhar – percorreu um longo e acidentado caminho. O constitucionalismo 
liberal, com sua ênfase nos aspectos de organização do Estado e na proteção de um 
elenco limitado de direitos de liberdade, cedeu espaço para o constitucionalismo 
social. Direitos ligados à promoção da igualdade material passaram a ter assento 
constitucional e ocorreu uma ampliação notável das tarefas a serem desempenhadas 
pelo Estado no plano econômico e social10.  

 
 

Nesse sentido, poucos foram os direitos fundamentais sociais presentes na primeira 

Constituição Brasileira, que, influenciada pelos princípios liberais da Revolução Francesa, 

focou nos direitos e garantias individuais. Devido à influência liberal, a Constituição 

Brasileira de 1824 tratou apenas de permitir a liberdade de profissão11, que não é um direito 

social prestacional, mas sim um direito social de defesa, pois não requer intervenção estatal 

para ser efetivado. 

A Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891 também não tratou dos 

direitos dos trabalhadores de forma satisfatória: 
 

Sob a decisiva influência da Constituição norte-americana, o Estado Brasileiro se 
tornou federal, republicano, presidencialista e liberal. Por isso mesmo, também não 
cuidou dos direitos sociais do trabalhador, limitando-se a garantir o ‘livre exercício 
de qualquer profissão moral, intelectual e industrial’ (art. 127, § 24). Como 
registrou AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO, a constituição brasileira, 

                                                           
10 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 84. 
11BRAZIL. Constituição Política do Império. Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou 
commerciopóde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos 
Cidadãos.Rio de Janeiro, 18 abr. 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm> . Acesso em 10 set. 2012. 
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esteada na doutrina vigente nos Estados Unidos, achava que ‘a legislação 
trabalhista infringia o princípio da liberdade contratual e que, além disso, ainda 
que fosse permitida, seria da competência dos Estados’1213. 

 
 

Já no início do século XX, em decorrência da industrialização e da urbanização, a 

legislação social começou a empreender seus passos no Brasil. A partir da Revolução de 

1930, os direitos trabalhistas ganharam maior importância na ordem constitucional do país. 

As Constituições Brasileiras posteriores à de 1891 receberam influência da 

Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar, com inserção de normas 

alusivas a direitos sociais em títulos concernentes à “Ordem Econômica e Social”. Passou-se 

a exigir não apenas a abstenção ou a mera presença do Estado para garantir a liberdade e a 

propriedade de alguns, mas sim a atividade que levasse ao usufruto desses direitos por 

aqueles a quem o sistema social e econômico não garantia sequer o mínimo existencial14. 

Süssekind considera a Constituição promulgada em 16 de julho de 1934 como sendo 

um marco na história do Direito Constitucional brasileiro pelas normas que inseriu no 

capítulo, até então inédito, sobre “ordem econômica e social”. Ademais, ela previu, pela 

primeira vez, a instituição da Justiça do Trabalho, que só fora instalada em 1º de maio de 

1941, como parte da Administração Federal, e não do Poder Judiciário15. 

Dentre os direitos assegurados aos trabalhadores na Constituição de 1934 estão: o 

salário mínimo; a proibição da diferença salarial por motivo de idade, sexo, nacionalidade 

ou estado civil; a jornada de trabalho não excedente a oito horas diárias; o repouso semanal, 

preferencialmente aos domingos; as férias anuais remuneradas; a proibição de trabalho a 

menores de catorze anos; a proibição de trabalho noturno a menores de dezesseis anos; a 

proibição de trabalho em locais insalubres a menores de dezoito anos e a mulheres; a licença 

gestante; a indenização ao trabalhador pela despedida sem justa causa; a não-discriminação 

entre o trabalho manual, o técnico e o intelectual, ou entre os respectivos profissionais; e a 

assistência médica e previdência social16. 

A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, introduziu um capítulo 

denominado “Ordem Econômica”, sem a designação “Social”. Nele, estavam contidos 

diversos direitos concernentes ao trabalho, que era considerado um “dever social”. Assim 
                                                           
12FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Curso de Direito Constitucional Brasileiro.Rio de Janeiro: Forense, 
1960, p. 165 (v.2) apud SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 4. ed.Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010, p. 30 
13 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 30. 
14LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 215 p. 
15SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 542 p. 
16SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 542 p. 
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como as Constituições anteriores, essa Carta dispôs sobre o direito à subsistência mediante o 

trabalho honesto. O artigo 137 assegurou direitos como o salário mínimo, a assistência 

médica e higiênica ao trabalhador e à gestante e a instituição de seguros de velhice, de 

invalidez e de vida para os casos de acidente de trabalho17. Além disso, instituiu, pela 

primeira vez, a previsão de que o valor de salário noturno deveria ser superior ao do diurno. 

Com a Constituição de 1946, houve o retorno da democracia ao país: 
 

A Constituição de 18 de setembro de 1946 – a nosso ver, o melhor dos estatutos 
fundamentais brasileiros – foi decretada e promulgada por uma Assembleia 
Nacional Constituinte, refletindo o sopro democrático emanado da vitória das 
Nações Aliadas na guerra mundial de 1939-1945. No capítulo Da Ordem Econômica 
e Social asseverou que ‘A ordem econômica deve ser organizada conforme os 
princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização 
do trabalho humano’ (art. 145) – proclamação que refletiu, acertadamente, o 
intervencionismo básico da nossa legislação trabalhista e acabou por inspirar a parte 
inicial da declaração de princípios consubstanciada no art. 157 da Carta Magna de 
196718. 

 
 

Tal Constituição integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Ademais, 

ampliou o rol dos direitos assegurados aos trabalhadores, além de, pela primeira vez, 

conceder hierarquia constitucional às normas de higiene e segurança do trabalho. Outras 

novidades foram o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, a 

proibição do trabalho noturno aos menores de dezoito anos, a participação do trabalhador 

nos lucros da empresa e o reconhecimento do direito de greve. 

No que tange à Constituição de 1967, pode-se dizer que foi inovadora em relação aos 

direitos sociais, na medida em que não mais se referia a simples preceitos a serem 

observados pela legislação ordinária 19 . O artigo 158 previa uma série de direitos que 

visavam à melhoria das condições sociais dos trabalhadores, dentre os quais podemos 

destacar a aposentadoria para a mulher aos trinta anos de carreira, com salário integral20. 

Por fim, a Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969, apesar de mudar praticamente 

todo o texto da Constituição de 1967, não trouxe mudanças significativas na seara dos 

direitos sociais trabalhistas, a não ser no âmbito do direito coletivo do trabalho, visto que 

estendeu o direito de greve aos servidores públicos e às atividades essenciais definidas por 

                                                           
17 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 136 p. 
18SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho.4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 36. 
19LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 77.  
20 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 136 p. 
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lei (artigo 162) e passou a considerar as convenções coletivas como instrumentos de 

negociação coletiva entre empregados e empregadores (art. 165, XIV). 

 

2.4 OS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 

 

Promulgada após um longo período de Ditadura Militar, a Constituição Federal de 

1988 marcou o retorno da democracia ao nosso país. Assim, com o intuito de garantir a 

dignidade da pessoa humana, princípio norteador da Magna Carta, bem como a democracia 

e a cidadania, trouxe algumas novidades. Dentre estas, encontra-se a inserção dos direitos 

sociais, pela primeira vez, no rol dos direitos fundamentais. De acordo com Fabiana Kelbert: 
 

É de reconhecer o bom passo dado pelo legislador constituinte ao atribuir o caráter 
de fundamentalidade aos direitos sociais, mormente num país que desde sempre foi 
marcado por gritantes diferenças sociais, além de marcar a mudança dos bens a 
serem protegidos pelo Estado, resultado da passagem do modelo liberal para o 
modelo social21. 

 
 

A Constituição de 1988 foi resultado de um amplo processo de discussão 

oportunizado pela redemocratização do país, para o qual colaboraram as eleições livres que 

resultaram na instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Certamente, isso influenciou 

de forma decisiva para o novo tratamento recebido pelos direitos sociais, tendo em vista a 

ampla participação do povo e das organizações sindicais e associativas em sua elaboração22. 

O fato de a nossa Magna Carta ser precedida por um longo período de Ditadura 

Militar, no qual a marca prevalente era o autoritarismo e o desrespeito à dignidade da pessoa 

humana, explica a relevância dos direitos fundamentais. Certamente, o medo do retorno dos 

Anos de Chumbo colaborou em muitos para os significativos avanços da Constituição 

Federal de 1988 no que tange a esses direitos: 
 

Dentre as inovações, assume destaque a situação topográfica dos direitos 
fundamentais, positivados no início da Constituição, logo após o preâmbulo e os 
princípios fundamentais, o que, além de traduzir maior rigor lógico, na medida em 
que os direitos fundamentais constituem parâmetro hermenêutico e valores 

                                                           
21 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 34. 
22SARLET, Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 11. ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
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superiores de toda a ordem constitucional e jurídica, também vai ao encontro da 
melhor tradição do constitucionalismo na esfera dos direitos fundamentais23.  

 
 

Pode-se dizer que a grande inovação da Constituição Cidadã 24  foi de ordem 

qualitativa, com a transferência dos direitos sociais dos trabalhadores, que se encontravam 

no Capítulo concernente à “Ordem Social e Econômica”, para o campo dos direitos 

fundamentais. Conforme José Felipe Ledur: 
 

Sem dúvida, a Constituição brasileira de 1988 deu um salto qualitativo de 
extraordinário significado no terreno dos direitos sociais ao incluí-los no rol dos 
fundamentais e porque reconheceu novos direitos, resultantes do movimento social 
na convocação da Assembleia Nacional Constituinte e no desenvolvimento dos seus 
trabalhos25. 

 
 

Portanto, a fundamentalidade dos direitos sociais foi a característica inovadora 

trazida pela Carta de 1988. Cabe salientar, ainda, o fato de a referida fundamentalidade 

apresentar-se tanto no plano formal quanto no plano material, conforme veremos a seguir. 

 

2.4.1 Peculiaridades dos direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988 
 

2.4.1.1A fundamentalidade formal e material dos direitos fundamentais sociais 
 

A fundamentalidade dos direitos sociais pode ser vista sob dois âmbitos, a saber, o 

formal e o material.  

A fundamentalidade formal diz respeito ao status constitucional dado aos direitos 

sociais, mais especificamente, à inserção destes no Título II da Constituição Federal, “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”. Como direitos constitucionais, estão em posição 

diferenciada em relação às demais normas do ordenamento jurídico e, dado que a 

Constituição Brasileira caracteriza-se como rígida, o procedimento legislativo para sua 

alteração e reforma é mais rigoroso. 

                                                           
23SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 66. 
24‘Essa será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, vítimas da pior 
das discriminações: a miséria [...] O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a 
Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear!’. Foram com essas palavras que o 
deputado Ulysses Guimarãesencerrou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, da qual era presidente, 
em 27 de julho de 1988. Estava, assim, aprovada a nossa mais nova Carta Magna. 
25LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 77. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u444.jhtm
http://educacao.uol.com.br/cidadania/ult4490u7.jhtm
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Os direitos sociais também estão submetidos aos limites materiais de reforma 

constitucional, uma vez que são considerados cláusulas pétreas (artigo 60, §4º da 

Constituição Federal26). No que concerne a essa característica, mesmo após mais de duas 

décadas de promulgação da Constituição, ainda há divergências acerca da interpretação do 

referido dispositivo, tendo em vista que o texto constitucional refere-se a “direitos e 

garantias individuais”, e não a “direitos e garantias fundamentais”, denominação que não 

incluiria os direitos sociais. Contudo, a melhor doutrina reconhece que essa interpretação é 

literal e restritiva, e que o uso de expressões diferenciadas como se sinônimas fossem deve-

se ao fato de o constituinte adotar várias teorias a respeito dos direitos fundamentais27. 

Portanto, apesar de o art. 60, §4º, IV do texto constitucional referir-se a “direitos e garantias 

individuais”, devemos fazer uma leitura sistemática da Constituição Federal, de forma a 

englobar, no dispositivo, todos os direitos fundamentais, inclusive os sociais. 

Por serem conquistas do povo, e não concessão ou mera outorga do Poder 

Constituinte, é que os direitos fundamentais sociais são considerados cláusulas pétreas. 

Desse modo, proíbe-se o retrocesso, pois não se pode cogitar da eliminação dos direitos 

sociais do rol de direitos constitucionais ou da sua extinção do texto constitucional, na 

medida em que os exercentes do poder não podem dispor acerca dos mesmos28. 

Cabe salientar que a ideia da proibição do retrocesso, umbilicalmente ligada ao fato 

de os direitos sociais serem considerados cláusulas pétreas, ganhou relevância no estudo dos 

direitos fundamentais sociais, tornando-se uma garantia implícita destes. A proibição do 

retrocesso social costuma ser vinculada ao dever de realização progressiva dos direitos 

sociais, e guarda relação com o princípio da segurança jurídica. Ademais, reconduz ao 

princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, consagrado no artigo 5º, §1º da 

Constituição, e impede a afetação dos níveis de proteção já concretizados das normas de 

direitos sociais29. 

                                                           
26BRASIL. Constituição Federal. Art. 60, §4º Não será objeto de deliberação a proposta a emenda tendente a 
abolir: IV os direitos e garantias individuais. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 set. 2012. 
27Nesse sentido: KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no 
direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 36-37; e SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11.ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 68. 
28LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 215 p. 
29SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In.: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012.  p. 349-609. 
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Outra característica que torna inquestionável a fundamentalidade formal dos direitos 

sociais é o fato de serem imediatamente aplicáveis, conforme o artigo 5º, §1º da 

Constituição Federal. Conforme as lições de Ingo W. Sarlet: 
 

Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, §1, da CF, de acordo 
com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem 
aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático destes 
preceitos, conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo. De 
qualquer modo, ficou consagrado o status jurídico diferenciado e reforçado dos 
direitos fundamentais na Constituição vigente. Esta maior proteção outorgada aos 
direitos fundamentais manifesta-se, ainda, mediante a inclusão destes no rol das 
‘cláusulas pétreas’ (ou ‘garantias de eternidade’) do art. 60, §4º, da CF, impedindo a 
supressão dos preceitos relativos aos direitos fundamentais pela ação do poder 
Constituinte derivado30. 

 
Inexiste norma constitucional destituída de eficácia. Entretanto, o fato de o artigo 5º 

da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, explicitar essa ideia eleva os direitos e 

garantias fundamentais à condição de direitos diferenciados, já que lhes concede uma 

juridicidade reforçada, a fim de que não se tornem letra morta no texto constitucional. Esse 

precioso instrumento colocado à disposição pelo Constituinte, aliado à relativa unidade de 

conteúdo e à proteção maximizada contra a ação do poder constituinte derivado, 

caracterizam o sistema de direitos fundamentais no direito brasileiro como um sistema com 

relativa abertura e autonomia no âmbito do próprio sistema constitucional que integra31.  

Apesar das divergências, há que se considerar o mandamento previsto no artigo 5º, 

§1º da Constituição Federal como aplicável a todos os direitos fundamentais, e não apenas 

aos direitos individuais e coletivos. Deve-se, mais uma vez, fazer uma leitura sistemática da 

Constituição Federal, relevar algumas incoerências topográficas do texto, além de considerar 

a expressão utilizada pelo legislador no dispositivo (direitos e garantias fundamentais), a 

qual abrange todas as espécies de direitos fundamentais, inclusive os sociais. Nesse sentido, 

cabe citar, mais uma vez, as palavras do renomado especialista no assunto, Dr. Ingo W. 

Sarlet: 

 
Se, todavia, optarmos por não nos contentar com a argumentação embasada numa 
interpretação cingida à letra do texto constitucional, verificaremos que também uma 
interpretação sistemática e teleológica conduzirá aos mesmos resultados. Neste 
sentido, percebe-se, desde logo, que o Constituinte não pretendeu, com certeza, 
excluir do âmbito do art. 5º, §1º, de nossa Carta, os direitos políticos, de 
nacionalidade e os direitos sociais, cuja fundamentalidade – pelo menos no sentido 
formal – parece inquestionável. Também não há como sustentar, no direito pátrio, a 
concepção lusitana (lá expressamente prevista na Constituição) de acordo com a 

                                                           
30SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 66-67 
31SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
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qual a norma que consagra a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 
abrange apenas os direitos, liberdades e garantias (Título II da CRP) que, em 
princípio, correspondem aos direitos de defesa, excluindo deste regime reforçado (e 
não apenas quanto a este aspecto) os direitos econômicos, sociais e culturais e 
culturais do Título III da Constituição portuguesa. A toda evidência, a nossa 
Constituição não estabeleceu distinção desta natureza entre os direitos de liberdade e 
os direitos sociais, encontrando-se todas as categorias de direitos fundamentais 
sujeitas, em princípio, ao mesmo regime jurídico, o que também parece 
corresponder (ao menos no concernente ao disposto no artigo 5º, §1º, da CF) ao 
entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal)32. 

 
 

Outro argumento pouco lembrado, mas pertinente para defender a tese de que o 

disposto no artigo 5º, §1º, da CF é aplicável a todos os direitos fundamentais, inclusive aos 

sociais, é que o artigo não se refere apenas aos direitos e garantias individuais, visto que, em 

seu caput, há duas referências à igualdade, uma em sentido formal e outra em sentido 

material:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes...33”.  

A expressão “iguais” está sendo utilizada como referência à igualdade formal, na 

medida em que dispõe acerca de uma igualdade frente à lei. Contudo, a expressão 

“igualdade”, utilizada logo adiante, diz respeito à igualdade material, uma vez que visa a 

torná-la real, a efetivá-la na sociedade, garantindo-a a todos os brasileiros e estrangeiros que 

residem no país. Assim, nesta segunda referência, a igualdade deve ser traduzida como um 

direito social, de segunda dimensão, razão pela qual não restam dúvidas de que o parágrafo 

1º do referido artigo DEVE ser aplicado, também, aos direitos fundamentais de cunho social. 

 Certamente, a melhor interpretação do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, é no sentido 

de que se trata de norma de cunho principiológico, isto é, um mandado de otimização que 

estabelece aos órgãos estatais a tarefa de reconhecer a maior eficácia possível aos direitos 

fundamentais34. 

Portanto, pode-se concluir, com base nos argumentos apresentados, que o artigo 5º, 

§1º, da Constituição Federal não deve ser aplicado somente aos direitos individuais e 

coletivos, mas também aos direitos sociais. Ademais, a aplicação não se restringe apenas aos 

direitos consagrados no capítulo específico dos direitos fundamentais sociais, mas abrange 

                                                           
32SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 262-263. 
33 BRASIL. Constituição Federal. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acesso em: 10 set. 2012. 
34SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 504 p. 



25 

todos os outros direitos fundamentais sociais espalhados no texto constitucional, e inclusive, 

os que não se encontram nem mesmo na Magna Carta, mas que, por força do artigo 5º, §2º, 

da Constituição Federal, são considerados materialmente constitucionais, como adiante 

explicitado. 

Uma vez explorada a fundamentalidade formal, cumpre fazer algumas referências 

acerca da fundamentalidade material, dada a sua importância no que tange à eficácia dos 

direitos sociais. 

A fundamentalidade material diz respeito ao conteúdo dos direitos sociais. Assim, 

mesmo que fora do Capítulo concernente aos direitos fundamentais sociais ou, ainda que 

não previsto no texto constitucional, há certos direitos que, por seu conteúdo, possuem 

caráter materialmente fundamental. Portanto, é perfeitamente possível que um direito social, 

mesmo não sendo formalmente fundamental, seja, pelo seu conteúdo, materialmente 

fundamental, e, por esse motivo, receba o mesmo tratamento diferenciado dado aos direitos 

formalmente fundamentais. 

A Constituição Federal, no artigo 5º, §2º, traz norma materialmente aberta, que prevê 

a possibilidade de existirem direitos fundamentais fora do Título II ou, ainda, fora do texto 

constitucional35. Conforme Canotilho, o problema é saber quais direitos possuem dignidade 

suficiente para serem considerados materialmente fundamentais. Segundo o festejado autor, 

a orientação tendencial de princípio é a de considerar como direitos extraconstitucionais 

materialmente fundamentais os direitos equiparáveis pelo seu objeto e importância aos 

diversos tipos de direitos formalmente fundamentais36. 

Podemos concluir, com base na interpretação do artigo5º, §2º, da Constituição 

Federal, pela existência de duas espécies de direitos fundamentais: os formal e 

materialmente constitucionais e os apenas materialmente fundamentais. Consoante a melhor 

doutrina, não podemos cogitar de direito apenas formalmente fundamental, visto que esta 

pressupõe a fundamentalidade material. Não se pode desconsiderar a liberdade do 

Constituinte de considerar direitos fundamentais certas posições que, na sua opinião, devem 

ser considerados material e formalmente fundamentais37. 

                                                           
35BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, §2º da CF: 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. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acesso em: 10 set. 2012. 
36 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998. 1352 p. 
37 Nesse sentido: CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 1998. 1.352 p.; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
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Certamente, o §2º do artigo 5º deveria constituir artigo autônomo. Nesse sentido, 

importa citar as razões apresentadas por Ingo W. Sarlet:  
 

Em primeiro lugar, da expressão literal do art. 5º, §2º, da CF, que menciona, de 
forma genérica, os “direitos e garantias expressos nesta Constituição”, sem qualquer 
limitação quanto à sua posição no texto. Em segundo lugar (mas não em segundo 
plano), da acolhida expressa dos direitos sociais na CF de 1988, no título relativo 
aos direitos fundamentais, apesar de regrados em outro capítulo, inserindo a nossa 
Carta na tradição que se firmou no constitucionalismo do segundo pós-guerra, mas 
que encontra suas origens mais remotas na Constituição Mexicana de 1917 e, com 
particular relevo, na Constituição de alemã de 1919 (Constituição de “Weimar”). Da 
mesma forma, virtualmente pacificado na doutrina internacional a noção de que – a 
despeito da diversa estrutura normativa e de suas consequências jurídicas – ambos 
os “grupos” de direitos se encontram revestidos pelo manto da “fundamentalidade”, 
por derradeiro, é evidente que a mera localização topográfica do dispositivo no 
capítulo I do Título II não pode prevalecer diante de uma interpretação que, 
particularmente, leve em conta a finalidade do dispositivo38. 

 
 

Diante do exposto, pode-se concluir que a Constituição Federal não almejou um rol 

de direitos fundamentais engessado, uma vez que prevê que direitos diversos dos previstos 

no Título II sejam considerados fundamentais. A riqueza da norma está no fato de, conforme 

as necessidades sociais, podermos considerar como fundamentais novos e diferentes 

direitos. 

 

2.4.1.2 A dupla dimensão dos direitos fundamentais sociais: perspectivas subjetiva e objetiva 
 

Os direitos fundamentais sociais, assim como os demais direitos fundamentais, 

podem ser considerados tanto sob a perspectiva objetiva quanto pela subjetiva.  

A dimensão subjetiva confere aos titulares dos direitos fundamentais sociais 

exigibilidade judicial, na medida em que possibilita que sejam exigidos perante o Poder 

Judiciário em face de seus destinatários. Acerca dessa dimensão, necessário que se faça um 

pequeno apanhado concernente às funções positiva e negativa dos direitos fundamentais, a 

fim de explicitar as características da referida dimensão, da qual fazem parte os direitos 

fundamentais sociais originários e os derivados.  

Os direitos fundamentais sociais assumem tanto a função negativa (função de defesa) 

quanto a positiva (função de prestação). Assim, apesar de possuírem um viés 

predominantemente positivo, não se pode olvidar que também assumem uma função 

                                                                                                                                                                                
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012. 504 p. 
38SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 82. 
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negativa, atuando como proibições de intervenção e implicando em prestações do tipo 

normativo39.  

No plano da função positiva, e como parte da dimensão subjetiva dos direitos 

fundamentais sociais, têm-se os direitos derivados e os direitos originários a prestações. 

Consoante as lições de Canotilho, os direitos originários a prestações existem a partir da 

garantia constitucional de certos direitos, dos quais se reconhece, simultaneamente, o dever 

do Estado na criação de pressupostos materiais, indispensáveis ao exercício efetivo desses 

direitos, e a faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações que o 

constituem. Já os direitos derivados a prestações podem ser traduzidos como o direito dos 

cidadãos a uma participação igual nas prestações públicas já concretizadas por lei, ou seja, 

dependem de prévia concreção para serem exigidos40. 

Os direitos fundamentais transcendem a perspectiva de garantia de posições 

individuais, e podem ser caracterizados como normas que irradiam efeitos potencialmente 

autônomos, ou seja, não necessariamente vinculados aos direitos fundamentais 

consagradores de direitos subjetivos. Assim, tem-se, também, a dimensão objetiva, a qual 

reflete a ligação entre esses direitos e o sistema de fins e valores constitucionais a serem 

respeitados e concretizados no Estado Democrático de Direito41. 

José Felipe Ledur bem explicita a importância da função jurídica-objetiva às relações 

privadas, dentre as quais se encontram as relações entre empregado e empregador: 
 

Se antes os direitos fundamentais estavam mais centrados na função jurídico-
subjetiva, voltada contra o poder estatal, agora a ela se somam as funções objetivas, 
destinadas a proteger os direitos fundamentais de restrições ilegítimas oriundas do 
poder privado. Nesse contexto, as funções jurídico-objetivas, que encontram sua 
síntese no dever de proteção ao indivíduo fragilizado que ora está posto para o 
Estado, hão de ganhar maior importância no conjunto das funções dos direitos 
fundamentais, abrindo possibilidade de liberdade real para todos42. 

 
 

Destarte, como funções da dimensão objetiva, podemos citar a interpretação do 

direito em conformidade com os direitos fundamentais, a proteção em face de riscos e o 

efeito irradiante dos direitos fundamentais. 

                                                           
39SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In.: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. p. 349-609. 
40CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998. 1352 p. 
41SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
42LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 45. 
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O ordenamento jurídico deve ser interpretado e aplicado em conformidade com os 

direitos fundamentais, ou seja, deve-se optar, sempre, pela forma de interpretação e de 

aplicação que melhor se adeque aos direitos fundamentais e a sua realização. 

A função de proteção contra os riscos possui maior relevância nas relações entre 

particulares. Nesses casos, é dever do poder público proteger e assegurar o exercício dos 

direitos fundamentais, principalmente no campo trabalhista, em que o cunho protetivo 

possui importância ímpar.  

De acordo com José Felipe Ledur, os direitos fundamentais devem ser respeitados 

não apenas pelo Estado, mas vinculam também os particulares, uma vez que irradiam efeitos 

para as relações privadas regradas em nível infraconstitucional. Assim, o efeito irradiante 

dos direitos fundamentais diz respeito à vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais, também denominada “eficácia contra terceiros” ou “eficácia horizontal”43. 

Nesse sentido, disciplina o acórdão de relatoria do referido autor: 
 

EMENTA: INTERVALOS ENTRE JORNADAS. TRABALHADOR 
AVULSO. O art. 7º, XXXIV, da CF/88 assegura igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
Obrigatória a concessão de intervalo mínimo entre jornadas, nos termos do art. 8º da 
Lei 9.719/98, sendo dever do reclamado zelar pelas normas de saúde, higiene e 
segurança no trabalho portuário avulso. Eficácia irradiante dos direitos fundamentais 
sobre o ordenamento jurídico. Hipótese em que a disposição normativa que 
considera a mera insuficiência de trabalhadores portuários avulsos situação 
excepcional para justificar a não concessão do intervalo entre jornadas é abusiva e, 
portanto, inválida. Recurso do reclamante a que se dá provimento.  
[...] 
Nos termos dos artigos 18, I e 19, V da Lei 8.630/93, o órgão de gestão de mão-de-
obra do trabalho portuário tem como uma de suas finalidades “administrar o 
fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário-
avulso”, competindo-lhe, entre outros, “zelar pelas normas de saúde, higiene e 
segurança no trabalho portuário avulso”. Tratando-se de norma de ordem pública 
relativa à saúde dos trabalhadores, a concessão do intervalo mínimo entre jornadas 
não admite desconsideração por ato individual do empregado. Ainda que se 
reconheçam características específicas no trabalho avulso portuário, não se pode 
desconsiderar que há disposições legais mínimas à proteção da relação de trabalho. 
Enfatiza-se a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, sobre o ordenamento 
jurídico, a exigir que a interpretação das regras legais se opere em consonância com 
a função objetiva (valores e princípios), que se encontra na base dos direitos 
fundamentais em geral e dos direitos fundamentais sociais em particular. Sendo 
dever do órgão gestor de mão-de-obra zelar pela aplicação das normas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho, no que certamente se insere a necessidade de 
intervalo mínimo entre jornadas, esse órgão deve ser responsabilizado pela não 
fruição dos intervalos pelo reclamante44. 

                                                           
43 LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. 
PortoAlegre: Livraria do Advogado, 2009. 215 p. 
44BRASIL. Tribunal Regional (4. Região). Processo: RO nº 0055600-80.2009.5.04.0122 (RO). Recorrentes: 
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de Rio Grande – OGMO. Recorridos: os mesmos e Eli Conde da Silva.Relator: José Felipe Ledur. 14 de 
setembro de 2011. Disponível em: 
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 Pelo exposto, percebe-se que a temática é de fundamental importância, 

especialmente ao nosso estudo, uma vez que a eficácia dos direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores depende, tanto ou mais, da ação do empregador, que é um particular, do que 

do Estado. Portanto, retomaremos o assunto em item posterior, específico sobre a eficácia 

dos direitos fundamentais sociais. 

 

2.4.1.3 Titularidade dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores 
 

Antes de adentrarmos no estudo da eficácia dos direitos dos sociais dos 

trabalhadores, importa definirmos quem são os titulares e os destinatários de tais direitos. 

Somente assim teremos condições de verificar os motivos pelos quais, em várias situações, 

estes não foram efetivados. 

De fundamental importância definirmos titularidade, distinguindo o titular dos 

direitos fundamentais dos seus destinatários. Assim, conforme a definição de Ingo W. Sarlet: 
 

Titular do direito, notadamente na perspectiva da dimensão subjetiva dos direitos e 
garantias fundamentais, é quem figura como sujeito ativo da relação jurídico-
subjetiva, ao passo que destinatário é a pessoa (física, jurídica ou mesmo ente 
despersonalizado) em face da qual o titular pode exigir o respeito, proteção ou 
promoção do direito45. 

 
 

Apesar da confusão que a designação “sociais” pode gerar, os direitos fundamentais 

sociais não são, necessariamente, direitos de titularidade coletiva. Tal nomenclatura tem o 

condão de referir que tais direitos são oriundos das reivindicações sociais, não estando 

relacionada com a titularidade dos mesmos. Portanto, tanto os direitos individuais quanto os 

direitos coletivos referem-se, em algum sentido, às pessoas individualmente consideradas, e 

visam ao respeito e à realização do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Convém salientar ainda que, mesmo os direitos considerados de titularidade coletiva, 

como o direito de greve e o direito de associação sindical, não são tidos como direitos 

exclusivamente coletivos, mas sim como direitos individuais de expressão coletiva, já que, 

muitas vezes, abrangem a liberdade “negativa” de não participar de uma manifestação de 

                                                                                                                                                                                
oJurisprudencia%3FpCodAndamento%3D39726894+inmeta:DATA_DOCUMENTO:2011-08-29..2012-08-
29+efic%C3%A1cia+irradiante++&client=jurisp&site=jurisp&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisp&ie=
UTF-8&lr=lang_pt&access=p&oe=UTF-8>. Acesso em: 29 ago. 2012. 
45SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 209. 
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greve ou de não associar-se, por exemplo46. Desse modo, percebe-se que a titularidade dos 

direitos fundamentais sociais, especialmente os dos trabalhadores, possui um viés individual 

e um viés coletivo e, por esse motivo, traz garantias tanto à pessoa individualmente 

considerada quanto ao grupo social como um todo. 

Os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores consagrados na Constituição 

Federal de 1988 não gozam do atributo de universalidade inerente aos demais direitos 

sociais, mas possuem titulares determinados, isto é, trabalhadores vinculados a algum 

empregador por meio de contrato de emprego. Deve-se ressaltar que há controvérsias acerca 

de serem ou não titulares desses direitos os trabalhadores sem vínculo de emprego, 

especialmente em virtude do artigo 114, I, da CF, que atribui ao juiz do trabalho 

competência para decidir ações oriundas não só das relações de emprego, mas de toda e 

qualquer relação de trabalho47. Preferimos o entendimento de que são titulares dos referidos 

direitos sociais todos os trabalhadores, e não apenas aqueles vinculados a um empregador 

por meio de contrato de emprego. Tal interpretação é a que melhor se coaduna à idéia de um 

Direito do Trabalho protetivo, e demonstra uma interpretação não-discriminatória e 

sistemática da Carta Constitucional. 

Quanto aos destinatários dos direitos fundamentais trabalhistas, destacamos o Estado, 

destinatário de prestações positivas (tais como os benefícios previdenciários), de proteção do 

trabalho e de normas de organização, e os empregadores (principais destinatários dos 

direitos constitucionais dos trabalhadores), conquanto estes também sejam titulares de 

direitos constitucionais, tal como o direito de sindicalização48. 

 

2.4.1.4 Natureza e eficácia dos direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988 
 

2.4.1.4.1 Aspectos terminológicos 

 

Primeiramente, cumpre fazermos algumas distinções de cunho terminológico 

pertinentes à matéria, de modo que não pairem dúvidas acerca dos termos utilizados. 

                                                           
46SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
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de; STERN, Maria de Fátima Côelho Borges (Coord.). Direitos sociais na constituição de 1988: uma análise 
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Apesar da intrínseca relação entre os conceitos de eficácia e de vigência da norma 

jurídica, os mesmos não podem ser objeto de confusão. Assim, a vigência consiste na 

qualidade que faz com que a norma exista juridicamente, sendo pressuposto da eficácia. 

Também não se pode confundir vigência e validade: aquela pode ser traduzida como 

existência e aplicabilidade na norma, enquanto esta diz respeito ao cumprimento dos 

requisitos de formação impostos pelo ordenamento jurídico49.  

A eficácia pode ser vista sob dois aspectos, a saber, a jurídica e a social, os quais, 

apesar das distinções, se justapõem, sendo a eficácia jurídica pressuposto da eficácia social. 

Ingo W. Sarlet assim as diferencia: 
 

Assim, sendo, para efeitos deste estudo, podemos definir a eficácia jurídica como a 
possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) 
ser aplicada aos casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar 
efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada 
como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente 
eficaz), quanto o resultado concreto decorrente – ou não – desta aplicação50. 

 
 

No mesmo sentido são as palavras de Flávia Piovesan: 
 

Vale dizer, a eficácia jurídica corresponde às condições técnicas de atuação da 
norma que tiver condições de aplicabilidade. Eficácia jurídica significa, assim, a 
possibilidade de aplicação da norma. Já a eficácia social significa a efetiva aplicação 
da norma aos casos concretos51. 

 
 

A eficácia social, portanto, relaciona-se com a noção de efetividade da norma. Luís 

Roberto Barroso define magistralmente efetividade: 
 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de 
sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos 
legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser 
normativo e o ser da realidade social52. 

 
 

                                                           
49SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre, 2012. 
50SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 240. 
51PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 57. 
52BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades 
na Constituição Brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85. 
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O referido autor também sublinha que, em nosso país, a força normativa e a 

conquista de efetividade pela Constituição são fenômenos recentes, que somente se 

consolidaram após a redemocratização e a promulgação da Constituição de 198853. 

Por sua vez, a eficácia jurídica não pode ser dissociada da noção de aplicabilidade 

das normas jurídicas, a qual pode ser definida como a possibilidade de aplicação. Nesse 

sentido, pertinentes os ensinamentos de Flavia Piovesan: “A aplicabilidade está, pois, 

relacionada com a capacidade da norma de produzir efeitos jurídicos, o que, em última 

análise, identifica-se com a eficácia jurídica”54. 

 

2.4.1.4.2 Principais concepções acerca da eficácia dos direitos fundamentais 
 

Desde a Constituição de 1891, a discussão sobre o problema da eficácia das normas 

constitucionais é um dos assuntos de destaque no Direito Constitucional. Até por volta dos 

anos de 1960, predominou, entre nós, a doutrina de Ruy Barbosa, inspirada no modelo 

norte-americano. As normas eram diferenciadas em autoaplicáveis (ou autoexecutáveis), as 

quais estariam aptas a gerar seus efeitos independentemente da atuação do legislador, e não 

autoaplicáveis (ou não autoexecutáveis), que necessitariam da atuação do legislador para 

serem efetivadas55. 

Pontes de Miranda, seguindo o esquema proposto por Ruy Barbosa, propôs uma 

denominação diferenciada, classificando as normas constitucionais em bastantes em si 

mesmas (independem da atuação do legislador para terem plena eficácia) e normas 

incompletas (necessitam complemento legislativo para serem completamente eficazes). 

Ademais, reconheceu a existência de normas programáticas na ordem constitucional, 

conhecidas como normas cogentes que caracterizam o fracasso do modelo liberal de 

Estado56. 

A concepção clássica de Ruy Barbosa sofreu reformulações com o passar do tempo, 

especialmente após a Constituição de 1934, de cunho social e programático. Tais mudanças 

                                                           
53BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p 85. 
54PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 60. 
55SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p. 
56SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 504 p. 
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basearam-se em críticas e propuseram novas nomenclaturas para classificar as normas 

conforme a sua eficácia. De acordo com Ingo W. Sarlet: 
 

A concepção clássica da classificação das normas constitucionais em autoaplicáveis 
e não autoaplicáveis foi objeto de crítica já no que tange ao aspecto terminológico, 
na medida em que a expressão “autoaplicável” transmite a falsa impressão de que 
estas normas não podem sofrer qualquer tipo de regulamentação legislativa, quando, 
pelo contrário, não se controverte a respeito da possibilidade de regulamentação das 
normas diretamente aplicáveis, para que possam ter maior executoriedade ou com o 
objetivo de serem adaptadas às transformações e às circunstâncias vigentes na esfera 
social e econômica. Nessa mesma linha de raciocínio, situa-se a crítica dos que se 
opõem à concepção clássica, de inspiração norte-americana, quando consideram 
insustentável o entendimento de que as normas denominadas de não autoaplicáveis 
(ou não autoexecutáveis) não produzem efeito algum, uma vez que completamente 
destituídas de aplicabilidade direta, argumentando que inexiste norma constitucional 
destituída de eficácia, na medida em que toda e qualquer norma da Constituição 
sempre é capaz de gerar algum tipo de efeito jurídico. Verificou-se, portanto (lição 
que permanece atual), que uma norma não autoaplicável, mesmo tendo caráter 
eminentemente programático e contendo princípios de natureza geral, no mínimo 
estabelece alguns parâmetros para o legislador, no exercício de sua competência 
concretizadora[grifo nosso]57. 

 
 

Nesse sentido, a tentativa de sistematização que galgou sucesso entre nós, no sentido 

de ser a mais difundida, foi a elaborada por José Afonso da Silva. O referido autor classifica 

as normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas 

de eficácia limitada.  

As normas de eficácia plena são as dotadas de aplicabilidade direta, isto é 

independem da atuação do legislador para gerarem sua eficácia de forma plena, imediata e 

direta. As normas de eficácia contida também independem da atuação legislativa para 

operarem direta e imediatamente; contudo, ao contrário daquelas, podem ter a eficácia 

restringida pelo legislador, e não serem plenamente eficazes. Já as normas de eficácia 

limitada possuem aplicabilidade indireta e reduzida, na medida em que, para serem 

plenamente eficazes, necessitam de regulação do legislador ordinário. Quanto a estas 

últimas, pertinentes os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, ressaltando que a 

falta de regulamentação infraconstitucional não torna os direitos fundamentais normas sem 

eficácia, e que, muitas vezes, a vagueza constitucional é proposital a fim de tornar as 

referidas normas inoperantes:  
 

[...]3. Este modo de regular acaba tirando com uma das mãos o que foi dado com a 
outra. Termina por frustrar o que se proclamou enfaticamente... Porém, tal resultado 
ocorre menos porque os preceitos em causa sejam juridicamente débeis, inoperantes 
de direito, e muito mais por uma inadequada compreensão da força jurídica que lhes 

                                                           
57SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 244-245. 
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é própria. Daí a conveniência de dissipar a errônea inteligência predominante acerca 
da eficácia ou aplicabilidade destas disposições58. 

 
 

2.4.1.4.3 Os direitos sociais prestacionais como normas de eficácia limitada 
 

Os direitos fundamentais sociais prestacionais, ao contrário das denominadas 

“liberdades sociais”, são normas de eficácia limitada, visto que necessitam da atuação do 

legislador ordinário para operarem plenamente. Isso não quer dizer que sejam normas 

destituídas de eficácia: assim como as demais normas constitucionais, possuem, sim, 

eficácia; entretanto, esta não é integral, mas parcial, e dependente de regulação pelo 

legislador ordinário para alcançarem o status de normas plenamente eficazes.  

Apesar de, muitas vezes, a eficácia plena ser condicionada à regulamentação pelo 

legislador infraconstitucional, com o intuito de tornar as normas que disciplinam os direitos 

fundamentais sociais inoperantes, convém lembrar que estes são típicos direitos 

fundamentais e, em função disso, são imediatamente aplicáveis, consoante artigo 5º, §1º, da 

Constituição Federal. Por esse motivo, por menor que seja sua densidade normativa antes de 

serem regulamentados pela legislação infraconstitucional, sempre estarão aptos a gerar um 

mínimo de efeitos jurídicos, na medida de sua aptidão, inclusive porque inexistem normas 

constitucionais destituídas de eficácia. Nesse sentido, convém salientar que muitos direitos 

fundamentais sociais estão positivados sob a forma de normas programáticas. Mesmo assim, 

são normas dotadas de eficácia, não podendo ser consideradas meras proclamações de cunho 

político e ideológico59.  

Portanto, todos os direitos fundamentais sociais possuem uma carga eficacial, ainda 

que não plena. Destarte, podemos destacar como consequências da eficácia, ainda que não 

regulamentada pelo legislador ordinário60: 

a) revogação dos atos normativos anteriores e contrários à norma definidora de 

direito fundamental; 

b) imposições que vinculam o legislador, que, além de ter que concretizar o que as 

mesmas dispõem, não podem agir de forma a contrariá-las; 

                                                           
58MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 3.tir. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 10. 
59SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 504 p. 
60 Os itens a seguir foram baseados na seguinte obra: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, p. 295 e seguintes. 
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c) caso os atos posteriores à vigência da Constituição colidam com os direitos 

fundamentais, sofrerão declaração de inconstitucionalidade; 

d) os direitos fundamentais prestacionais de cunho programático são parâmetros para 

interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; 

e) geração de posição jurídico-subjetiva. Em se tratando de direitos fundamentais que 

necessitam regulamentação do legislador ordinário para serem concretizados, essa 

posição jurídico-subjetiva será em sentido amplo (não restrita à concepção de um 

direito individual a determinada prestação estatal), ou seja, o que o indivíduo 

poderá exigir será a abstenção do Estado quanto à atuação contrária ao conteúdo 

da norma que consagra o direito fundamental (dimensão negativa do direito à 

prestação). 
 

2.4.1.4.4 A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores 
 

Não há dúvidas acerca da vinculação dos poderes do Estado à obrigação de tornar os 

direitos fundamentais eficazes e efetivos e de agir conforme os mesmos. Contudo, também 

os particulares, especialmente em se tratando dos direitos fundamentais dos trabalhadores, 

em que há acentuada desigualdade entre as partes, devem agir de modo a respeitar e a 

concretizar tais preceitos.Nesse sentido, surgiu, na Alemanha, a teoria da eficácia horizontal, 

também denominada eficácia contra terceiros, eficácia interna e eficácia externa. 

 Quanto à forma como se dá a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, 

existe controvérsia doutrinária, na medida em que há autores que defendem a eficácia direta, 

enquanto outros defendem a eficácia indireta (eficácia irradiante). Nesse sentido, pertinentes 

as palavras de José Felipe Ledur: 
 

A literatura jurídica alemã divide-se entre aqueles que reconhecem nos direitos 
fundamentais uma eficácia direta contra terceiros e os que a reconhecem somente de 
forma indireta. A eficácia direta contra terceiros é aceita excepcionalmente, estando 
diante dela quando a Constituição reconhece, em razão da relevância que 
determinado direito possui na ordem jurídico-constitucional, que esse direito, 
mesmo frente a terceiro, deva ter caráter de direito fundamental. E a eficácia indireta 
é conceituada como, aquela que opera sobre a ordem jurídica infraconstitucional 
geral, da qual se exige sintonia com os direitos fundamentais61. 

 
 

Assim, a eficácia direta diz respeito aos direitos fundamentais que podem ser 

aplicados diretamente às relações privadas, sem intermediação legislativa. A 
                                                           
61LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 40. 
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eficáciaindireta, por sua vez, possui duas dimensões: a negativa ou proibitiva, segundo a 

qual o legislador está proibido a editar leis que violem os direitos fundamentais, e a positiva, 

que impõe um dever ao legislador, qual seja, o de implementar os direitos fundamentais, 

ponderando quais devam ser aplicados às relação privadas62. 

De acordo com José Antônio Pereira Gediel, a vinculação dos particulares aos 

direitos fundamentais sociais é consequência dos objetivos traçados pela Constituição 

Federal de 1988: 
 

A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, por sua vez, também é 
exigência do projeto politico e da normatividade constitucional assumidos pela 
sociedade brasileira em 1988. Essa vinculação se manifesta, de modo especial, nas 
relações contratuais de trabalho para exigir dos cidadãos comportamentos que, 
concomitantemente, sejam a expressão de sua liberdade econômica e de respeito aos 
seus concidadãos [...]63. 

 
 

Portanto, é evidente a vinculação dos particulares, especialmente em nos casos em 

que não se encontram em pé de igualdade, tal como ocorre nas relações de trabalho, aos 

direitos fundamentais. Nesse sentido, importantes as lições de Carlos Henrique Bezerra 

Leite: 
 
 

No âmbito das relações de trabalho, especificamente no sítio da relação 
empregatícia, parece-nos não haver dúvida a respeito da importância do estudo da 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mormente em razão do poder 
empregatício (disciplinar, diretivo e regulamentar) reconhecido ao empregador 
(CLT, art. 2º), o qual, por força dessa relação assimétrica, passa a ter deveres 
fundamentais em relação aos seus empregados. 
Afinal, a Constituição da República consagra, no Título II, Capítulo I, um catálogo 
não apenas de “Direitos”, como também de “Deveres” Individuais e Coletivos, a 
cargo, não apenas do Estado, como também da sociedade e das pessoas naturais ou 
jurídicas, sobretudo quando estas últimas desfrutam de posições econômicas e 
sociais superiores em relação a outros particulares64. 

 
 

                                                           
62 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional– RBDC n. 17 – jan./jun. 2011. p. 33-45. Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-17/RBDC-17-033-
Artigo_Carlos_Henrique_Bezerra_Leite_(Eficacia_Horizontal_dos_Direitos_Fundamentais_na_relacao_de_Em
prego).pdf>.Acesso em: 26 ago. 2012. 
63 GEDIEL, José Antônio Pereira. A irrenunciabilidade a direitos da personalidade pelo trabalhador. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 155. 
64 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 36. Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-17/RBDC-17-033-
Artigo_Carlos_Henrique_Bezerra_Leite_(Eficacia_Horizontal_dos_Direitos_Fundamentais_na_relacao_de_Em
prego).pdf.> Acesso em: 26 ago. 2012. 
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Nesse sentido, pertinente citar jurisprudência que reconhece a eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais nas relações trabalhistas: 
EMENTA: RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA EMPREGADORA 
POR DESRESPEITO A DIREITO DA PERSONALIDADE - FALSA 
ACUSAÇÃO - DANO MORAL - DIREITOS E DEVERES CONCENTRADOS 
NA MESMA PESSOA - SOLO E SUBSOLO DE UM NOVO ILUMINISMO 
PARA A PRODUÇÃO - INDIVIDUALIDADE E PLURALIDADE DE 
PESSOAS - EFEITOS DIFUSOS NO AMBIENTE DE TRABALHO - 
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COM RELAÇÃO À 
DETERMINADO EMPREGADO SINGULARMENTE CONSIDERADO - 
EDUCAR PARA O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS É IMPRIMIR 
EFEITO ATRIBUTIVO DA EFICÁCIA HORIZONTAL DESSES DIREITOS 
- DIREITOS DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS COM DIREITOS 
DIRETOS"AGORA EU ERA O REI, ERA O BEDEL E ERA TAMBÉM 
JUIZ"- Em um sistema jurídico-trabalhista, como o nosso, no qual não se reconhece 
ao empregado o direito ao emprego, isto é, no qual o emprego é, por assim dizer, 
uma propriedade ilimitada da empresa – emprego sem jus in re, despido de 
estabilidade, maiores devem ser os cuidados com referência à proteção vertical e 
horizontal da moral do trabalhador. Toda pessoa humana, que trabalha 
subordinadamente, deve ter direito a um relacionamento profissional minimamente 
digno com o seu subordinante, assim como com referência aos demais 
colaboradores, já que a moral é o maior patrimônio do ser humano, rico ou pobre, 
forte ou fraco, empregador ou empregado. A interpretação ética das relações 
interpessoais sócio-jurídicas, como as trabalhistas, antecedem à interpretação ética 
do Direito. O Direito existe para as pessoas humanas, para a natureza, para os 
animais, e a elas se destina, tendo como centro o homem. Não existe Direito para 
disciplinar a vida dos anjos... Aliás, quanto mais forte a relação de poder, maior o 
rigor científico estrutural-normativo-axiológico, pois não há legitimidade sem base 
humanitária. A CLT, como de resto toda legislação trabalhista mundial, foi 
construída nos subsolos, nos solos e às vezes no solado da exploração do homem 
pelo homem, do capital pelo e para o capital em proveito exclusivo do capital, da 
máquina para a produção e para o lucro, sem muito respeito à pessoa humana. No 
entanto, os extremos se anulam e se aninham harmonicamente no mesmo espaço 
universal, desde que haja luzes e humanismo, desde que haja Rousseau e Locke. 
Todo homem tem direito a um tratamento digno no ambiente de trabalho, 
prolongamento de sua cidadania, assim como de sua personalidade, valores esses 
imprescritíveis e inalienáveis. O círculo da moral é concêntrico (tempo e espaço); 
ele é monogênico, é confluente; não há desvios; há realizações; e a sua 
transcendência é recíproca - homem/homem; homem/sociedade. Toda pessoa 
humana tem direito natural ao respeito, a uma dignidade e à boa fama, bases para a 
construção individual, familial e social. No tocante ao exercício da atividade 
econômica, diversos valores devem ser levados em consideração, a fim de que se 
alcance o triângulo cívico: vida, liberdade, dignidade. A propriedade também obriga. 
Todo grupo, inclusive o produtivo, simultânea e paralelamente, é um meio e um fim 
de irradiação da personalidade e é também um instrumento de poder, daí a 
importância de limitação da expansão do controle empregatício em face de eventual 
arbítrio. Juiz dentro e fora das relações jurídico-sociais. Na evolução das sociedades, 
micro-sistemas identificaram e disciplinaram vários flancos de possíveis abusos nas 
relações privadas, como, por exemplo, o CDC, a Lei Maria da Penha, o ECA, 
porque, na pós-modernidade, o Estado se permitiu substituir intensa e extensamente 
pela iniciativa privada, aumentando as desigualdades. Menos intervenção Estatal, 
maior participação das relações privadas; maior força do capital, transferência de 
poder, que não pode se concretizar sem que haja uma espécie semelhante de controle 
contra o abuso de direito entre particulares. Na atual quadra da história dos direitos 
humanos, nada tão sério quanto a eficácia horizontal desses direitos na esfera 
trabalhista. A CLT, sob certa ótica, é um micro-sistema jurídico: direito de classe, 
proteção ao homem contra o poderio do capital. Logo, mais um grande pioneirismo - 
finalidade social do contrato e centralidade do homem no ordenamento jurídico - 
mãos calejadas, corações justos e cabeças para além do tempo, presença de juristas 
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pouco lembrados, como muitas outras personalidades brasileiras: Rego Monteiro, 
Oscar Saraiva, Dorival Lacerda, Segadas Viana e Arnaldo Sussekind. Direitos 
sociais fundamentais nas mãos dos trabalhadores; maior direito de resistência – 
‘agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz’65. 
 
 

Após toda a análise, é natural que surja a dúvida de como os direitos fundamentais 

sociais dos trabalhadores ainda não foram efetivados, especialmente porque dependentes da 

atuação dos particulares, e não do Estado. Consoante José Felipe Ledur, certamente a 

incompreensão em relação ao salto qualitativo que houve em nível constitucional no 

desenvolvimento dos direitos fundamentais do trabalho em nosso país mostra-se 

determinante para o não-alcance da ampla eficácia social dos referidos direitos66.  

 

2.4.1.5 Direitos Sociais e Direito Social 
 

Os direitos fundamentais sociais, ou simplesmente Direitos Sociais, não se 

confundem com o Direito Social. Este compreende um direito autônomo, cuja característica 

principal é a autonomia coletiva, visto que o ser humano, de forma organizada, auxilia na 

formação da sua ordem jurídica, tal como ocorre no Direito do Trabalho. Aqueles, por sua 

vez, são os conhecidos direitos fundamentais de segunda dimensão, e englobam direitos a 

prestações do Estado, tais como direito à moradia, direito à saúde e direito ao trabalho.  

Portanto, enquanto um exemplo de direito social é o Direito DO Trabalho, um dos exemplos 

de direitos sociais é o direito AO trabalho.  

Preciosas são as remissões a Gurvitch feitas por Carmen Camino ao definir o Direito 

Social: 
Impõe-se, assim, aceitar a existência de uma ‘pluralidade de ordens’, diante da 
constatação de que ‘cada grupo e cada conjunto possui, efetivamente, a capacidade 
de produzir a sua própria ordem jurídica autônoma, regulando sua vida interna”67, 
e concluir ser, o direito estatal, uma das ordens de um direito de diferentes gêneros. 
Essa organização pluralista da produção do direito implica a descentralização 
normativa, a legitimação de um direito preexistente na sociedade. 
Nessa perspectiva, ao lado do direito estatal de regulação de uma parte das relações 
sociais, como tradicionalmente tem ocorrido em relação ao direito do trabalho e ao 
direito previdenciário, há um direito autônomo, de cada grupo. 

                                                           
65BRASIL. Tribunal Regional (3. Região) Processo: RO nº 00370-2008-027-03-00-5-RO. Recorrentes: Ronaldo 
Ricardo Ribeiro (1); Viação Santa Edwiges Ltda (2). Recorridos: os mesmos. Relator: Desembargador Luiz 
Otavio Linhares Renault. 02 de setembro de 2009. Disponível em: 
<http://as1.trt3.jus.br/consulta/redireciona.htm?pIdAcordao=692142&acesso=ca909899a3d9e0e37963e369519e
a875> Acesso em: 29 ago. 2012. 
66LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa.. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 215 p. 
67MORAES, José Luis Bolzan de. A idéia de Direito Social: o pluralismo jurídico de Georges Gurvitch. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 34. In: CAMINO, Carmen. Direitos Sociais e Direito Subjetivo. 2000, 
p. 25. Trabalho apresentado no Curso de Mestrado em Direito da UFRGS. 
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Esse fenômeno de auto-regulação está na gênese do direito do trabalho, 
precisamente nas relações coletivas, estabelecidas entre os grupos sociais 
organizados e representativos do capital e do trabalho, os sindicatos, aos quais a 
própria lei reconhece o status de sujeitos coletivos68. 

 
 

Ainda de acordo com a referida autora, o direito social insere-se no ordenamento 

jurídico estatal em dois planos: o coletivo (espaço cedido pela autonomia estatal à 

autonomia coletiva) e o individual (ao consagrar direitos de igualdade – aqui presentes os 

“direitos sociais”)69. 

Portanto, o Direito do Trabalho, enquanto direito respaldado na realidade fática e com 

criações normativas oriundas não só do Estado, mas também de grupos organizados, tais 

como os acordos e as convenções coletivas de trabalho, caracteriza-se como típico Direito 

Social. 

Quanto aos direitos sociais dos trabalhadores, percebe-se que o constituinte, no artigo 

7º da Magna Carta, consagrou um rol de direitos mínimos ao trabalhador, assim como impôs 

os deveres jurídicos correspondentes ao empregador70. Tais direitos serão examinados, a 

seguir, de forma minuciosa, visto que constituem o objeto da presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68CAMINO, Carmen. Direitos Sociais e Direito Subjetivo. 2000, p. 25-26. Trabalho apresentado no Curso de 
Mestrado em Direito da UFRGS. 
69CAMINO, Carmen. Direitos Sociais e Direito Subjetivo. 2000. 69 p. Trabalho apresentado no Curso de 
Mestrado em Direito da UFRGS.  
70CAMINO, Carmen. Direitos Sociais e Direito Subjetivo. 2000. 69 p. Trabalho apresentado no Curso de 
Mestrado em Direito da UFRGS. 
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3ANÁLISE DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL FRENTE À MORA DO 

LEGISLADOR 

 
 

3.1 VISÃO GERAL 

 

Conforme análise efetuada no capítulo anterior, podemos dizer que a Constituição 

Federal trouxe inovações qualitativas e quantitativas no que tange aos direitos sociais 

prestacionais dos trabalhadores. O avanço significativo deu-se no âmbito qualitativo, uma 

vez que a Magna Carta concedeu status de direitos fundamentais aos referidos direitos, 

transferindo-os do capítulo “Da ordem Econômica e Social” para o campo dos direitos 

fundamentais. Assim, eles passaram a gozar das prerrogativas exclusivas destes, galgando 

posição diferenciada em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Desse modo, 

tais direitos são considerados cláusulas pétreas (o que colabora com a proibição do 

retrocesso em relação às conquistas já garantidas), apresentam procedimento legislativo para 

alteração e reforma mais rigoroso e são imediatamente aplicáveis (artigo 5º, §1º, CF)71. 

No aspecto quantitativo, também houve avanços. Exemplificativamente, dentre os 

novos direitos fundamentais dos trabalhadores trazidos pela Constituição Federal de 1988, 

estão: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 

termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos 

(artigo 7º, I, CF); piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (artigo 

7º, V, CF); a ampliação do rol das necessidades que devem ser atendidas pelo salário 

mínimo, a ser fixado em lei, com a inclusão da educação e do lazer (artigo 7º, IV, 

CF);proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa (artigo 7º, 

X, CF); limitação da carga horária semanal de trabalho em 44 horas (artigo 7º, XIII, CF); 

jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 

salvo negociação coletiva (artigo 7º, XIV, CF); o acréscimo de, no mínimo, 50% da 

remuneração normal, na remuneração do serviço extraordinário (artigo 7º, XVI, CF); a 

remuneração das férias anuais com um acréscimo de, pelo menos, 1/3 em relação ao salário 

normal (artigo 7º, XVII, CF); a licença-paternidade, na forma da lei (artigo 7º, XIX, CF); o 

aviso prévio proporcional, na forma da lei (artigo 7º, XXI, CF); o adicional de penosidade, 
                                                           
71Ressalta-se que essa posição não é unânime. Dentre os seus defensores, encontra-se Ingo Wolfgang Sarlet 
(SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 504 p.). 
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na forma da lei (artigo 7º, XXIII, CF); a proteção em face da automação, na forma da lei 

(artigo 7º, XXVII, CF); igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso (artigo 7º, XXXIV, CF); seguro contra acidentes de 

trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando 

incorrer em dolo ou culpa (artigo 7º, XXVIII, CF); o direito de ação com prazo prescricional 

mais extenso ao trabalhador urbano, a saber, de cinco anos, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato, para as ações oriundas dos créditos resultantes das relações de trabalho 

(artigo 7º, XXIX, CF); e a concessão de certos direitos aos empregados domésticos (artigo 

7º, § único, CF). 

Oscar Ermida Uriarte explica a alternativa teórica de preservar direitos dos 

trabalhadores contra o fenômeno da flexibilização, garantindo-lhes status de direitos 

fundamentais, como sendo um fenômeno dos países latino-americanos: 
 

Essa legislação trabalhista – mais ou menos heterônoma – foi se consolidando e se 
hierarquizando nos mais altos graus do ordenamento jurídico, consagrando muitos 
de seus aspectos centrais como direitos fundamentais ou direitos humanos 
reconhecidos nos grandes pactos, declarações, tratados e convenções internacionais 
e nas constituições, em processos paralelos e relativamente concomitantes de 
constitucionalização e de internacionalização dos direitos do trabalho que, iniciados 
respectivamente com a Constituição mexicana de Querétaro, de 1917, e com a 
Constituição da OIT, em 1919, ocuparam boa parte do século XX72. 

 
 

Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 foi pioneira ao constitucionalizar 

extenso elenco de direitos sociais, aumentando o número dos até então incorporados, como 

direitos fundamentais presentes na Magna Carta. O grande problema dessa prática, segundo 

Uriarte, diz respeito à viabilidade política e à eficácia, uma vez que, em geral, não se 

privilegia uma vontade política protetora, mas se procura evitar a aplicação das normas 

tutelares ou esvaziar seu conteúdo73. Isso tudo faz parte de um jogo político, com início em 

uma Constituinte que tentou agradar a todos e conciliar interesses de classes diversas, e que, 

ao dispor sobre parte significativa dos direitos trabalhistas, exigiu a atuação do legislador 

ordinário para que fossem plenamente eficazes. 

Ressalta-se que grande parte dos direitos trabalhista já estavam incorporados na vida 

dos cidadãos, porque ou reconhecidos em convenções coletivas ou regulamentados em leis 

infraconstitucionais. Assim, cumpre analisar quais dessas leis foram recepcionadas pela 

Constituição Federal de 1988 e quais situações ainda ensejam questionamentos. Analisar-se-

                                                           
72ERMIDA URIARTE, Oscar. A flexibilidade. São Paulo: LTr, 2002, p. 25. 
73ERMIDA URIARTE, Oscar. A flexibilidade. São Paulo: LTr, 2002. 64 p. 
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ão, também, quais as inovações constitucionais foram regulamentadas tardiamente, bem 

como as que ainda carecem de regulamentação. 

 

 

3.2 DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES JÁ REGULAMENTADOS À 

ÉPOCADA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

3.2.1 Direitos sociais dos trabalhadores regulados por lei preexistente recepcionada pela 

nova ordem constitucional 

 

3.2.1.1Seguro-desemprego 
 

O seguro-desemprego está disposto expressamente nas Constituições Brasileiras 

desde a Emenda nº 1/196974 que, no inciso XVI do artigo 165, assegurava-o como benefício 

previdenciário. Entretanto, a lei regulamentadora só surgiu em 1986 (Decreto-Lei nº 

2.284/1986, regulamentado pelo Decreto nº 92.608/1986).  

De acordo com Chiarelli, apesar da disposição constitucional, até 1986 o quadro 

brasileiro restringia-se ao chamado “auxílio-desemprego”, que se referia ao atendimento 

específico de situações de despedimento coletivo, empregando recursos originários do 

Ministério do Trabalho e por este órgão destinados. Contudo, os requisitos exigidos e a 

burocracia eram tão grandes que a utilidade do instituto, na prática, era muito reduzida75. 

Com a legislação ordinária de 1986, o instituto do seguro-desemprego ganhou razoável 

capacidade operacional76. O artigo 25 do Decreto-Lei nº 2.284/1986 assim dispunha: “Fica 

instituído o seguro-desemprego, com a finalidade de prover assistência financeira temporária 

ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, ou por paralisação, 

total ou parcial, das atividades do empregador”. 

O Decreto-Lei 2.284/86 e o Decreto nº 92.608/1986 foram recepcionados pela Carta 

Constitucional de 1988, dada a inexistência de exigência de novas normas ordinárias 

                                                           
74  Contudo, desde a Constituição de 1946, há disposições acerca da Previdência Social, a qual abrange a 
prestação do seguro-desemprego. 
75CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
45. (v.1) 
76CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
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reguladoras do instituto. Assim, somente foram revogados após a edição da Lei nº 

7.998/1990, posteriormente alterada pela Lei nº 8.900/1994. 

As alterações atuais acerca do instituto merecem especial destaque: a MP 74/2002 

reconheceu a situação de trabalho daqueles submetidos a regime de escravidão, permitindo 

que tenham acesso ao benefício do seguro-desemprego. O Decreto nº 7.721/2012, por sua 

vez, condicionou o recebimento do seguro-desemprego à comprovação de matrícula e 

frequência em curso de formação inicial continuada ou de qualificação profissional, 

habilitado pelo Ministério da Educação, no caso de o trabalhador estar requerendo o terceiro 

benefício em um período de dez anos. 

 

3.2.1.2 Fundo de garantia por tempo de serviço 
 

O fundo de garantia por tempo de serviço, mais conhecido como FGTS, foi instituído 

no Direito Brasileiro pela Lei nº 5.107/66, como alternativa à estabilidade celetista. Com a 

Constituição Federal de 1988, não há mais se falar em opção, visto que o regime do FGTS 

tornou-se único e, portanto, obrigatório.  

Mesmo após a Constituição Federal de 1988, que disciplina, no artigo 7º, III, o fundo 

de garantia por tempo de serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a Lei 

nº 5.107/66 permaneceu válida, somente sendo revogada pela edição da Lei nº 8.036/1990.  

Para entender como o FGTS passou de opção a obrigação no sistema trabalhista 

brasileiro, importa efetuar breve análise histórica do instituto. 

Até a instituição do FGTS no Brasil, imperava a regra celetista da estabilidade 

(artigo 492, da CLT), que privilegiava o princípio da preservação do emprego: a partir dos 

dez anos de vigência do contrato de trabalho, o empregado gozava de estabilidade absoluta e 

definitiva. O modelo celetista era protecionista e impunha restrições à vontade do 

empregador, uma vez que dificultava a ruptura imotivada do contrato de emprego. De 

acordo com Maurício Godinho Delgado, combinava duas sistemáticas: a presença de 

indenizações crescentes relacionadas ao tempo de serviço para dispensas imotivadas antes 

de o empregado completar dez anos de empresa e a estabilidade no emprego após o referido 

período. Portanto, não era proibido romper imotivadamente o contrato de trabalho com 

prazo inferior a dez anos, mas criavam-se óbices econômicos para que tal prática não 
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ocorresse. Após adquirida a estabilidade decenal, não havia mais possibilidade de denúncia 

vazia do contrato de trabalho77.  

De acordo com Uriarte, a Lei nº 5.107/66 é o antecedente remoto e pouco lembrado 

da desregulamentação imposta na América Latina, visto que retirou o desestímulo à dispensa 

constituído pela indenização 78 . O pensamento do jurista uruguaio se confirma ao 

verificarmos que, apesar de, teoricamente, referida lei possibilitar que o empregado optasse 

ou pelo regime do FGTS ou pela estabilidade decenal, na prática, essa possibilidade 

inexistia, visto que o empregador impunha a adoção do regime do FGTS como condição de 

admissão de qualquer empregado79. Conforme Maurício Godinho Delgado: 
 

A sistemática do FGTS liberalizou, economicamente, o mercado de trabalho no país, 
se contraposta à sistemática então vigorante (aproximando o sistema justrabalhista, 
no tocante à cessação do contrato, a um mercado de tipo liberal, e não regulado), a 
sistemática do Fundo de Garantia não apenas retirou os limites jurídicos às dispensas 
desmotivadas (no sistema do Fundo, repita-se, não seria mais possível, 
juridicamente, o alcance da velha estabilidade celetista), como também reduziu, de 
modo significativo, o obstáculo econômico-financeiro às rupturas de contratos 
inferiores a nove/dez anos, substituindo-o pela sistemática pré-constituída dos 
depósitos mensais do FGTS80. 

 
 

As situações jurídicas já sedimentadas, ou seja, nas quais a estabilidade decenal já 

fora alcançada, foram preservadas. Contudo, mesmo nesses casos, a lei permitia ao 

empregado optar pelo FGTS. Destarte, tal regime surgiu como um sistema apenas 

transitoriamente alternativo, uma vez que já nasceu com pretensão de se tornar único. Nesse 

sentido, a Constituição de 1988 somente positivou o que, na prática, já ocorria: a partir da 

sua promulgação, não há como adquirir estabilidade decenal, visto que o único regime 

existente é o do FGTS. 

A Constituição Federal de 1988 manteve expressamente o FGTS, mas não como 

opção, visto que não mais existia a possibilidade de escolher pela estabilidade. Na verdade, 

há tempos não havia opção ao empregado, visto que o empregador o forçava a optar pelo 

regime do FGTS, dado que mais vantajoso para o negócio. Nesse sentido, leciona Airton 

Pereira Pinto: 

 
Criado para ser alternativa ao direito de estabilidade por tempo de serviço, em 
verdade, passou de opcional a obrigatório, mesmo antes da promulgação da 
Constituição, pois o empregador impunha-o no momento da contratação. A 
imposição do empregador era justificada pela vantagem dos depósitos mensais, 

                                                           
77DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9.ed. São Paulo: LTr, 2010. 1373 p. 
78ERMIDA URIARE, Oscar. A flexibilidade. São Paulo: LTr, 2012. 64 p. 
79CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004. 570 p. 
80DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9.ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 1036. 
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como forma de parcelamento antecipado da indenização futura que o empregado 
receberia, desonerando o empregador de pagar valores consideráveis na despedida 
do empregado com tempo razoável de serviço, mas que ainda não alcançara a 
estabilidade81. 

 
 

A partir da Constituição Federal de 1988, a estabilidade passou a ser uma situação 

residual, ou seja, referente aos trabalhadores que, mesmo depois da chegada do FGTS, 

preferiram continuar sob o antigo regime. Todos os demais são regidos pelo FGTS (hoje 

disposto prevalentemente na Lei nº 8.036/90 e no Decreto 99.684/90), que beneficia o 

trabalhador com depósitos mensais feitos pelo empregador e equivalentes a 8% do seu 

salário. O FGTS funciona como uma poupança compulsória em nome do trabalhador, 

acumulando um patrimônio reservado para o momento da aposentadoria, além de “protegê-

lo” em caso de demissão sem justa causa, ocasião em que o trabalhador tem direito a receber 

o que foi depositado pelo empregador em sua conta, somados os juros e a correção 

monetária. Nesse sentido, já afirmava, logo após a promulgação da Magna Carta, Chiarelli: 
  

Sendo a Nova Carta instituidora da garantia de emprego, como entendo que o é, o 
FGTS tem seu aspecto de seguro complementar ou subsidiário acrescido. 
Garantindo a formação de um pecúlio progressivo e compulsório, em favor do 
trabalhador, com a transformação da potencial avaliação do seu tempo de serviço 
indenizável em dinheiro, mediante o pagamento mensal de parcelas exigidas à 
empresa, o assalariado terá necessariamente um patrimônio constituído através dos 
tempos para que ele possa lançar mão quando, pessoalmente, buscar o benefício da 
aposentadoria. Ou seus dependentes – numa espécie de pensão adicional – face ao 
evento morte do próprio trabalhador, originariamente sujeito do direito e, no caso, 
não mais seu destinatário final, mas indutor desse destino, já que em razão dele o 
crédito se constitui, pelo obrigatório crediário patronal82. 

 
 

Importa salientar que a Constituição Federal de 1988 trouxe, ao lado do regime do 

FGTS, a regra de proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, o que, de alguma 

forma, ainda protegeria o empregado e privilegiaria o princípio da continuidade da relação 

de emprego. Contudo, a lei necessária para disciplinar a referida proteção ainda não foi 

editada, fato que diminui a proteção do empregado na mesma proporção em que aumenta a 

arbitrariedade do empregador. Nesse sentido, preciosas as palavras de Carmen Camino: 
 

Temos sustentado, com convicção, que melhor teria sido uma Constituição omissa a 
respeito de quaisquer regras de proteção contra o despedimento imotivado. Isso 
porque, ao remeter a regulamentação da proteção enganosamente assegurada no 
inciso I do seu art. 7º a uma lei complementar, para cuja aprovação é necessária a 
maioria absoluta do Congresso Nacional (art. 69, CF), a própria Assembleia 

                                                           
81PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 2006, 
p. 205. 
82CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, 
pp. 54-55. (v.1) 
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Constituinte a inviabilizou. Houvesse o silêncio da Constituição, a garantia de 
emprego poderia ser obviada através da lei ordinária, assim como o fora 
anteriormente a outubro de 1988. A própria CLT, um decreto-lei, consagrou, durante 
mais de quatro décadas, a estabilidade decenal como um dos seus institutos mais 
marcantes. Também garantiu, e ainda garante, a estabilidade do dirigente sindical e, 
desde 1977, resguardou o empregado eleito da CIPA contra o despedimento 
arbitrário83. 

 
 

Até que a lei não seja promulgada, aplicar-se-á o artigo 10 do Ato das Disposições 

Transitórias, segundo o qual a proteção referida no artigo 7ª, I, da Constituição Federal fica 

limitada ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no artigo 6º, caput e § 1º, 

da Lei nº 5.107/196684. Tal disposição torna o empregado ainda mais vulnerável à despedida 

arbitrária, visto que, para que seja despedido, basta que a empresa lhe pague a indenização 

correspondente a 40% sobre os depósitos do FGTS. Portanto, hoje, inexistem impeditivos 

econômicos, como os que existiam para impedir as despedidas arbitrárias dos trabalhadores 

sem dez anos de empresa quando do regime de estabilidade decenal. 

 

3.2.1.3Piso salarial 
 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, V, garantiu aos trabalhadores, pela 

primeira vez, o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho. Entretanto, mesmo antes de 1988, já havia categorias profissionais com piso 

salarial definido em lei, como é o caso dos médicos, cirurgiões-dentistas e auxiliares (Lei nº 

3.999/1961); engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (Lei nº 4.9650-

A/1966); e radiologistas (Lei nº 7.394/1985). 

A grande dúvida que paira acerca da constitucionalidade das leis anteriores à 

Constituição Federal de 1988 diz respeito à sua vinculação ao salário mínimo, uma vez que 

a própria Carta, no artigo 7º, inciso IV, veda a sua vinculação para qualquer fim. 

Sustentamos, seguindo a posição do STF, que, apesar do impasse, tais leis não podem ser 

simplesmente revogadas. Assim, não podendo ser substituídas por decisão judicial, 

                                                           
83CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 520. 
84BRASIL. Lei nº 5.107/1966. Art. 6º Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte da empresa, sem 
justa causa, ficará esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos 
referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco 
Depositário, além da importância igual a 10% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos da 
correção monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho na 
empresa. § 1º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do 
Trabalho, o percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por cento), obrigada a empresa aos demais 
pagamentos nele previstos. Brasília, Diário Oficial da União, de catorze de setembro de 1966. Disponível em: 
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1966/5107.htm>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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permanecerão em vigor até o que Poder Legislativo promulgue nova lei, esta, por sua vez, 

em consonância com a Constituição Federal. Certamente, tal entendimento é o que mais 

protege os interesses do trabalhador. Nesse sentido, é a decisão da Corte Suprema: 
 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 
16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de 
insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade 
de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: 
AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o 
AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 
277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade 
da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. 
Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. 
Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 
deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela 
referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe 
nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam 
convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada 
conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da 
base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois 
salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a 
desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento 
jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo 
que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o 
conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida 
cautelar deferida85. 

 
 

Portanto, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que o Poder Judiciário não tem 

competência para, por meio de decisão judicial, retirar do ordenamento jurídico as leis 

anteriores à Constituição Federal de 1988 definidoras de piso salarial profissional 

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, visto que são direitos sociais já 

garantidos aos trabalhadores. Assim, cabe ao legislativo editar nova lei e, enquanto isso não 

ocorrer, as leis antigas permanecerão válidas: apesar do descompasso entre elas e a 

Constituição, se canceladas, trarão enormes prejuízos, pois não se pode cogitar da 

impossibilidade do exercício do direito do trabalhador ao piso salarial tarifado sobre o 

salário mínimo. 

 

  

                                                           
85 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processo: ADPF 151 MC/DF.Arguintes: Confederação Nacional de 
Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços – CNS. Arguido: Presidente da República.Relator oiginal: 
Ministro Joaquim Barbosa, redator para o acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 02 de fevereiro de 2011. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622565>. Acesso em: 02 
fev. 2012. 
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3.2.1.4 Salário mínimo 
 

O salário mínimo está presente em nosso ordenamento jurídico desde muito antes da 

Constituição Federal de 1988: surgiu em 1936, com a Lei nº185, sendo sua primeira tabela 

aprovada por Getúlio Vargas com o Decreto-lei nº 2.162, de 1º de maio de 194086. 

De acordo com Chiarelli 87 , no que tange ao salário mínimo, foi substancial a 

mudança da Constituição de 1988, uma vez que a Carta anterior, assim dispunha: 
 
 

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 
I - salário-mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as suas 
necessidades normais e as de sua família; 

 
 

O artigo 7º, IV, da nova Constituição, por sua vez, dispõe ser direito de todos os 

trabalhadores perceber: 
 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim;  

 
 

A fim de melhor analisar as peculiaridades do salário mínimo, faremos uma análise 

esquematizada do artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Assim, o salário mínimo deve 

ser/ter: 

 

a) Fixado em lei 

 

Süssekind sublinha que as Constituições de 1934 e de 1967 não se preocuparam em 

indicar a forma de fixação do salário mínimo, ao contrário da Constituição de 1988, na qual 

o constituinte optou que a fixação dar-se-á através de lei88. Importa citar as impressões de 

Chiarelli acerca dessa mudança: 
 

 
O constituinte de 1988 teve como primeira preocupação fixar um patamar 
hierárquico maior para a estipulação do salário mínimo. Enquanto na Carta anterior, 
restringiu-se o texto a dizer o que devia entender por salário mínimo, sem 
especificar a forma e a moda de fixá-lo, nem o instrumento habilitado para tanto, na 

                                                           
86SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
87CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p.(v.1). 
88SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
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Lei Maior, ora em vigor, está explicitado que tal deverá ocorrer por meio de lei. 
Consequentemente, transfere-se a competência de fixação, em termos de origem 
política, de Poder. Enquanto o decreto, anteriormente utilizado, face à franquia 
constitucional e o espaço legalmente aberto, ficava na competência do Executivo 
que fez sempre do padrão mínimo remuneratório uma ferramenta de política 
econômica oficial, a nova Constituição, outorgando a atribuiçãoao Congresso, 
diminui os poderes da Administração Central, e garante o debate prévio, a discussão 
aberta e a participação das diferentes forças políticas, ideológicas, sociais e 
econômicas, via pressão legislativa, na ante-sala da definição de tal valor que ainda 
responde pelo ganho de cerca de 32 milhões de trabalhadores brasileiros; número 
questionável postoq eu poderá estar aquém do universo real, quando se sabe da 
expressão inquantificável mas presumível da economia informal brasileira, e de sua 
vigorosa fecundidade na geração de empregos e, por decorrência, na absorção de 
mão-de-obra89. 

 
 

Portanto, a Constituição Federal de 1988, democrática que é, outorgou ao legislativo 

a competência para fixar as diretrizes disciplinadoras do salário mínimo, visto que ninguém 

melhor que o povo (por meio dos seus representantes legitimamente eleitos) para dispor 

acerca de um direito seu. Contudo, esta regra, já no final do ano da promulgação da Magna 

Carta, foi violada, tendo em vista os Decretos concernentes à matéria expedidos pelo Poder 

Executivo90. Nesse sentido, e apesar da disposição expressa, decidiu o STF, em 2011, que 

não violaria a Carta Constitucional a definição do valor do salário mínimo por meio de 

Decreto91. 

 

b) Nacionalmente unificado 

 

De acordo com Chiarelli, desde a sua criação, em 1943, o salário mínimo passou por 

várias versões quanto à área de aplicação geográfica, tendo a Constituição Federal de 1988 

optado pela unificação do seu valor 92 . O referido autor aduz que, apesar de haver 

argumentos econômicos fortes no sentido de manter diferenciações quanto ao valor do 

salário mínimo nas diversas regiões do país, a unidade nacional deve se sobrepor, a fim de 

garantir um salário mínimo igual a todos os brasileiros: 
 

                                                           
89CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
68. (v.1) 
90CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
91A decisão foi tomada na Ação Direta de Constitucionalidade nº 4568, proposta pelo Partido Popular Socialista 
(PPS), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Democratas (DEM) contra o caput e o parágrafo 
único do artigo 3º da Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, 
julgou constitucional a definição do valor do salário mínimo por decreto do Presidente da República conforme 
critérios definidos pelo legislador. 
92 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
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Se já é baixo o salário nesse país; se o mínimo está na faixa do ínfimo, fazê-lo 
desnivelado é chegar às raias do insensível socialmente, quando a Constituição 
propõe que ele seja “capaz de atender as necessidades vitais básicas” do trabalhador. 
E mais do que isso, também “às de sua família”, com o que a diferenciação se torna 
reprovável e incoerente93. 

 
 

Já Süssekind discorda da unificação do salário mínimo, tendo em vista sermos um 

país com desenvolvimento regional bastante desigual, ou seja, ainda não estamos 

economicamente unificados para termos um salário mínimo único. Por esse motivo, foi 

aprovada e sancionada a Lei Complementar nº 103/2000, de iniciativa do governo federal, a 

qual autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o artigo 

7º, V, da Constituição Federal94.  

Portanto, apesar de termos um salário mínimo unificado, nada impede que os Estado 

estabeleçam pisos salariais distintos para os empregados que não tenham piso salarial 

definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tal solução nos parece a 

mais adequada, pois cria um patamar mínimo a ser obedecido por todos os Estados da 

Federação, mas não impede que estes estipulem um piso salarial maior, se possuírem 

condições econômicas para tanto. 

 

c) Capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social 

 

A Constituição de 1988 alargou as necessidades a serem atendidas pelo salário 

mínimo. A CLT, no artigo 76, dispunha que o salário mínimo deveria satisfazer as 

necessidades do trabalhador e da sua família no que tange à alimentação, habitação, 

vestuário, higiene e transporte 95 . A partir de 1988, esse rol foi ampliado, abrangendo 

também educação, saúde, lazer e previdência social.  

Já defendia Chiarelli que o salário mínimo deveria, só por força do aumento das 

necessidades por ele abrangidas, ser bem maior que o prefixado sob a égide da Constituição 

                                                           
93CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
71. (v.1) 
94SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
95BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e 
paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por 
dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades 
normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Brasília, Diário Oficial da União, 9 de 
agosto de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 
15 out. 2012. 
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anterior96. Ainda hoje, passados mais de vinte e quatro da promulgação da Constituição, tais 

necessidades não são supridas pelo exíguo valor do salário mínimo, permanecendo o 

disposto na Magna Carta como uma verdadeira utopia. De acordo com o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo que supriria tais 

necessidades, no mês de setembro de 2012, seria de R$ 2.616,41 (dois mil, seiscentos e 

dezesseis reais e quarenta e um centavos), valor muito superior ao salário mínimo real, que é 

de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais)97. 

 

d) Reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo 

 

Quanto ao poder aquisitivo do salário mínimo, importa salientar que a redação 

presente na Constituição Federal de 1988 não foi a primeira versão dada ao inciso IV do 

artigo 7º durante a Constituinte. A sugestão da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 

era no sentido de garantir aos trabalhadores o salário mínimo real98. Contudo, tal proposta 

não foi aceita, e sofreu algumas alterações até sua versão definitiva. 

 Infelizmente, e talvez a vedação do dispositivo que garantiria ao trabalhador o salário 

mínimo real tenha colaborado para isso, até hoje os trabalhadores não têm a garantia de 

percebê-lo, o que impede que sejam satisfeitas as necessidades vitais básicas dispostas no 

dispositivo em comento. 

O poder aquisitivo a ser preservado é aquele valor que deveria ser estipulado em lei, 

mas que, hoje, aceita-se que seja por Decreto. Este valor, por sua vez, deveria levar em conta 

as necessidades vitais básicas do trabalhador; contudo, não as leva. De acordo com Maurício 

Godinho Delgado, a proteção estruturada pela ordem jurídica não se estendeu ainda à ideia 

de suficiência realdo salário percebido pelo obreiro, sendo a noção de suficiência 

tradicionalmente acatada no Direito brasileiro quase que meramente formal. Nesse sentido, a 

doutrina e a jurisprudência dominantes ainda compreendem que o direito trazido pelo artigo 

                                                           
96CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
97DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Salário Mínimo nominal, 
outubro 2012. Disponível em: <http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminMenu09-05.xml.> Acesso em 15 out. 
2012. 
98“Salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades normais 
e às de sua família, a ser fixado em lei. Para a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em 
consideração as despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, 
saúde e seguridade social. 
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7º, IV, da Constituição Federal não enseja direito subjetivo ao empregado no sentido de ver, 

efetivamente, seu salário mínimo garantindo as necessidades vitais básicas ali dispostas99. 

 

e) Vedada sua vinculação para qualquer fim 

 

A Constituição Federal de 1988 vedou o uso do salário mínimo como elemento de 

referência para qualquer fim. Nesse sentido, preciosas as palavras de Chiarelli: 
 

Anteriormente, não existia, com força constitucional, proibição do uso do salário 
mínimo como um padrão de referência. Paulatinamente, porém, acabou sendo 
estendido a diferentes atos negociais, fazendo com que se buscasse uma vedação, 
por meio de impedimento decorrente de legislação ordinária. Agora, inverte-se o 
processo. Tendo aprendido com essa experiência passada o quanto de risco em tal 
franquia, estabeleceu o constituinte como regra, o impedimento dessa vinculação, a 
fim de evitar o emprego indevido do salário mínimo para fins outros, que não o de 
condição de piso remuneratório, desnaturando-o em transações de inquilinato, 
prestação de serviço não empregatício, etc. A regra é a proibição. A exceção, só 
admissível quando constitucionalmente admitida, é a permissão100. 

 
 

Portanto, passou a ser regra o que antes era exceção. Assim, não pode mais o salário 

mínimo ser vinculado a fins que não os expressos na Constituição.  

Apesar da regra, o adicional de insalubridade permanece sendo calculado com base 

no salário mínimo, em razão de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal 101 , 

suspendendo os efeitos da Súmula 228 do TST102. Destarte, embora não possa ser usado 

como indexador de base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, 

expressamente contemplado para tal fim no artigo 192 da CLT, não pode ser substituído por 

decisão judicial.O comando da Súmula 4 do STF 103  é, inequivocamente, dirigido ao 

legislador; logo, não compete ao Poder Judiciário, através de construção jurídica, criar outra 
                                                           
99DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 2010. 1373 p. 
100CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
73. (v.1) 
101BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Liminar concedida na Reclamação nº 6266, em 15 de julho de 2008, em 
que reclamante a Confederação Nacional da Indústria – CNI e, reclamado, o Tribunal Superior do Trabalho. 
Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14769500/reclamacao-rcl-6266-df-stf>. Acesso em: 
10 out. 2012. 
102BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 228. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE 
CÁLCULO. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal 
Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado 
em instrumento coletivo. Brasília, Diário de Justiça de 08, 09 e 10 de julho de 2008. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_201_250.html#SUM-228>.  
103BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante nº4: Presidente: Ministro Gilmar Mendes. “Salvo nos 
casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Brasília, Diário de 
Justiça, 11 de junho de 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/DJe_105_11_06_2008.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2012. 
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base de cálculo para o adicional de insalubridade. Assim, até que não seja elaborada nova lei 

acerca de tal base de cálculo do adicional de insalubridade, poderá ser utilizado, como tal, o 

salário mínimo. 

 

3.2.1.5Irredutibilidade salarial 
 

A Constituição Federal de 1988 incorporou, de modo expresso, o princípio da 

irredutibilidade no seu artigo 7º, inciso VI. A irredutibilidade salarial já estava presente no 

ordenamento jurídico brasileiro antes da Constituição Federal de 1988, mas não em nível 

constitucional. Fora introduzida pela Lei 4.923/1965, a qual instituiu a Cadastro Permanente 

das Admissões e Dispensas de Empregados, estabelecendo medidas contra o desemprego e 

de assistência aos desempregados. 

A melhor doutrina104 é uníssona ao defender que, com exceção do disposto no §2º do 

artigo 2º, a Lei 4.923/1965, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Nesse 

sentido, a posição da professora Carmen Camino: 
 

Apenas o disposto no §2º do art. 2º, no qual prevista a intervenção da Justiça do 
Trabalho em caso de não se fazer possível o acordo coletivo, perdeu sua força 
eficacial, eis que a Constituição remete, exclusivamente, à autonomia coletiva a 
possibilidade de reduzir salários105. 

 
 

Portanto, apesar da ressalva presente na Constituição de que a irredutibilidade ainda 

pode ocorrer, desde que através de acordo ou convenção coletiva, e de a ordem 

justrabalhista entender que somente o valor nominal não pode sofrer redução, tal dispositivo 

pode ser considerado um grande avanço, uma vez que ressalta o princípio da proteção, 

salvaguardando o empregado de eventuais arbitrariedades cometidas pelo empregador. 

 

3.2.1.6Remuneração variável nunca inferior ao mínimo 
 

A Constituição garante direitos mínimos a todos os trabalhadores, a fim de que vivam 

dignamente e não sofram uma exploração sem limites. Nesse sentido, o artigo 7º, inciso VII, 

garantiu a todos os que percebem remuneração variável salário nunca inferior ao mínimo.  

                                                           
104Essa é também a posição de Maurício Godinho Delgado (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito 
do Trabalho. 9ª edição. São Paulo: 2010. 1373 p.), de Evaristo de Moraes Filho e de Antônio Carlos Flores de 
Moraes (MORAES FILHO, Evaristo; MORAES, Antonio Carlos Flores de.Introdução ao direito do trabalho. 
10. ed. São Paulo: LTr, 2010. 832 p.) 
105CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 351. 
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Infere-se, do texto constitucional, que todos os trabalhadores, inclusive aqueles que 

percebem remuneração variável, têm direito a perceber, ao menos, o salário mínimo. Assim, 

mesmo que não atingirem tal valor na remuneração variável, terão a segurança de que o 

perceberão: poderão, obviamente, receber mais, mas não viverão na insegurança de não 

receberem sequer o mínimo. 

A Consolidação das Leis do Trabalho já possuía dispositivo no mesmo sentido, o qual 

fora incluído pelo Decreto-Lei nº 229/1967 e que assim dispõe: 
 

Art. 78 - Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa 
ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do 
salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. 
Parágrafo único. Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que 
tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á 
sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subseqüente 
a título de compensação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

 
 

Tal dispositivo não contraria a Constituição Federal e, portanto, foi por ela 

recepcionado sem qualquer controvérsia. 

 

3.2.1.7Décimo terceiro salário 
 

O décimo terceiro salário, embora já presente em nossa legislação antes da 

Constituição Federal de 1988, ganhou, com esta, status constitucional. De acordo com 

Maurício Godinho Delgado: 
 

A parcela originou-se da normatividade autônoma trabalhista (costume ou regras 
coletivas negociadas), tendo provindo também de práticas concessivas unilaterais 
pelo empregador, despontando com nítida natureza jurídica de gratificação 
(gratificação natalina). No início da década de 1960, foi incorporada pela legislação 
heterônoma estatal (Lei n. 4.090, de 1962), estendendo-se, em consequência, ao 
conjunto do mercado empregatício de trabalho (a Lei n. 4.090/62 sofreu alterações 
posteriores, através das Leis ns. 4.749, de 1965, e 9.011, de 1995)106. 

 
 

Acerca da referida gratificação, a Constituição Federal assim dispõe: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; 

 
O décimo terceiro salário deve ter por base a remuneração integral do empregado, ou 

os proventos do aposentado. Ademais, corresponde a 1/12 da remuneração devida em 

                                                           
106DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed.. São Paulo: 2010, p. 696. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art78p
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dezembro multiplicada pelo número de meses de serviço do empregado, caso perceba 

remuneração fixa. Tratando-se de remuneração variável, apura-se a média mensal da 

produção anual do empregado, aplicando sobre a média o salário-comissão, em vigor no mês 

de dezembro, e multiplica-se o resultado pelo número de meses trabalhados no ano107. 

Importa lembrar que, a título de pagamento do décimo terceiro salário, assim como ocorre 

com as férias, um mês corresponde à fração de quinze dias ou mais de trabalho, bem como 

um ano corresponde a seis meses ou mais de labor. 

Após a Lei 4.749/65108, a gratificação natalina passou a ser paga em duas frações ao 

obreiro. De acordo com Süssekind, essa foi a saída encontrada, quando fora Ministro do 

Trabalho, para que a Lei nº 4.090/1962 não fosse revogada, uma vez que o pagamento em 

parcela única era muito oneroso ao empregador.  

Salienta-se, ainda, que o décimo terceiro salário possui natureza salarial e, portanto, é 

devido nas diversas situações de ruptura contratual. A única exceção à regra é a dispensa por 

justa causa do empregado109.  

Atualmente, o décimo terceiro salário ainda é regido pelas leis ordinárias anteriores à 

Constituição, as quais foram por esta recepcionadas. Além do status constitucional, outra 

grande inovação foi a extensão do benefício a todos os empregados, reparando-se 

discriminação injustificada contra os empregados domésticos. 

 

3.2.1.8Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno 
 

O artigo 7º, IX, da Constituição Federal procura proteger o trabalhador e inibir a 

contratação para trabalho noturno, ao dispor ser direito seu a remuneração do trabalho 

noturno superior à do diurno. Tal regra já estava presente em nosso ordenamento antes da 

Carta Constitucional de 1988: a Constituição de 1967, no artigo 158, inciso IV110, falava em 

                                                           
107SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
108BRASIL. Lei 4.749/65. Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, 
como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo 
respectivo empregado no mês anterior. § 1º - O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no 
mesmo mês, a todos os seus empregados. § 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, 
sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Brasília, 12 de agosto de 1965. Diário 
Oficial da União, 13 de agosto de 1965. Disponível em: 
<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei4749.htm>. Acesso em 11 set. 2012. 
109DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
110 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Art 158 - A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição 
social:IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno. Brasília, Diário Oficial da União, 20 de out. de 1967. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em 11 set. 
2012. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei4749.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
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“salário noturno superior ao diurno”; já a CLT inovou ao alargar a regra, uma vez que 

substituiu a expressão “salário” por “remuneração”111.  

O legislador entendeu que, pela sua penosidade, o trabalho noturno deveria receber 

tratamento diferenciado. Importante, nesse sentido, a lição de Maurício Godinho Delgado: 
 

De fato, o trabalho noturno provoca no indivíduo agressão física e psicológica 
intensas, por supor o máximo de dedicação de suas forças físicas e mentais em 
período em que o ambiente físico externo induz ao repouso. Somado a isso, ele 
também tende a agredir, com substantiva intensidade, a inserção pessoal, familiar e 
social do indivíduo nas micro e macrocomunidades em que convive, tornando 
especialmente penosa para o obreiro a transferência de energia que procede em 
benefício do empregador112. 

 
 

De acordo com Carmen Camino, o critério adotado pelo legislador para delimitar o 

horário noturno foi o período em que a maior parte das pessoas está em repouso (das 22h às 

5h para os trabalhadores urbanos; das 21h às 5h para os que laboram na atividade da 

lavoura; das 20h às 4h para os que trabalham com pecuária)113.  

Percebe-se, portanto, que o trabalho noturno sofre dupla valoração: a primeira refere-

se ao acréscimo da hora noturna que, para o trabalhador urbano, é de 20% e, para o rural, 

25%, ambos sobre a hora normal; a segunda diz respeito ao período de duração da jornada 

que, para os empregados urbanos, é de 7 horas, em virtude de a hora noturna ser ficta e 

corresponder a cinquenta e dois minutos e 30 segundos114. 

Com a Constituição Federal de 1988, houve avanços importantes no que tange à 

remuneração do salário noturno. Primeiro, porque não se admite mais a ressalva presente no 

início do caput do artigo 73 da CLT, visto que todos os trabalhadores, sem exceção, devem 

perceber remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Segundo, porque o final do 

parágrado 3º do referido artigo também não foi recepcionado, uma vez que, tomado o salário 

                                                           
111BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. § 1º A hora do trabalho noturno será 
computada como de 52 minutos e 30 segundos. § 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.  §3º O acréscimo, a que se refere o presente 
artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, 
será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às 
empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário 
mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.  § 
4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de 
trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos.  § 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o 
disposto neste capítulo. Brasília, Diário Oficial da União, 9 de agosto de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 15 out. 2012.   
112DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 855-856. 
113CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004. 570 p. 
114PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006. 261 p. 
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mínimo como base de cálculo, esta poderia, eventualmente, ensejar salário noturno inferior 

ao diurno, caso, para este, o empregador praticasse salário maior do que o mínimo115. 

 

3.2.1.9Salário-família 
 

Apesar da nomenclatura, o salário-família não possui natureza salarial, visto que não 

guarda relação com a figura específica justrabalhista de contraprestação paga ao empregado 

diretamente pelo empregador em função da relação empregatícia. Tal instituto possui origem 

tanto no Direito do Trabalho quanto no Direito Previdenciário, caracterizando-se por ser 

uma figura híbrida 116 . Assim, melhor definição é a encontrada na doutrina de Direito 

Previdenciário: 
Criado pela Lei nº 4.266/63, o salário-família é um benefício previdenciário pago, 
mensalmente, ao trabalhador de baixa renda, filiado na condição de segurado 
empregado (exceto o doméstico) e de trabalhador avulso, na proporção do respectivo 
número de filhos ou equiparados até 14 anos de idade, ou inválidos117. 

 
 

Portanto, o salário-família, criado pela Lei nº 4.266/63 e modificado posteriormente 

pela Lei n. 5.559/69, atualmente é regido pela Lei n. 8.213/91. Também disciplinado pela 

Constituição de 1967, tal instituto não sofreu alterações relevantes na redação original da 

Constituição vigente, que era praticamente igual à da Constituição anterior: enquanto esta 

dispunha ser o salário-família assegurado aos dependentes do trabalhador, a Constituição de 

1988 disciplinava ser o benefício devido para os dependentes do trabalhador.  

Até a Lei nº 8.213/91 não ser promulgada, a Lei anterior ainda regulava a matéria, já 

que não conflitava com a Constituição Federal de 1988. Ressalta-se que, antes da nova lei, a 

regulamentação ordinária atendia apenas aos empregados urbanos; em relação ao rurais, 

vinculou-se um procedimento progressivo, constitucionalmente estipulado118.  

Por fim, importa salientar que a Emenda Constitucional 20/98119 alterou a redação do 

inciso, que passou a dispor da seguinte forma:  

                                                           
115CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004. 570 p. 
116DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo:LTr, 2010. 286 p. 
117CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 13. ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 689. 
118CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr, 1989. 286 p. 
119BRASIL. Emenda Constitucional 20/98. Artigo 13: Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e 
auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a 
publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência 
social. Brasília, Diário Oficial da União, 16de dezembro 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm> Acesso em: 15 out. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 
 

Assim, a partir da referida Emenda, limitou-se a percepção do benefício àqueles 

segurados que recebem até o valor estipulado em lei ordinária. Com razão, Castro e Lazzari 

defendem que tal limitação é inconstitucional, pois não há razoabilidade no discrímen 

utilizado pelo constituinte derivado120. 

 

3.2.1.10Repouso semanal remunerado 
 

O repouso semanal remunerado está presente em nossas Constituições desde a Carta 

de 1946.  A grande inovação da Constituição Federal de 1988 está em dar preferência ao 

repouso dominical:  
 

Consagrou o constituinte a ideia constante de lei ordinária (art. 67 da Consolidação 
das Leis do Trabalho) de orientar o calendário laboral, preservando a tradição 
histórica e religiosa de fazer coincidir o repouso semanal remunerado com o 
domingo. Tal diretriz constava da lei, e não na Constituição, sendo, agora, 
incorporado, por diretriz da Carta Magna121.  

 
 

A Consolidação das Leis do Trabalho foi o primeiro diploma legal a regular a 

matéria, nos artigos 67 e 385122. Contudo, não dispôs que tal repouso seria remunerado, o 

que foi introduzido no ordenamento brasileiro com a Lei n. 605/1949. Apesar disso, referida 

Consolidação não colide com os preceitos constitucionais e, portanto, deve ser lida em 

conjunto com a Carta Constitucional. 

                                                           
120CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 13. ed.São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 689. 
121CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
140. (v.1) 
122BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Parágrafo único - Nos serviços que 
exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de 
revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Art. 385 - O descanso 
semanal será de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo 
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma 
das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único - Observar-se-ão, igualmente, os 
preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Brasília, Diário Oficial 
da União, 9 de agosto de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm.>. Acesso em:15 out. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xii
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Sendo um direito do trabalhador, o repouso não pode ser suprimido em caso de falta 

injustificada durante a semana. Nesse caso, pode-se apenas suprimir o pagamento, mas não 

o direito ao descanso. Ademais, as vinte e quatro horas de repousos semanal deverão ser 

consecutivas, e não incluem as 11 horas de intervalo interjornada. Portanto, somando-se o 

repouso semanal ao intervalo interjornada, conclui-se que o tempo de descanso do 

trabalhador, na realidade, será de trinta e cinco horas consecutivas. Nesse sentido, preciosas 

as palavras de Chiarelli: 
 

As 24 horas do repousos semanal remunerado terão de ser consecutivas. Para evitar 
que se retome uma discussão que a Jurisprudência uniforme e preclara do Tribunal 
Superior do Trabalho espancou no momento oportuno, não se pode, nem se deve 
confundir o repouso semanal com o repouso interjornadas. Isto é, nada tem a ver, 
nem podem ser computados tais horários de maneira sobreposta, já que, se tal 
sucedesse, o trabalhador perderia, dissolvendo-se as onze horas de separação do 
sábado para o domingo, por exemplo, nas 24 horas que o trabalhador no domingo 
desfruta de repouso semanal. As onze horas são sagradas, porque específicas, 
separadas e devidas, fruto do intervalo interjornadas. As 24 horas são, por sua vez, 
de repouso semanal remunerado, preferencialmente coincidente com os domingos. 
Serão independentes e autônomas, ademais de consecutivas, não se misturando, não 
prejudicando, nem sendo prejudicadas pelas onze horas do intervalo interjornadas 
também fixado pela CLT e que se preservam, como garantia do trabalhador123. 

 
 

Quando chamado a trabalhar em períodos que seriam de repouso remunerado, o 

empregado deve receber em dobro, e não como hora extraordinária. Consoante os 

ensinamentos de Carmen Camino: 
 

Não se trata de horas extraordinárias, em que o contrato de trabalho, em execução 
negativa transmuda a natureza da sua execução em execução positiva plena. Trata-se 
de mera alteração da execução positiva que de reduzida passa a ser plena. O 
empregado já percebe o salário (e não trabalha). Se chamado a trabalhar, o contrato 
de trabalho tem a natureza da sua execução alterada. Deixa de ser reduzida e passa a 
ser plena (trabalho com salário), em detrimento do direito que tinha de receber o 
salário sem trabalho. É espécie intrinsecamente distinta daquela existente na 
execução negativa, em que o trabalhador não trabalha e não tem salário. Se chamado 
a trabalhar, o faz excepcionalmente, em caráter extraordinário e recebe 150% do 
salário que receberia em situação de execução normal. Quando trabalha em 
execução reduzida, já tem direito ao salário124. 

 
 

Contudo, o legislador não explicita se o pagamento em dobro da remuneração é em 

relação ao salário ou em relação ao repouso. Conforme Carmen Camino, o pagamento em 

dobro deveria levar em consideração a remuneração em relação ao repouso, ou seja, além da 

remuneração pelo trabalho prestado, o trabalhador deveria receber o dobro do que receberia 

                                                           
123CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, p. 143. 
(v.1) 
124CAMINO, Carmen. Sistema legal disciplinador da duração do trabalho: artigo 57 e seguintes da CLT. Revista 
do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v.77, n. 2, p. 218-235, abril/junho de 2011, p. 229. 
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a título de repouso 125 . Entretanto, a Súmula 146 do TST deixa implícito pensamento 

contrário, ao assim dispor: 

 
Súmula nº 146 do TST 
TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO 
O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em 
dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. 

 
  

Portanto, da leitura da Súmula depreende-se que o que deverá ser pago em dobro é o 

valor do salário, e não o que seria devido a título de repouso. Tal entendimento, mais uma 

vez, vai de encontro aos interesses do trabalhador que, além de não dispor da sua folga, 

recebe menos do que poderia vir a receber caso a interpretação respeitasse o princípio in 

dubio pro operario. 

Importante salientar, ainda, a não obrigatoriedade, mas a preferência pelo repouso 

aos domingos. Entretanto, para não recair em domingo, é indispensável que a empresa 

esteja, no todo ou em parte, autorizada a empreender atividade contínua. Dessa forma, se a 

empresa não estiver autorizada a funcionar aos domingos, o descanso semanal dos seus 

empregados será sempre aos domingos; se a empresa, ou uma das suas atividades, estiver 

autorizada a funcionar aos domingos, o repouso semanal dos respectivos empregados será 

organizado em escala de revezamento, que lhes permita gozar, periodicamente, o descanso 

dominical126. 

 

3.2.1.11Remuneração da jornada extraordinária 
 

A remuneração da hora extraordinária já existia em nosso ordenamento jurídico antes 

da Constituição Federal de 1988, mas sem status constitucional. Entretanto, conforme o 

artigo 59, §1º, da CLT127, o percentual a ser pago era de vinte por cento sobre a hora normal. 

Destarte, a grande inovação da Constituição Federal de 1988 foi o aumento desse percentual 

mínimo para cinquenta por cento: 
 

                                                           
125CAMINO, Carmen. Sistema legal disciplinador da duração do trabalho: artigo 57 e seguintes da CLT. Revista 
do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 77, n. 2, p. 218-235, abril/junho de 2011, p. 229. 
126 SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
127BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida 
de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e 
empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. § 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 
deverá constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 20% 
(vinte por cento) superior à hora normal. Brasília, Diário Oficial da União,9 de agosto de1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 15 out. 2012. 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
VI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por 
cento à do normal; 

 
 

  Andou bem o constituinte ao estipular o percentual mínimo a ser pago, pois evitou que 

o dispositivo não fosse aplicado sem norma infraconstitucional regulamentadora. Além 

disso, fixou o patamar mínimo apenas, não impedindo que, por acordo ou convenção 

coletiva, as partes estipulem valor maior. Portanto, o adicional a ser pago para serviço 

prestado em hora extraordinária será sempre de, no mínimo, cinquenta por cento. Assim, de 

acordo com Carmen Camino, não restou recepcionado o §2º do artigo 61 da CLT, uma vez 

que, inexistindo qualquer ressalva na Carta Magna, as horas extras prestadas por motivo de 

força maior também deverão ser remuneradas com adicional de, no mínimo, cinquenta por 

cento128. 

 

3.2.1.12Licença-maternidade 
 

A licença-maternidade, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do 

salário, estava disposta também nas Constituições de 1934, de 1946 e de 1967. Ademais, há 

diversas regras sobre o assunto na CLT (artigos 391 e 393 e seguintes, por exemplo), as 

quais, em sua maioria, foram recepcionadas pela nova Carta Constitucional. Portanto, a 

grande inovação da atual Constituição foi o aumento do período de licença, que passou a ser 

de 120 dias: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 
cento e vinte dias. 

 
 

Os Atos de Disposições Transitórias também visaram à proteção da gestante, ao 

disporem acerca da vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa 129. Dessa forma, 

mesmo na ausência (inconstitucional, diga-se de passagem) de norma regulamentadora do 

                                                           
128CAMINO, Carmen. Direito Individual do Trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004. 570 p. 
129 BRASIL.Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Art.10 - Até que seja promulgada a lei 
complementar a que se refere o Art. 7º, I, da Constituição: II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Brasília, Diário 
Oficial da União, 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm>. Acesso em 15 out. 2012. 

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm
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artigo 7º, I, da Constituição Federal, a gestante encontra-se protegida contra a despedida 

arbitrária, em face da maior vulnerabilidade a que está exposta. 

Cumpre salientar que, apesar do disposto nos artigos 7º, inciso XVIII da Constituição 

Federal e 393 da CLT130, a Emenda Constitucional n.º 20/1998, no artigo 14131, fixou como 

teto dos benefícios previdenciários o valor de R$ 1.200,00, inclusive para o salário-

maternidade. Diante da flagrante inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal 

acolheu, liminarmente e por unanimidade, o postulado na ADIn 1.946132, para afirmar que o 

salário-maternidade está excluído dessa limitação, e corresponde ao valor do salário integral 

da trabalhadora133. 

Com a Lei nº 10.421/2002, o legislador estendeu às mães adotivas o direito à licença-

maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho e a 

Lei 8.213/1991. Entretanto, os períodos de licença estabelecidos são distintos, a depender da 

idade da criança134.  

Em respeito aos preceitos constitucionais de igualdade dos filhos e de valorização da 

família, a decisão da Ação Civil Pública nº 5019632-23.2011.404.7200 135  igualou os 

períodos de licença-maternidade, independentemente da idade do filho. Em razão disso, o 

INSS foi obrigado a tornar público que, em cumprimento à sentença do referido processo, os 

                                                           
130BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho Art. 393 - Durante o período a que se refere o art. 392, a 
mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 (seis) últimos 
meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter à função que 
anteriormente ocupava. Brasília, Diário Oficial da União,9 de agosto de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 15 out. 2012. 
131BRASIL.Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 14 - O limite máximo para o valor dos 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201da Constituição Federal é fixado em R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de 
forma a preservar, em caráter permanente, seu. Brasília, Diário Oficial da União, 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm. Acesso em 15 out. 2012. 
132BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.496-5. Requerente: Partido 
Socialista Brasileiro – PSB. Requeridas: Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Requerido: 
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, 03 de abril 
de 2003. Disponível em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266805.> 
Acesso em: 07 de nov.2012. 
133SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554p. 
134BRASIL.Lei 10.421/2002. Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: Art. 392-A. À empregada que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 
392, observado o disposto no seu § 5o. § 1o No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. § 2o No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias. § 3o No caso 
de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença 
será de 30 (trinta) dias. § 4o A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de 
guarda à adotante ou guardiã. Brasília, Diário Oficial da União,16 de abril de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10421.htm>. Acesso em: 15 out. 2012. 
135BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Ação Civil Pública nº 5019632-23.2011.404.7200/SC. 
Autor Ministério Público Federal, Réu INSS. Florianópolis, 03 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_120601-160912-602.pdf.> Acesso em: 06 nov. 2012.  

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art392a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10421.htm
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benefícios de salário-maternidade em manutenção ou concedidos com fundamento no art. 

71-A da Lei nº 8.213/1991 (casos de adoção ou obtenção de guarda judiciais para fins de 

adoção), passariam a ser devidos pelo prazo de 120 dias, independentemente da idade da 

criança adotada, uma vez que a discriminação imposta pela Lei nº 10.421/2002 contrariava o 

disposto no artigo 227, §6º da Constituição Federal e, era portanto, inconstitucional136.  

A decisão ressaltao papel fundamental da jurisprudência para a construção de uma 

nova forma de pensar, juridicamente, a entidade familiar e, principalmente, de tratar 

isonomicamente as mães trabalhadoras. Destarte, percebe-se que o Poder Judiciário pode, 

sim, agir no sentido de efetivar os direitos fundamentais. Certamente, decisões nesse sentido 

fazem com que não percamos a esperança na justiça e na realização dos preceitos 

constitucionais. 

Por fim, importa sublinhar que a Lei 11.770/2008 criou o Programa Empresa Cidadã, 

destinado à prorrogação do salário-maternidade, mediante a concessão de incentivo fiscal. 

Assim, a referida licença pode ser prorrogada por mais 60 dias, totalizando 180 dias137, o 

quedemonstra a preocupação do legislador em proteger a gestante e a primeira infância. 

 

3.2.1.13Atividades insalubres e periculosas 
 

Acerca das atividades insalubres e periculosas, assim dispõe a Constituição Federal 

de 1988: 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; 

 
 

As atividades insalubres estão amplamente regulamentadas na Norma 

Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho. De acordo com o artigo 189 da CLT, são 

assim consideradas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, 

exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 

                                                           
136BRASIL. Previdência Social. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/vejaNoticia.php?id=46605>. 
Acesso em: 06 nov. 2012. 
137BRASIL.Lei 11.770/2008. Art. 1o - É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 
(sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição 
Federal.§1o A prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a 
empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da 
licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal.§2o A prorrogação 
será garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança. Brasília, Diário Oficial da União, 10 de setembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm>. Acesso em 06 nov. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xviii
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em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O 

trabalho nessas condições enseja pagamento de adicional, que varia de dez a quarenta por 

cento, dependendo do grau de insalubridade.  

No que tange ao valor do adicional de insalubridade, a controvérsia acerca da base de 

cálculo do adicional foi temporariamente resolvida pela Súmula nº 4 do STF. Assim, tal 

adicional permanece sendo calculado com base no salário mínimo, em razão de liminar 

concedida pelo Supremo Tribunal Federal138, a qual suspendeu os efeitos da Súmula 228 do 

TST, sob o argumento de que a base de cálculo não pode ser substituída por decisão judicial. 

Por sua vez, são atividades periculosas aquelas regulamentadas pela Norma 

Regulamentadora nº 16 Ministério do Trabalho. Conforme o artigo 193 da CLT, são 

atividade que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implicam contato permanente com 

inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Nessas condições, o empregado 

fará jus a adicional de trinta por cento sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 

gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 

 

3.2.1.14Convenções e acordos coletivos de trabalho 
 

O artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, intimamente ligado aos direitos 

fundamentais coletivos dos trabalhadores, estabelece como um dos direitos destes o 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Arnaldo Süssekind 

diferencia muito bem as duas figuras: 
 

Como se vê, a expressão “convenção coletiva de trabalho” foi reservada ao 
instrumento firmado por sindicatos de trabalhadores e de empregadores, de 
aplicação às categorias por eles representadas. Já o “acordo coletivo de trabalho”, 
também referido no inciso XXVI do art. 7º da Constituição, é celebrado, de um lado, 
por uma ou mais empresas. Do lado dos trabalhadores, o sujeito do ato jurídico é 
sempre o sindicato que legalmente o represente. Quando a categoria, profissional ou 
econômica, não estiver organizada em sindicato, este será substituído pela federação 
do correspondente grupo ou, na falta desta, pela confederação do respectivo ramo da 
economia (§2º do art. cit.139)140. 

 
 

                                                           
138BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Liminar concedida na Reclamação nº 6266, em 15 de julho de 2008, 
reclamante Confederação Nacional da Indústria – CNI, reclamado Tribunal Superior do Trabalho. Disponível 
em:<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&num
eroFormatado=RR%20-%2075100-
57.2008.5.04.0611&base=acordao&numProcInt=188389&anoProcInt=2010&dataPublicacao=05/08/2011%200
7:00:00&query=>. Acesso em 10 out. 2012. 
139O artigo a que se refere o autor é o 611 da CLT. 
140SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 452. 
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 A grande inovação da Constituição Federal de 1988 foi o reconhecimento de status 

constitucional aos acordos coletivos de trabalho, tendo em vista que as Constituições de 

1946 e de 1967 e a Emenda nº 1, de 1969 já reconheciam as convenções coletivas de 

trabalho. Nesse sentido, a Magna Carta apenas ratificou o que já estava consagrado na CLT, 

artigos 611 a 625 da CLT, os quais foram recepcionados pela nova ordem constitucional.  

Portanto, a Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio básico da negociação 

coletiva, acentuando a tendência de prestígio à autonomia coletiva. Nesse sentido, valiosas 

as palavras de Airton Pereira Pinto: 

 
O reconhecimento das normas coletivas, em sede constitucional, que repercutem 
diretamente no contrato de trabalho do empregado, implica um renovado apoio à 
autonomia privada coletiva dos sindicatos e empresas, em matéria trabalhista. O 
efeito social e jurídico no mundo sindical opera-se na criação de uma cultura 
negocial com civilidade e razoabilidade entre as partes que negociam, além de 
amadurecer as instituições de empregados e empregadores na democracia social do 
mundo do trabalho141. 

 
 

As convenções e os acordos coletivos permitem que ocorra, via negociação coletiva, 

a efetivação de garantias e a melhoria das condições dos trabalhadores. Contudo, ao mesmo 

tempo, podem ser usadas para flexibilizar direitos trabalhistas, promovendo, por exemplo, a 

redução salarial, a compensação horária e o aumento da carga horária da jornada em turnos 

ininterruptos de revezamento142. Nessas situações, cabe ao sindicato ter papel atuante e 

reivindicar, ao menos, para que a supressão desses direitos apenas ocorra quando alguma 

outra vantagem for auferida ao trabalhador. 

 

3.2.2 Direitos sociais dos trabalhadores regulados por lei preexistente cuja recepção pela 

nova ordem constitucional comporta questionamento 

 

3.2.2.1 Duração do trabalho 
 

O respeito às regras limitadoras da jornada de trabalho e a carga horária semanal são 

medidas protetivas, e o tempo de trabalho não é mais encarado apenas do ponto de vista 

econômico (que mais interessa ao empregador), mas também do ponto de vista social, uma 

                                                           
141PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006, p. 194. 
142PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006. 261 p. 
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vez que surge a preocupação com normas de saúde, segurança e bem-estar do trabalhador. 

Nesse sentido, a Constituição Federal, no artigo 7º, XIII, dispõe: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à: 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  

 
 

A dúvida que surge diz respeito à recepção das exceções do artigo 62 da CLT143, 

tendo em vista que o dispositivo constitucional dá a entender que toda e qualquer jornada de 

trabalho deve respeitar os limites ali estabelecidos. Ademais, traz exceções, a saber, a 

compensação de horários e a negociação coletiva, sem, contudo, incluir dentre elas o 

disposto no artigo 62 da CLT.  

Apesar das dúvidas, a jurisprudência majoritária é tranquila ao defender a recepção 

do artigo 62 da CLT pela Constituição Federal de 1988: 
 

HORAS EXTRAS. GERENTE. ENCARGO DE GESTÃO. ARTIGO 62, 

INCISO II, DA CLT. 

O artigo 62 da CLT não foi revogado pelo artigo 7º, inciso XIII, da Constituição 
Federal, pois, ainda que este dispositivo estabeleça, de forma genérica, a jornada 
diária de oito horas e a semanal de 44 horas, para os trabalhadores urbanos e rurais, 
não implica dizer que afastou a vigência das regras especiais ou de exceção já 
existentes sobre a duração do trabalho. O TRT de origem fundamentou, a partir de 
análise do conjunto fático-probatório dos autos, que o autor ostentava os elementos 
que pudessem enquadrá-lo na hipótese do artigo 62, inciso II, da CLT, notadamente, 
o exercício de encargo de gestão. Incidência, pois, da Súmula nº 287 do TST. No 
caso em apreço, qualquer decisão contrária, de forma a perquirir as ponderações do 
reclamante quanto ao não-enquadramento na exceção do artigo 62, inciso II, da 
CLT, demandaria a apreciação das provas dos autos, o que, segundo a Súmula nº 
126 do TST, é vedado nesta instância extraordinária. Recurso não conhecido144. 

 
 

                                                           
143BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste 
capítulo:I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, 
devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;II - 
os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do 
disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.Parágrafo único - O regime previsto neste 
capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de 
confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo 
de 40% (quarenta por cento). Brasília, Diário Oficial da União, 9 de agosto de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 06 nov.2012. 
144BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo:RR-441/2000-079-15-00.6. Recorrente: Ede Queiruja de 
Melo. Recorrida: Banco Meridional do Brasil S.A. Relator: Min. Vantuil Abdala. Brasília, 9 de abril de 2008. 
Disponível 
em:<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highli
ght=true&numeroFormatado=RR%20-%2044100-
58.2000.5.15.0079&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAnt4AAQ&dataPublicacao=02/05/2008&query='
constitucionalidade%20do%20artigo%2062%20da%20clt>. Acesso em: 10 nov. 2012. 
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Divergimos da posição dominante, e entendemos que, se o constituinte tivesse 

optado por recepcionar o artigo 62 da CLT, sua intenção estaria explícita no artigo 7º, XIII, 

da Constituição Federal. Esse é o entendimento de Carmen Camino, que defende a 

prevalência do dispositivo constitucional em detrimento do celetista145. 

O fato do inciso em comento excepcionar os casos em que não se aplica a duração 

normal do trabalho corrobora com essa tese. Além disso, as exceções aceitas tratam de 

situações em que ou o empregado trabalha menos de oito horas ou terá compensado em 

folgas o tempo de trabalho excedente.  

 

3.2.2.2 Abono de férias 
 

As férias são o repouso anual remunerado, caracterizadas como interrupção do 

contrato de trabalho, aptas a atender as metas de saúde e segurança laborais, além de facilitar 

a reinserção familiar, comunitária e política do trabalhador146. 

As férias anuais remuneradas não foram a novidade da Constituição Federal de 1988, 

visto que já presentes nas Constituições Brasileiras desde 1934; a grande inovação foi a 

previsão do pagamento de, pelo menos, um terço a mais do salário normal, sem a 

necessidade de suprimir parcialmente o período de descanso: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social.  
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 

 
 

Chiarelli afirma que a justificativa para o adicional ser de um terço é histórica. 

Originariamente, as férias eram de vinte dias úteis, sendo que a CLT aumentou esse período 

para trinta dias, ao mesmo tempo em que facultou ao empregado o benefício de trocar os 

dias a mais de repouso pelo abono, isto é, optar por dez dias a menos de férias (um terço do 

período de trinta dias) e pela remuneração desse período em detrimento da totalidade dos 

dias de folga. Com a Constituição Federal de 1988, houve a consagração de novo direito ao 

empregado, na medida em que garantiu o suplemento salarial sem prejuízo do ganho 

correspondente ao período de paralisação147. 

                                                           
145CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 4. ed. Porto Alegre: Síntese, 2004. 570 p. 
146DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
147CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr, 1989. 286 p. 
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Süssekind defende que a situação de ser instituída, no plano constitucional, uma 

gratificação de férias obrigatória não vulnera nem revoga o disposto no artigo 143 da 

CLT148. Não se pode olvidar que a ideia do constituinte foi tornar desnecessária a conversão 

de um terço do período de féria do empregado em abono pecuniário. Mesmo assim, a prática 

da venda de férias ainda é largamente utilizada nas relações de trabalho e aceita pela 

jurisprudência: 
 
 

EMENTA: RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NÃO 
CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE 
DE REPRESENTAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. Constata-se a juntada de 
procuração válida, na qual consta o nome da subscritora do recurso. Preliminar 
rejeitada. FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 143 DA CLT. O Regional decidiu que o abono 
pecuniário deve sofrer o reflexo do terço constitucional, o qual compõe a 
remuneração das férias. Em rigor, o art. 143 da CLT comporta interpretação - a um 
só tempo sistemática e histórica - na direção de não permitir que a vontade 
constitucional eleve, por via oblíqua, o valor do abono pecuniário, quando na 
verdade a intenção do constituinte fora a de evitar que o abono pecuniário fosse 
necessário para o empregado financiar o seu lazer em meio às férias. Acresceu à 
remuneração das férias o valor equivalente ao antigo abono, mas o abono subsistiu 
na ordem jurídica infraconstitucional. Sendo assim, o abono pecuniário, previsto no 
art. 143 da CLT, deve equivaler à remuneração do trabalho nos dias a que ele 
corresponde, sem o acréscimo ou o reflexo de 1/3, o qual incide sobre a 
remuneração de todo o período de férias (inclusive sobre os dias de férias 
convertidos em pecúnia). Recurso de revista conhecido e provido149.  

 
EMENTA: ABONO DE FÉRIAS. A previsão contida no artigo 143 da CLT 
faculta ao empregado converter ate 1/3 do período de ferias a que tiver direito em 
abono pecuniário. Assim, a redução do numero de dias e admissível desde que seja 
do interesse do empregado, a quem cumpre a opção, não podendo ser imposta pelo 
empregador, principalmente porque o objetivo das ferias e o descanso e a 
preservação da saúde do trabalhador150. 

 
 

Portanto, a Constituição almejava que o trabalhador não precisasse abrir mão de um 

período de suas férias para perceber um abono pecuniário. Entretanto, mesmo com o direito 

a perceber, pelo menos, um terço a mais do salário normal, a prática da “venda” de férias 

ainda é arraigada. Tal prática deve-se não apenas a um antigo costume nas relações laborais, 
                                                           
148SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
149 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo:RR-133200-04.2011.5.21.0004.. Recorrente: Caixa 
Econômica Federal – CEF. Recorrida:Roberta Macedo Xavier. Relator: Min. Augusto César Lei te de Carvalho. 
Brasília, 24 de outubro de 2012. Disponível 
em:http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlig
ht=true&numeroFormatado=RR - 133200-
04.2011.5.21.0004&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKpkAAV&dataPublicacao=26/10/2012&query=
'abono pecuniário'.  Acesso em: 06 nov. 2012. 
150BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região). Processo:01149-2009-036-03-00-6 RO. Recorrentes: 
Renato de Oliveira Andrade; WURTH do Brasil Peças de Fixação Ltda. Recorridos: os mesmos. Relator: Des. 
Fernando Antônio Viégas Peixoto, 24 de agosto de 2010. Disponível 
em:<http://as1.trt3.jus.br/consulta/redireciona.htm?pIdAcordao=765973&acesso=58145ebb0b755f35e114d2288
b4da10b>. Acesso em: 06 nov. 2012. 
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mas principalmente à baixa remuneração percebida pelo empregado e à ineficácia de 

inúmeros direitos sociais trabalhistas. 

 

3.3 DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES TRAZIDOS PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 E REGULAMENTADOS TARDIAMENTE POR LEI 

INFRACONSTITUCIONAL 

 

3.3.1 Proteção contra a discriminação da mulher 
 

A Constituição Federal de 1988 vedou a discriminação da mulher no tocante ao 

acesso ao mercado de trabalho. Mas fez mais: enfatizando a intenção antidiscriminatória no 

que tange ao sexo, dispôs, no artigo 7º, XXX 151 , acerca da proibição de diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por tal motivo.  

A proteção ao mercado de trabalho da mulher foi inovação da Constituição Federal 

de 1988, que assim dispôs: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei; 

 
 

  Chiarelli justifica o porquê da proteção despendida à mulher pela Carta Constitucional 

de 1988: 
A Carta Magna procura banir não só discriminações prejudiciais à mulher 
trabalhadora, tradicionalmente defasada no seu salário, comparativamente ao colega 
masculino; de regra, prejudicada nas escalas ascensionais de sua carreira profissional 
por impedimentos, nem sempre declarados, mas passíveis de identificação e 
localizados na sua condição etc. Achou o constituinte que era momento de garantir, 
por declaração conceitual e princípio constitucional, especial proteção à mulher na 
sua participação no mercado de trabalho152. 

 
 

A CLT já possuía capítulo exclusivo disciplinador do trabalho da mulher (artigos 372 

a 378). Contudo, as regras eram mais no sentido de dar-lhe um tratamento diferenciado em 

                                                           
151BRASIL. Constituição Federal.Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 06 nov. 2012.  
152CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
177-178. (v.1) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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função da maternidade e das diferenças fisiológicas do que lhes conceder garantias de 

isonomia no mercado de trabalho.  

Outra regulamentação anterior à Constituição Federal de 1988 e apta a coibir a 

discriminação foi a Lei 5.473/1968153, que regula o provimento de cargos. De acordo com 

Chiarelli, tal norma demonstrou que a sociedade brasileira tentou despertar com senso de 

oportunidade quanto ao problema da discriminação154. 

Entretanto, a grande lei que efetivamente cumpriu com as pretensões constitucionais 

foi a Lei nº 9.029/1995, a qual proíbe a exigência de atestado de gravidez e esterilização, 

além de outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da 

relação jurídica de trabalho. Referida lei efetivou a proteção ao mercado de trabalho da 

mulher, na medida em que criminalizou as práticas discriminatórias 155. Ademais, criou 

sanções tipicamente trabalhistas ao empregador infrator, como se verifica no artigo 4º156. 

Importa citar, também, a Lei 9.799/1999, que inseriu na CLT regras sobre o acesso 

da mulher ao mercado de trabalho, como o artigo 373-A, 390-B, 390-C e 390-E, além do §4º 

no artigo 392. 

Verifica-se, portanto, que o dispositivo constitucional sobre a proteção do mercado 

de trabalho da mulher foi amplamente legislado, existindo leis infraconstitucionais de 

                                                           
153BRASIL. Lei 5.473/1968. Art. 1º - São nulas as disposições e providências que, direta ou indiretamente, 
criem discriminações entre brasileiros de ambos os sexos, para o provimento de cargos sujeitos à seleção, assim 
nas empresas privadas, como nos quadros do funcionalismo público federal, estadual ou municipal, do serviço 
autárquico, de sociedades de economia mista e de empresas concessionárias de serviço público.  
   Parágrafo único. Incorrerá na pena de prisão simples de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa de cem cruzeiros 
novos a quinhentos cruzeiros novos, quem, de qualquer forma, obstar ou tentar obstar o cumprimento da presente 
Lei. Brasília, 1968. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/mulher/lei_5473_68.pdf> . Acesso em 15 nov. 2012. 
154CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
155 BRASIL.Lei nº 9.029/1995.Art. 2º - Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: I - a exigência 
de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo àesterilização ou a 
estado de gravidez; II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem; a) indução 
ou instigamento à esterilização genética; b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o 
oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições 
públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS). Pena: detenção de um a dois 
anos e multa.  Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que se refere este artigo: I - a pessoa física 
empregadora; II - o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista; III - o dirigente, 
direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das administrações públicas direta, indireta e fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, Diário Oficial da 
União, 17 de abril de 1995.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM. Acesso em 
15 nov. 2012. 
156BRASIL.Lei nº 9.029/1995. Art. 4o  - O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos 
moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre: I - a 
readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações 
devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; II - a percepção, em dobro, da remuneração do 
período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Brasília, Diário Oficial da União, 
17 de abril de 1995.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM. Acesso em 15 nov. 
2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM
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enorme importância acerca do assunto. Assim, o que falta, para efetivamente haver uma 

equiparação entre homem e mulher no mercado de trabalho, não é lei, mas sim uma 

mudança de comportamento social, a qual ainda está em curso em nossa sociedade.  

Certamente, uma medida eficaz para combater não só o preconceito contra a mulher, 

mas também os que serão, a seguir, analisados, é a ação do Ministério Público do Trabalho: 

ações isoladas e individualizadas, além de exporem a vítima, não surtam os efeitos 

desejados, tendo em vista que não atingem todos os casos semelhantes. Ademais, 

dificilmente um empregado ingressará contra o seu empregador no curso do contrato de 

trabalho. Nesse sentido, um dos instrumentos indispensáveis para rechaçar a falta de 

cumprimento das leis protetivas é a Ação Civil Pública, uma vez visa à proteção de 

interesses difusos e despersonaliza a ação. 

 

3.3.2 Proteção contra outras formas de discriminação 

 

No que tange à discriminação, a Convenção 111 da OIT, aprovada no ano de 1958, 

em Genebra, e em vigor no Brasil desde 1965, influenciou significativamente o alargamento 

das medidas proibitivas de práticas discriminatórias no âmbito laboral feito pela 

Constituição de 1988157. 

A Constituição Federal, em diversos momentos, repreende a discriminação. Assim o 

faz, de forma mais genérica, em várias passagens do artigo 5º. De acordo com Firmino 

Alves Lima, o rol de proteção contra atos discriminatórios é bem amplo, sendo objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil o combate a práticas discriminatórias158. No 

âmbito trabalhista, há diversos dispositivos proibindo a discriminação, dentre quais 

destacamos os incisos XXX, XXXI e XXXII do artigo 7º da Constituição Federal.  Quanto 

às leis infraconstitucionais, a norma ordinária genérica de maior importância é a Lei 

9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de 

permanência no trabalho159.  

                                                           
157 SPERANDIO, Alcir. Proteção contra a discriminação do trabalhador brasileiro. In:. HASSON, Roland 
(Coord.) Direito dos trabalhadores e direitos fundamentais, 3.reimpr. Curitiba: Juruá, 2009. p. 89-114. 
158LIMA, Firmino Alves. A proibição da discriminação na Constituição Federal de 1988 e a ausência de normas 
infraconstitucionais adequadas para regulação deste importante princípio. In.: MONTESSO, Cláudio José; 
FREITAS, Marco Antônio de; STERN, Maria de Fátima Coêlho Borges (Orgs.). Direitos sociais na 
Constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois. São Paulo: LTr, 2008. Pp. 119-133. 
159BRASIL.Lei nº 9.029/1995. Artigo 1º: Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 
para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado 
civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso 
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O artigo 7º, XXX, traz outras formas de proteção além da proteção à mulher, como a 

proteção ao menor. Nesse sentido, a Constituição Federal não protegeu o menor apenas 

quanto à proibição de diferenças salariais, de diferença de exercício de função e de critério 

de admissão: no artigo 227, §3º, II e III, garantiu-lhe direitos previdenciários e trabalhistas e 

acesso à escola. Convém aludir, contudo, três situações excepcionais em que se autoriza a 

contratação de menor com restrição de direitos trabalhistas, mas nas quais prevalece o 

objetivo educacional: o contrato de aprendizagem (excepcionado na própria Constituição 

Federal, nos artigos 7º, XXXIII e 227, §3º, I e regulamentado na CLT, artigos 428-433), o 

contrato de estágio (Lei 11.788/2008) e o trabalho educativo (artigo 68, do ECA)160. Cumpre 

salientar, ainda, que a Emenda Constitucional 20/1998, ao elevar a idade mínima para o 

trabalho para dezesseis anos, fixando em catorze anos o limite para o contrato de 

aprendizagem, veio proteger o menor e a infância, dando importância à educação em 

detrimento do trabalho. Assim, a partir da referida Emenda, não se admite qualquer tipo de 

trabalho antes dos catorze anos de idade. 

O dispositivo em comento veda a discriminação em função da cor.  Nesse sentido, a 

Lei 7.716/1989, alterada e ampliada pela Lei 9.459/1997, estabelece punição aos crimes 

resultantes de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional161.  

O artigo 7º, XXX, também veda a discriminação quanto à nacionalidade. Assim, ao 

proteger o trabalhador estrangeiro, não recepciona as normas celetistas que diferenciavam 

trabalhadores brasileiros e estrangeiros e as que exigiam requisitos para a contratação destes, 

como, por exemplo, as constantes no Capítulo II do Título III, que trata da nacionalização do 

trabalho162. 

Por sua vez, o artigo 7º, XXXI, veda qualquer discriminação no tocante a salário e a 

critérios de admissão de portadores de deficiência, configurando grande avanço, uma vez 

que é norma autoaplicável. Mesmo assim, há a Lei 7.853/1989163, a qual formula princípios 

                                                                                                                                                                                
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.Brasília, Diário Oficial da União, 17 de abril de 1995. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM. Acesso em 10 nov. 2012. 
160DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
161 SPERANDIO, Alcir. Proteção contra a discriminação do trabalhador brasileiro. In:. HASSON, Roland 
(Coord.) Direito dos trabalhadores e direitos fundamentais. 3ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2009. p 89-114. 
162DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
163BRASIL. Lei 7.853/1989.Art. 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 
lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput 
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 
competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: III - na área da formação profissional e do trabalho: a) o apoio 
governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM
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gerais que regem todas as questões envolvendo portadores de deficiência, indicando 

claramente quais as motivações da proibição de discriminação dessas pessoas, além de 

estabelecer que o Estado assume um papel ativo na referida proteção. Tal lei é 

regulamentada pelo Decreto n. 3.298/1995164, ou seja, editado muito tempo depois da sua 

promulgação, o que demonstra o descaso com os trabalhadores por ela protegidos. Apesar 

disso, deve ser festejado, visto que minucioso e inovador165. Sobre o assunto, importa citar, 

também, a Convenção 159 da OIT, aprovada em 1983, em Genebra, que trata da reabilitação 

profissional e do emprego de pessoas deficientes, vigente no Brasil desde 1991. 

A Constituição Federal de 1988 vedou a discriminação em função do tipo de 

trabalho. No artigo 7º, inciso XXXII, proibiu a distinção entre trabalho manual, técnico e 

intelectual ou entre os profissionais respectivos, corroborando com os preceitos presentes no 

artigo 3º e 5º da CLT. 

O que a Constituição Federal fez foi ampliar o rol de proibições já existentes, de 

forma mais tímida, na CLT. Assim, podemos afirmar que os dispositivos celetistas foram 
                                                                                                                                                                                
regulares voltados à formação profissional; b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à 
manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não 
tenham acesso aos empregos comuns; c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 
públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação específica que discipline a 
reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração 
Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de 
trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência;  

Art. 8º- Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: III - negar, sem 
justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho. Brasília, Diário Oficial da 
União, 25 de outubro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm>. Acesso 
em 15 nov. 2012. 
164BRASIL.Decreto n. 3.298/1995.Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher 
de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa 
portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: I - até duzentos empregados, dois por cento; II - de 
duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por 
cento; ou IV - mais de mil empregados, cinco por cento. § 1o  A dispensa de empregado na condição estabelecida 
neste artigo, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, 
no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições 
semelhantes. § 2o  Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de 
educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação 
expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão 
equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional 
fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. § 3o  Considera-se, também, pessoa portadora de 
deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja 
capacitada para o exercício da função. § 4o  A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2o e 
3o deste artigo poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de 
inclusão laboral na forma deste artigo. § 5o  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer 
sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários 
que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para 
fins de acompanhamento do disposto no caputdeste artigo. Brasilia, Diário Oficial da União, 21 de dezembro de 
1999.  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>. Acesso em 15 nov. 2012. 
165LIMA, Firmino Alves. A proibição da discriminação na Constituição Federal de 1988 e a ausência de normas 
infraconstitucionais adequadas para regulação deste importante princípio. In.: MONTESSO, Cláudio José; 
FREITAS, Marco Antônio de; STERN, Maria de Fátima Coêlho Borges (Orgs.). Direitos sociais na 
Constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois. São Paulo: LTr, 2008. p. 119-133. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
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recepcionados, com algumas ressalvas, visto que não discrepam do texto constitucional, o 

qual ampliou a proteção aos trabalhadores pertencentes a grupos sociais minoritários, como 

portadores de deficiências, homossexuais, negros, mulheres e idosos. 

Diante da análise dos dispositivos que vedam a discriminação, percebe-se que não 

há, no Direito do Trabalho, norma específica que sancione tais práticas; o que temos é 

apenas o artigo 483, e, da CLT166, que prevê a possibilidade de rescisão indireta no caso de o 

empregador violar a honra, bem pessoal do empregado. Contudo, há, no ordenamento 

jurídico brasileiro, várias normas sancionatórias, que não só podem, como devem, ser 

aplicadas às relações de trabalho. Nesse sentido, temos, por exemplo, a possibilidade do 

dano moral, regulamentado pelo artigo 927 do Código Civil, e a punição ao crime de 

discriminação em função de raça e cor, presente na Lei 7.716/1989. 

 Portanto, não é por falta de legislação que as práticas discriminatórias ainda existem em 

nossa sociedade, mas sim por uma questão cultural muito arraigada e, portanto, difícil de ser 

extinta. O respeito às normas antidiscriminatórias somente ocorrerá quando os prejudicados 

reagirem de forma regular, acionando a função jurisdicional do Estado contra os infratores 

dos seus direitos167. Para que isso ocorra, é necessário que sejam dadas garantias a essas 

pessoas, como a garantia ao emprego, consagrada no artigo 7º, I, da Constituição Federal, 

que é o núcleo dos direitos concedidos pela Carta Magna aos trabalhadores. 

 

3.3.3 Aviso prévio proporcional 
 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição Brasileira a tratar do 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ao assim dispor: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 
dias, nos termos da lei; 

 
 

                                                           
166BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho.Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o 
contrato e pleitear a devida indenização quando:e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Brasília, Diário Oficial da União, 09 de agosto de 1943 . 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 15 nov. 2012. 
167 SPERANDIO, Alcir. Proteção contra a discriminação do trabalhador brasileiro. In: HASSON, Roland 
(Coord.) Direito dos trabalhadores e direitos fundamentais. 3.reimpr. Curitiba: Juruá, 2009. p. 89-114. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Tal dispositivo careceu, durante mais de vinte e três anos, de regulamentação 

infraconstitucional, situação que agravada com a OJ nº 84 da SDI-I do TST 168 , inserida em 

28/04/1987, a qual adotou o entendimento de que a proporcionalidade só seria aplicável após a 

regulamentação feita por lei ordinária, impossibilitando a aplicação da mesma por ato do juiz. Assim, 

somente após serem ajuizados quatro mandados de injunção perante o STF169, e na iminência de os 

Ministros da Suprema Corte adotarem uma regra para o caso concreto, é que o Poder Legislativo saiu 

da inércia, o que culminou com a edição da Lei nº12.506/2011170.  

A Lei nº 12.506/2011, com apenas dois artigos, não solucionou completamente os 

problemas, uma vez que deixou ao arbítrio do intérprete muitas questões. Tal fato já gerou, inclusive, 

mudança de posicionamento por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, o que demonstra a total 

falta de consenso no que tange à interpretação e à aplicabilidade da lei.Explica-se: primeiramente, o 

referido órgão entendia que o acréscimo de três dias no aviso prévio ocorreria a partir do final do 

segundo ano de emprego. Defendemos ser esta a interpretação correta, dado que conforme a lei, que 

assim dispõe: 
 

Art. 1o  O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 
(um) ano de serviço na mesma empresa.  
Parágrafo único.  Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias 
por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, 
perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.  

 
 

Nesse sentido, é o entendimento Carmen Camino: 
 

Indaga-se se vencido o primeiro ano, e vindo o empregado a ser despedido, já 
haveria direito ao acréscimo de três dias, ou seja: empregado com contrato vigente 
há um ano e um dia, faria jus ao aviso prévio proporcional de trinta e três dias? 
Empregado com dois anos e um dia, teria direito a aviso prévio de trinta e seis dias?    
Segundo a Lei, ao aviso prévio “serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço 
prestado na mesma empresa”. É razoável entender que o legislador não cogitou do 
suporte fático da proporcionalidade pura e simplesmente a partir do vencimento do 
primeiro ano, mas de cada ano vencido depois do primeiro ano, ou seja, para o 
primeiro ano, nenhum acréscimo, para o segundo ano, contado a partir do primeiro, 
mais três dias, para o terceiro ano, vencido depois do segundo, seis dias, e assim 
sucessivamente171. 

 
 

                                                           
168BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação Jurisprudencial nº 84 da SDI-I: AVISO PRÉVIO. 
PROPORCIONALIDADE (cancelada) – Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.A 
proporcionalidade do aviso prévio, com base no tempo de serviço, depende da legislação regulamentadora, visto 
que o art. 7º, inc. XXI, da CF/1988 não é autoaplicável.  
169A saber: MI 943, MI 1.010, MI 1.074 e MI 1.090. 
170FIGUEIREDO, Antonio Borges. Aviso-prévio proporcional. Considerações.Revista Magister de Direito do 
Trabalho. Porto Alegre, n. 49. p. 85-93. jul./ago. 2012. 
171CAMINO, Carmen. Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço: a lei regulamentadora que já tardava.  
Revista Magister de Direito do Trabalho. Porto Alegre, n. 47.p. 23-33. mar./abr.2012, p. 28. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloIVcapvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloIVcapvi
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Entretanto, o MTE, a partir da Nota Técnica nº 184, passou a entender que o 

acréscimo de três dias no aviso prévio ocorre a partir do início do segundo ano da relação 

empregatícia.Desse modo, podemos assim sintetizar as posições: 

 
 

PRIMEIRO ENTENDIMENTO SEGUNDO ENTENDIMENTO 
Primeira Resolução do TEM 

– MEMO nº 10/2011 – 
Nota Técnica do Ministério do Trabalho e 

Emprego nº 184/2012 
Tempo de serviço 
(anos completos) 

Aviso-Prévio 
(dias) 

Tempo de serviço 
(anos completos) 

Aviso-Prévio 
(dias) 

Até 2 30 0 30 
2 33 1 33 
3 36 2 36 
4 39 3 39 
5 42 4 42 
6 45 5 45 
7 48 6 48 
8 51 7 51 
9 54 8 54 

10 57 9 57 
11 60 10 60 
12 63 11 63 
13 66 12 66 
14 69 13 69 
15 72 14 72 
16 75 15 75 
17 78 16 78 
18 81 17 81 
19 84 18 84 
20 87 19 87 
21 90 20 90 

 

Cumpre referir, ainda, que, consoante a Súmula 380 do TST, é aplicável a regra 

prevista no caput do artigo 132 do CC/2002 à contagem do prazo do aviso prévio, 

excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

 Outro entendimento trazido pela Nota Técnica nº 184/2012 é o de que a projeção do aviso 

prévio deverá levar em conta a integridade do aviso prévio. Nesse sentido, preciosas as 

palavras de Carmen Camino: 
 

Em síntese, o que importa é o aviso que é prévioem relação à eficácia do ato 
resilitório: o contratante que avisa (denunciante do contrato) está a dizer que 
denuncia o contrato ‘previamente’ aos efeitos dessa denúncia que ocorrerão mais 
adiante (quando esgotado o prazo contado da data do aviso).  A denúncia ocorre no 
ato do aviso; os efeitos da denúncia (extinção do contrato) ocorrerão ao final do 
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prazo do aviso que é “prévio” em relação aos efeitos da denúncia e não à denúncia 
propriamente dita172. 

 
 

Portanto, o aviso prévio proporcional será contabilizado no tempo de serviço do 

empregado para todos os efeitos legais. Dessa forma e conforme o novo entendimento, se, 

computando o período de aviso prévio, o empregador não obter um ano de tempo de serviço, 

seu aviso prévio será de trinta dias. Contudo, se, computado o período de aviso prévio, o 

tempo de serviço for, por exemplo, de um ano, terá direito a 33 dias de aviso prévio, salvo 

norma mais favorável173. 

Cabe lembrar que a Nota Técnica 184/2012, em clara afronta ao princípio da 

proteção, veda que haja o aumento do aviso prévio por menos de três dias, ou seja, antes de 

um ano, não há se falar em proporcionalidade, sendo o aviso prévio de 30 dias. Desse modo, 

não há aviso prévio de trinta e dois dias, por exemplo. Contudo, nos demais casos, aplica-se, 

subsidiariamente ou por analogia, a mesma regra aplicada no cálculo de indenização pela 

dispensa imotivada no tocante ao período trabalhado anteriormente ao regime do FGTS, ou 

seja, uma quinzena ou mais correspondem a um mês; seis meses ou mais, a um ano: 
 

Tenha-se, ainda, em conta que esse critério de considerar integralmente atingido o 
período aquisitivo (seis meses para um ano, 15 dias para um mês) atende o princípio 
in dubio pro operario, já considerado pelo legislador na ordem legal, não havendo 
porque invocá-lo para adotar critérios mais favoráveis sem qualquer assento 
analógico no sistema vigente174. 

 
 

Importante salientar que a Lei 12.506/2011 regula direito do empregado, disposto no 

artigo 7º, XXI da Constituição. Portanto, não faz jus o empregador de aviso prévio 

proporcional no caso de a rescisão ser iniciativa do empregado. Nesse sentido, valiosas as 

palavras de Carmen Camino: 
 

[...]o disposto no inciso XXI não se aplica ao empregador, cujo direito ao aviso 
prévio, quando este é dado pelo empregado demissionário do emprego, continua 
regido pelo art. 487 da CLT (oito dias, se o empregado recebe por semana e tem 
menos de um ano de tempo de serviço; trinta dias, se o empregado recebe por 
quinzena ou mês, independentemente do tempo de serviço, e trinta dias para todos 
os empregados com mais de um ano de tempo de serviço independentemente da 
periodicidade do salário). Portanto, em se tratando de aviso prévio enquanto direito 

                                                           
172CAMINO, Carmen. Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço: a lei regulamentadora que já tardava.  
Revista Magister de Direito do Trabalho. Porto Alegre, n. 47.p. 23-33. mar./abr.2012, p. 25. 
173FIGUEIREDO, Antonio Borges. Aviso-prévio proporcional. Considerações.  Revista Magister de Direito do 
Trabalho. Porto Alegre, n. 49. p. 85-93, jul./ago. 2012. 
174CAMINO, Carmen. Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço: a lei regulamentadora que já tardava.  
Revista Magister de Direito do Trabalho. Porto Alegre, n. 47. p. 23-33. mar./abr.2012, p. 29. 
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do empregador, nada muda quanto aos prazos com o advento da Lei 
12.506/2011175[...] 

 
 

Destaca-se, ainda, que, apesar da Lei 12.506/2011, o artigo 488 da CLT permanece 

sendo aplicável, dado que a Norma Técnica nº 184 adota o entendimento de que não houve 

alteração na aplicabilidade da referida regra. Assim, continuam em vigência a jornada 

reduzida e a faculdade de ausência no trabalho, durante o aviso prévio. 
 

Não vindo a ser, o empregado, dispensado do trabalho no curso do aviso prévio dado 
pelo empregador, estaremos diante da necessidade de novo exercício exegético, 
frente ao disposto no art. 488 da CLT, que deverá ser entendido na dimensão 
transcendente do direito fundamental garantido no inciso XXI do art. 7º da 
Constituição Federal. Não há qualquer mudança no que respeita à redução da 
jornada de trabalho em duas horas diárias, que apenas será mantida no curso de todo 
o prazo, seja ele de trinta ou até o limite de noventa dias. O direito à redução, aqui, 
terá de ser também proporcional ao tempo de serviço. Empregado com aviso prévio 
maior gozará desse aviso prévio em toda a sua expressão enquanto direito 
constitucionalmente assegurado e não mutilado, como já se anunciam algumas 
posições menos afeitas à compreensão da inteireza do instituto. Se a Constituição 
garante aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, o garante enquanto direito na 
sua integralidade, e não apenas o prazo respectivo176.  

 
 

Por todo o exposto, o que se percebe é que, após mais de vinte e quatro anos de 

espera, o que recebemos do legislador foi uma lei falha, na medida em que regula de forma 

insatisfatória o instituto do aviso-prévio proporcional. Em funçãodisso, o Ministério do 

Trabalho e Emprego, de forma indevida, visto que sua tarefa não é impor interpretações às 

leis, cria ainda mais impasses, e mais atrapalha do que ajuda.  

 

3.3.4 Participação nos lucros 
 

De acordo com Chiarelli, a participação nos lucros da empresa tem como ideia 

central a participação, ou seja, o princípio solidário, e foi tratada, inclusive, em documentos 

como a “RerumNovarum”, de Leão XIII. Tal documento foi uma das formas usadas para 

tentar oferecer, com vistas à pacificação, no evoluir da crescente industrialização, uma 

forma de diminuir o distanciamento entre patrões e empregados. Assim, a participação é 

ideia de símbolo, ou seja, é mais que cooperação integrativa entre capital e trabalho na 

                                                           
175CAMINO, Carmen. Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço: a lei regulamentadora que já tardava.  
Revista Magister de Direito do Trabalho. Porto Alegre, n. 47. p. 23-33. mar./abr.2012, p. 26. 
176 CAMINO, Carmen. Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço: a lei regulamentadora que já tardava. 
Revista Magister de Direito do Trabalho. Porto Alegre, n. 47. p. 23-33. mar./abr.2012, p. 30-31. 



79 

empresa: a empresa passa a ser vista como resultado de entendimento de partícipes que 

representam as forças de produção e tem compromisso com a própria comunidade177.  

O instituto da participação nos lucros e na gestão da empresa não é recente na 

História, e está presente nas Constituições Brasileiras desde a Carta de 1946. Além disso, a 

CLT, no artigo 621178, tratou do instituto.  

Em uma tentativa de fazer valer o dispositivo em vigor há anos, mas que não recebia 

a devida atenção por parte dos Sindicatos e dos empregadores, a Constituição Federal de 

1988 também dispôs acerca do assunto: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

 
 

A regulamentação do referido dispositivo por lei ordinária ocorreu em 2001. Antes 

disso, e desde 1994, a matéria vinha sendo regulada por sucessivas Medidas Provisórias. 

Contudo, em razão da efemeridade temporal destas, a matéria foi convertida, em 2001, na 

Lei 10.101, a qual estabelece as condições em que o direito deve ser tratado pelas partes179. 

Mesmo com a Lei promulgada, e apesar dos diversos incentivos dados ao 

empregador no intuito de fazê-lo implantar o plano de participação nos lucros da empresa, 

ainda são poucas as empresas que o possuem. Dentre as vantagens concedidas ao 

empregador para que conceda ao empregado participação nos lucros, estão o caráter 

convencional do instituto e a sua desvinculação da remuneração. 

Importa salientar o caráter convencional dado a instituto pela Lei 10.101/2001, 

afastando a compulsoriedade, na medida em que dispõe, no artigo 2º, caput 180 , que a 

participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus 

                                                           
177 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1) 
178 BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 621 - As Convenções e os Acordos poderão incluir 
entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e 
colaboração, no plano da empresa e sobre participação, nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma de 
constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, 
quando for o caso.Brasília, Diário Oficial da União, 09 de agosto de 1943 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 15 nov. 2012.  
179PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006. 261 p. 
180BRASIL.Lei 10.101/2001. Art. 2o  -A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a 
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de 
comum acordo: I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo 
sindicato da respectiva categoria; II – convenção ou acordo coletivo. Brasília, Diário Oficial da União, 20 de 
dezembro de 2000.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm. Acesso em 20 nov. 
2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm
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empregados, ou através de comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um 

representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou mediante convenção ou 

acordo coletivo.  

A lei também consagra, no artigo 3º, caput181, o afastamento da participação da 

remuneração, conforme a orientação constitucional, de modo que seja facilitado ao 

empregador a concessão do benefício. Isso porque, não sendo o benefício parte da 

remuneração, o empregador fica exonerado das obrigações trabalhistas referente à monta da 

participação nos lucros da empresa concedida aos seus empregados, sendo este um incentivo 

para implantá-lo (ao menos teoricamente, dado que a participação dos lucros, não sendo 

cogente, ainda é prática adotada por poucas empresas). 

Portanto, se a participação nos lucros da empresa ainda não foi implantada em 

diversas empresas, não é por falta de lei ou de carência de incentivo, dado que a referida lei, 

ao consagrar, por exemplo, a desvinculação da participação nos lucros da remuneração, 

acaba com o maior argumento outrora sustentado pelos empregadores, que era o grande 

encargo para implantá-lo. Qual seria a desculpa agora?  

 
 

3.4 ANÁLISE DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES QUE CARECEM DE 

REGULAMENTAÇÃO FRENTE AO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 

 

3.4.1 Proteção contra a despedida arbitrária 
 

Vários autores afirmam, com convicção, que a estabilidade do trabalhador no 

emprego foi um dos temas de maior controvérsia no seio da Assembleia Nacional 

Constituinte182. 

De acordo com Sussekind, as organizações sindicais e os partidos políticos de 

esquerda conseguiram, nas primeiras etapas da Constituinte, aprovar as disposições 

                                                           
181 BRASIL.Lei 10.101/2001.Art. 3o  A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a 
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, 
não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.Brasília, Diário Oficial da União, 20 de dezembro de 2000.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm. Acesso em 20 nov. 2012. 
182 Nesse sentido: SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 4ª ed. ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010. 554 p.CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: 
Direito Individual. São Paulo: LTr Editora, 1989. 286 p.LEDUR, José Felipe. Proteção do emprego por meio de 
estabilidade e garantias. In: OLIVEIRA, Cinthia Machado de; DORNELES, Leandro do Amaral Dorneles de 
(org.). Temas de Direito Processual do Trabalho. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. Pp. 104-126. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm
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assegurando estabilidade no emprego com restrições à atividade empresarial183. Contudo, no 

decorrer das tramitações, por força da influência dos grupos empresariais, a estabilidade 

cedeu lugar à garantia de emprego, e a Constituição, em sua versão final, dispôs acerca do 

instituto da seguinte forma: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos; 

O texto constitucional anterior não possuía norma similar, mas havia previsão 

infraconstitucional disciplinando tanto a estabilidade quanto a garantia de emprego. Nesse 

sentido, o artigo 492 da CLT assegurava a estabilidade decenal (a qual era a única 

alternativa disciplinadora dos contratos de trabalho até o surgimento da Lei 8.036/65, 

conhecida como Lei do FGTS), enquanto o artigo 543 concedia estabilidade ao dirigente 

sindical. Ademais, o cipeiro possuía garantia de emprego (artigo 165), assim como as 

gestantes de categorias profissionais que a conquistaram por meio de normas coletivas184. 

Não se pode confundir a estabilidade no emprego com a garantida de emprego, e 

Chiarelli é quem melhor as diferencia: 

 
A estabilidade tradicional, estratificada e pouco moldável à realidade econômica 
dinâmica de nossos dias, requeria inquérito prévio, perante a Justiça e condicionava 
a valia da despedida a que o empregado cometesse um ato delituoso. No mínimo, a 
culpa agravada, pela reiteração ou pela lesividade altamente danosa do erro, da 
omissão, do despreparo técnico-funcional. Ou pelo dolo, isto é, pela intenção de 
prejudicar a empresa, de danificar patrimônio, de atuar erroneamente. O trabalhador 
para ser afastado do emprego, no qual era estável teria de ser antes caracterizado 
como um “delituoso laboral”, com o ingrediente do ilícito, ou, pelo menos, do 
desrespeito contratual contundente. 
Na garantia de emprego, não é nada disso. O rompimento contratual por iniciativa 
unilateral do empregador pode ocorrer, desde que, mesmo sendo o trabalhador um 
empregado zeloso e prestativo, sem culpa pessoal ou funcional, por omissão ou 
comissão, haja uma motivação que sobrepaire a sua vontade e que atue como 
concausa para embasar a decisão patronal185. 

 
 
Portanto, o que a Constituição permite é a despedida do empregado por motivo que 

possa justificá-la. Entretanto, este não precisa ser necessariamente o cometimento de um ato 
                                                           
183 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 4ª ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2010. 554 p. 
184 LEDUR, José Felipe. Proteção do emprego por meio de estabilidade e garantias. In: OLIVEIRA, Cinthia 
Machado de; DORNELES, Leandro do Amaral Dorneles de (org.). Temas de Direito Processual do Trabalho. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. Pp. 104-126. 
185 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr Editora, 1989, p. 17. 
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delituoso, danoso ou lesivo pelo empregado: basta que haja um fato que determine uma 

causa justificável e que não seja produto do arbítrio do empregador. Ademais, tal motivação 

terá de ser acompanhada de indenização, a ser fixada em lei, em nome do interesse coletivo 

e das prioridades sociais186. 

O grande problema foi o condicionamento da plena eficácia da norma constitucional 

à regulamentação infraconstitucional. De acordo com José Felipe Ledur, isso foi proposital, 

e partiu da certeza de que a regra não viria a ser editada tão cedo187, tanto é que até hoje 

carecemos da referida norma regulamentadora. Assim, enquanto inexistir lei que 

regulamente a norma constitucional em comento, prevalece o disposto no artigo 10 do Ato 

de Disposições Transitórias: 
Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da 
Constituição: 
I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da 
porcentagem prevista no Art. 6º, caput e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 
1966;  
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de 
acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu 
mandato; 
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto. 
§ 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no Art. 7º, XIX, da Constituição, o 
prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 
§ 2º - Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das 
atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial 
rural, pelo mesmo órgão arrecadador. 
§ 3º - Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo 
empregador rural, na forma do Art. 233, após a promulgação da Constituição, será 
certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato e das 
atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período. 

 
 

Tal norma, como o próprio nome sugere, deveria ser Transitória, e não Definitiva. 

Entretanto, passados mais de vinte e quatro anos da promulgação da Constituição, ainda 

somos tutelados por ela. Enquanto a lei ordinária inexistir, apenas os empregados 

relacionados no Artigo 10, II da ADCT gozarão efetivamente de garantia no emprego188. 

                                                           
186 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr Editora, 1989. 216 p. 
187 LEDUR, José Felipe. Proteção do emprego por meio de estabilidade e garantias. In: OLIVEIRA, Cinthia 
Machado de; DORNELES, Leandro do Amaral Dorneles de (org.). Temas de Direito Processual do Trabalho. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. Pp. 104-126. 
188 Há divergências acerca da situação do empregado acidentado: apesar de o TST entender que é caso de 
estabilidade provisória, alguns doutrinadores, como José Felipe Ledur, não têm dúvidas de que se trata de típica 
garantia de emprego: LEDUR, José Felipe. Proteção do emprego por meio de estabilidade e garantias. In: 
OLIVEIRA, Cinthia Machado de; DORNELES, Leandro do Amaral Dorneles de (org.). Temas de Direito 
Processual do Trabalho. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. Pp. 104-126. 
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Contudo, cabe salientar que tal garantia é transitória, visto que somente existirá enquanto o 

empregado estiver enquadrado em uma das situações descritas no artigo 10 da ADCT.  

Apesar da morosidade do Legislativo em elaborar lei que proteja a relação de 

emprego e que garanta indenização digna ao trabalhador despedido, há diversos projetos 

acerca do assunto originários da Câmara dos Deputados, e apenas um oriundo do Senado 

Federal, os quais estão arrolados a seguir:  

 

• Câmara dos Deputados: 

a) Projeto de Lei Complementar 31/1988189: veda a despedida arbitrária ou sem justa 

causa do empregado e obriga a empresa a pagá-lo, a título de indenização, um mês de 

remuneração por ano de serviço, além da percentagem do FGTS, majorada em quatro 

vezes. 

b) Projeto de Lei Complementar 33/1988190: dispõe sobre a proteção contra a despedida 

arbitrária ou sem justa causa do trabalhador e dá outras providências, regulamentando, 

assim, o inciso I do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O artigo 1º prevê que o 

empregado não poderá ser despedido arbitrariamente ou sem justa causa, entendendo-se 

como tais as que não se fundarem em falta grave ou relevante motivo econômico. 

c) Projeto de Lei Complementar 34/1988 191: regulamenta o inciso I, do artigo 7º da 

Constituição. 

d) Projeto de Lei Complementar 112/1989192: regulamenta o artigo 7º, incisos I e XXI da 

Constituição Federal, dispõe sobre a relação de emprego protegida contra a despedida 

arbitrária ou sem justa causa e sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

e) Projeto de Lei Complementar 22/1991 193 : dispõe sobre a proteção da relação de 

emprego prevista no inciso I do artigo 7º da Constituição Federal. Protege contra a 

despedida arbitrária ou sem justa causa, prevê indenização compensatória, dentre outros 

direitos.  

                                                           
189 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 31/1988.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=233371 Acesso em 20/11/2012. 
190 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 33/1988.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21356. Acesso em 2011/2012. 
191 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 34/1988.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=233391. Acesso em 20/11/2012. 
192 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 112/1989.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21482. Acesso em 20/11/2012. 
193 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 22/1991.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21340. Acesso em 20/11/2012. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=233371
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21356
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=233391
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21482
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21340
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f) Projeto de Lei Complementar 4/1995194: regula o inciso I, do artigo 7º, da Constituição 

Federal, vedando a despedida arbitrária ou sem justa causa do empregado. De acordo com 

esse projeto, o empregado não poderá ser despedido arbitrariamente ou sem justa causa, 

entendendo-se a não-fundamentaçãoem falta grave, prevista no artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho ou relevante motivo econômico. Ademais, quando a 

razão invocada para a despedida não for comprovada perante a Justiça do Trabalho, será 

assegurada a reintegração do empregado, com todas as vantagens legais e contratuais. O 

descumprimento de decisão judicial que determine a reintegração do empregado implicará 

em multa diária de 3/30 (três trinta avos) do salário mensal, em favor do empregado, além 

da remuneração devida em dobro. 

g) Projeto de Lei Complementar 66/1995 195: regulamenta o inciso I, do artigo 7º, da 

Constituição Federal. Obriga o empregador que proceder a despedida arbitrária a pagar 

uma indenização de cem por cento sobre o total dos depósitos efetuados na conta 

vinculada do FGTS do trabalhador durante a vigência do contrato. 

h) Projeto de Lei Complementar 212/2001 196: dispõe sobre a proteção de relação do 

emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa e dá outras providências, 

regulamentando o artigo 7º, I, da Constituição Federal de 1988. 

i) Projeto de Lei Complementar 8/2003197: define o justo motivo objetivo autorizativo e o 

justo motivo subjetivo autorizativo para despedida do empregado, sendo o primeiro por 

dificuldade econômica do empregador e o segundo por indisciplina ou insuficiência no 

desempenho do empregado. 

j) Projeto de Lei Complementar 179/2004198: proíbe a despedida do trabalhador sem que 

haja motivo relacionado ao seu comportamento, que constitua justa causa. 

k) Projeto de Lei Complementar 289/2008199: o empregado não poderá sofrer demissão 

imotivada, entendendo-se como tal a que não se fundar em falta grave ou relevante motivo 

econômico. 

                                                           
194 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 04/1995.Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21311. Acesso em 20/11/2012. 
195 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 66/1995. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21413. Acesso em 20/11/2012. 
196 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 212/2001. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29361. Acesso em 20/11/2012. 
197 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 08/2003. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=104504. Acesso em 20/11/2012. 
198 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 179/2004. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=253646. Acesso em 20/11/2012. 
199 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 289/2008. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=391380. Acesso em 20/11/2012. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21311
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21413
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29361
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=104504
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=253646
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=391380
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l) Projeto de Lei Complementar 414/2008 200 : define o justo motivo autorizativo da 

despedida arbitrária do empregado como sendo a dificuldade econômica ou financeira do 

empregador e a infração disciplinar, a desídia ou a insuficiência de desempenho do 

empregado.  

 

• Senado Federal 

a) Projeto de Lei 274/2012201: regulamenta o inciso I do artigo 7º da Constituição Federal, 

que dispõe sobre a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem 

justa causa. 

Portanto, percebe-se que o artigo 7º, I, da Constituição Federal foi, sem dúvida, o 

dispositivo que mais deu ensejo a projetos de lei. Contudo, isso não basta. Urge que tal 

inciso seja regulamentado, tendo em vista ser ele o cerne dos direitos trabalhistas previstos 

na Constituição Federal. Dessa forma, somente teremos todos os direitos constitucionais dos 

trabalhadores efetivados quando a garantia de emprego realmente existir.  

Por fim, salienta-se que a descrença de que a norma será editada logo pode ser 

justificada não somente pela mora do legislador, mas também pelo impasse que envolveu a 

Convenção nº 158 da OIT pelo Brasil. Explica-se: referida Convenção, ratificada em 04 de 

janeiro de 1995, cuja eficácia somente ocorreu com a publicação do respectivo texto no 

Diário Oficial, através do Decreto de Promulgação nº 1.855, de 10 de abril de 1996, foi, 

pouco tempo depois (em 20 de novembro de 1996), denunciada, devido à pressão de grupos 

empresariais para que a garantia de emprego não fosse efetivada no Brasil. 

A denúncia da Convenção 158 da OIT gerou polêmica. Por ser um tratado-

normativo202 e estar já inserida no ordenamento nacional, tal Convenção só poderia ser 

denunciada validamente se o Congresso Nacional fosse ouvido, por meio de referendo, o 

que não ocorreu203. Nesse sentido, pertinentes os ensinamentos de Süssekind: 

                                                           
200 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 414/2008. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=412013. Acesso em 20/11/2012. 
201  BRASIL. Senado Federal. PL 274/2012. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106616. Acesso em 20/11/2012. 
202 Diferentemente do tratado contrato, o contrato-normativo visa a produzir efeitos jurídicos em relação aos que 
vivem nos países que a eles aderiram. 
203 GONÇALVES, Rogério Magnus Varela. Direito Constitucional do Trabalho: aspectos controversos da 
automatização. Livraria do Advogado Editora, 2003. 191 p. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=412013
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106616
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Ora, as convenções de caráter normativo da OIT, inclusive a 158, precisamente 
porque têm por finalidade a integração das suas normas na legislação dos países que 
as ratificam, atribuem a faculdade da denúncia ao Membro isto é, ao Estado e não ao 
respectivo governo. Destarte, a aprovação das Convenção 158 pelo Congresso 
Nacionalbrasileiro (Decreto legislativo n. 68/92) não importou em autorizar o Poder 
Executivo a denunciar a correspondente ratificação se e quando lhe aprouvesse, 
porque, juridicamente, Estado e Governo são entidades distintas e os textos da OIT 
fazem nitidamente essa distinção204. 

A revogação de tratado internacional, já incorporado ao ordenamento jurídico 

brasileiro, sem a oitiva do Congresso Nacional, caracterizou grave afronta ao sistema 

constitucional. Apesar disso, o impasse envolvendo a denúncia da Convenção foi resolvido 

pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

1480-3 (04/09/1997)205, que suspendeu os seus efeitos sobre a legislação brasileira, sob o 

argumento de que os tratados internacionais celebrados pelo Brasil não podem versar 

matéria posta sob reserva de lei complementar, visto que, nessas situações, a própria Carta 

Magna subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio 

normativo da lei complementar. 

 

3.4.2 Retenção dolosa do salário 
 

A Constituição Federal de 1988 foi pioneira ao dispor, no artigo 7º, X, ser crime a 

retenção dolosa do salário: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

 
 

Chiarelli contextualiza o surgimento desse dispositivo ao recapitular o antecedente 

histórico no seio da Assembleia Nacional Constituinte, em uma época de taxas inflacionárias 

extremamente elevadas: 
 

Seu embrião foram reivindicações trabalhistas, canalizadas por entidades sindicais, 
denunciando a ocorrência, com frequência, de indevida sustação do pagamento 
salarial por muitos empregadores, evidentemente incorretos, visando, com isso, a 
aproveitar-se de tão indébita apropriação e, girando por alguns dias com o dinheiro 
que, na verdade, já fora ganho pelo trabalhador. Buscava o patrão obter vantagens e 

                                                           
204 SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 
157. 
205  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 1480-3, julgada em 04/09/1997. Requerentes: Confederação 

Nacional do Transporte – CNT; Confederação Nacional da Indústria – CNI. Requeridos: Presidente da 
República. Congresso Nacional. Disponível 
em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083>. Acesso em 02 dez. 2012. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083
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ganhos de rápida geração no jogo da retenção e de investimentos incidentes sobre 
uma economia, como a nossa, de marcante traço especulativo e de altas taxas 
inflacionárias. Estas, não contentes em confiscar parte efetiva do salário pelo 
minguar constante que determinam no valor real da remuneração, ainda prejudicam 
reicidentemente o empregado por determinar esse atrativo junto a certos empresários 
que, seduzidos pela possibilidade de complementar ganho incorreto, retardam o 
pagamento do salário, retendo impropriamente o salário do trabalhador206. 

 
 

O choque de interesses entre empregados e empregadores fez com que tal dispositivo 

fosse promulgado, mas com a ressalva de ser necessária lei posterior regulamentadora da 

matéria, para, somente então, ter eficácia plena. Contudo, a lei infraconstitucional, até hoje, 

não foi promulgada. Tal fato só vem demonstrar que, ainda que teoricamente protegidos e 

beneficiados, os trabalhadores continuam sendo prejudicados por empregadores corruptos 

que, querendo lucrar às custas do dinheiro alheio, retém o valor monetário já pertencente ao 

empregado, auferido como contraprestação ao trabalho prestado. 

A retenção do salário somente será crime quando for dolosa. Assim, nos casos de 

retenção culposa, e as consequências serão menos gravosas ao empregador, mas mais 

gravosas ao empregado, tendo em vista que a solução seria alegar a despedida indireta e 

cobrar os encargos indenizatórios daí decorrentes. Nesse sentido, leciona Chiarelli: 
 

A culpa, decorrente da desorganização, da incompetência gerencial, da imperícia, e 
mesmo a não satisfação da obrigação pelo impedimento da falta de caixa – 
componente pelo qual deve responder o empresário, dentro da teoria do risco, típica 
do sistema capitalista, onde se balanceiam lucros e prejuízos, ambos à conta do 
empreendedor – não implica, pois, em punição penal. Falta-lhe o componente da 
intenção criminosa, do propósito de prejudicar alguém. Falta o elemento da fraude, 
do dano preconcebido a terceiro. Foi isso que significou a mudança introduzida, pelo 
plenário da Constituinte, no texto que se originou das comissões e terminou 
referendado, ganhando chancela constitucional, uma vez ajustado aos limites e 
dimensões adequadas ao seu real objetivo207. 

 
 

Importa salientar a existência do Decreto-Lei 368, estabelecendo os efeitos do débito 

salarial. Tal norma pune a inadimplência de maneira objetiva, mas não considera crime a 

retenção dolosa do salário208. Assim, o atraso do legislador para regulamentar o dispositivo 

constitucional é injustificável, e urge que a referida lei seja promulgada com a maior 

brevidade possível. Nesse sentido, importa destacarmos alguns Projetos de Lei acerca da 

matéria que tramitam nas duas Casas do Congresso Nacional: 

                                                           
206CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
105-106. (v.1) 
207CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989, p. 
107. (v.1). 
208CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989. 
286 p. (v.1). 
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a) Projeto de Lei 4072/2008209: tramita da Câmara dos Deputados projeto que acrescenta o 

inciso III ao artigo 203 no Código Penal, tipificando a conduta retenção dolosa do salário, 

em conformidade com o artigo 7º, X, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. 

b) Projeto de Lei 2508/1992210: tramita na Câmara dos Deputados, e considera crime de 

apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal) a retenção dolosa do salário regulando 

o disposto no inciso X do art. 7º da Constituição Federal. 

c) Projeto de Lei 892/1991211: regula o disposto no inciso X do artigo 7º da Constituição 

Federal, considerando crime de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal), 

punível com pena de reclusão e multa, a retenção dolosa do salario por período superior a 

dez dias. 

d) Projeto de Lei 543/1991212: Projeto oriundo da Câmara dos Deputados, cujo objetivo é 

agravar a pena para a retenção dolosa de salário, regulamenta o disposto no inciso X do 

artigo 7º da Constituição Federal de 1988. 

e) Projeto de Lei 419/1991213: Em trâmite na Câmara dos Deputados, tal projeto equipara a 

retenção dolosa do salário ao crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do 

Código Penal. 

 

Percebe-se que a maioria dos Projetos de Lei que versam acerca da retenção dolosa 

do salário é antiga, o que corrobora com o entendimento de que os legisladores, além de 

desrespeitarem o mandamento constitucional, não estão preocupados com um problema que 

ainda aflige muitos trabalhadores. Ademais, analisando os projetos existentes, conclui-se 

que a solução do problema é fácil, tendo em vista a possibilidade de incluir a retenção 

dolosa como espécie de apropriação indébita, conduta já tipificada como crime em nosso 

                                                           
209 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 4072/2008. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=411086>. Acesso em: 01 dez. 
2012. 
210  BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 2508/ 1992. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18220>. Acesso em: 01 dez. 
2012. 
211 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 892/1991. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15997>. Acesso em: 01 dez. 
2012. 
 
212 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 543/1991. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15573>. Acesso em: 01 dez. 
2012. 
213 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 419/ 1991. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15434>. Acesso em: 01 dez. 
2012. 
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ordenamento. Nesse sentido, importa salientar a posição pragmática de Maurício Godinho 

Delgado: 

 
Feitas tais ressalvas, não há por que considerar-se ineficaz tal preceito 
constitucional. É que o tipo penal da apropriação indébita (artigo 168, Código Penal) 
ajusta-se plenamente à hipótese (limitado, evidentemente, às situações de dolo), 
conferindo absoluta e cabal tipificação ao ilícito nos casos de retenção dolosa do 
salário-base incontroverso, por exemplo214. 

 
 

3.4.3 Licença-paternidade 
 

A licença-paternidade ganhou, com a Constituição de 1988, status constitucional. 

Preceitua o artigo 7º, XIX da Magna Carta: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
 
 

Antes da Constituição Federal de 1988, a CLT, o artigo 473, § único 215 , 

regulamentava a licença-paternidade, a qual era de apenas um dia. De acordo com Chiarelli, 

a licença era concedida apenas no caso de parto exitoso, visto que a finalidade era tão 

somente cumprir com as obrigações e encargos com o filho nascido, tal como o seu 

registro216.  

A igualdade entre homem e mulher trouxe modificações no âmbito familiar, e o pai 

passou a ser mais atuante na vida dos filhos. Assim, mostrou-se necessário um período 

maior de licença-paternidade. Nesse sentido, e a fim de efetivar, desde logo, referido direito, 

o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias disciplinou em cinco dias o prazo da 

licença: 
 

Art.10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da 
Constituição: 

                                                           
214DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010, p. 722. 
215BRASIL.Consolidação das Leis do Trabalho.Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário e por tempo não excedente de dois dias, em caso de falecimento de cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira profissional, viva sob sua dependência 
econômica.Parágrafo único. Em caso de nascimento de filho, o empregado poderá faItar um dia de trabalho e no 
correr da primeira semana, para o fim de efetuar o registo civil, sem prejuízo de salário. 
Brasília, Diário Oficial da União, 09 de agosto de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>.  Acesso em 20 nov. 2012. 
216CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição: Direito Individual. São Paulo: LTr, 1989.   
286 p. (v.1) 
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§1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no Art. 7º, XIX, da Constituição, o 
prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 

 
 

Ressalta-se que, como o próprio nome diz, o Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias deve – ou deveria ser – uma disposição transitória. Contudo, passados mais de 

vinte e quatro anos da promulgação da Constituição, e apesar dos inúmeros projetos de lei, 

ainda não há regulamentação infraconstitucional acerca da matéria. 

O grande problema é que as constantes modificações no âmbito familiar estão 

exigindo que o pai permaneça mais tempo com os filhos, e a licença-paternidade de cinco 

dias vem se mostrando insuficiente. Assim, urge que seja promulgada uma lei regulando a 

matéria, e que esta coloque pai e mãe em patamar de igualdade, para que compartilhem as 

responsabilidades com os filhos de forma equilibrada. Nesse sentido, há diversos projetos 

tramitando no Congresso Nacional, dos quais destacamos: 

a) Projeto de Lei 3935/2008217: garante licença-paternidade de quinze dias consecutivos, 

sem prejuízo do emprego e do salário. Ademais, dispõe que é vedada a dispensa imotivada 

do empregado pelo prazo de trinta dias após o término da licença-paternidade. Estende 

tais direitos ao pai adotante. 

b) Projeto de Lei 4853/2009218:apensado ao Projeto de Lei 3935/2008. Garante 30 dias de 

licença-paternidade, no caso de nascimento do filho ou de adoção. 

c) Projeto de Lei 6753/2010219: acrescenta dispositivos à CLT, assegurando ao empregado a 

licença-paternidade por todo o período da licença-maternidade ou pela parte restante que 

dela caberia à mãe, em caso de morte, de grave enfermidade, ou do abandono da criança, 

bem como nos casos de guarda exclusiva do filho pelo pai. 

d) Projeto de Lei 879/2011220: apensado ao projeto de Lei 6753/2010. Acrescenta à CLT o 

artigo 473-A, estipulando 30 dias de licença-paternidade, tanto quando do nascimento do 

filho quanto para as situações de adoção. 

e) Projeto de Lei 2098/2011221: apensado ao Projeto de Lei 879/2011. Dispõe que a licença-

paternidade será de cinco dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira 
                                                           
217  BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3935/2008. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=00054DE3451252C4801C4D5AC
4C1DB35.node1?codteor=594922&filename=PL+3935/2008>. Acesso em: 07 nov. 2012.  
218 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 4853/ 2009. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=637764&filename=PL+4853/2009>. 
Acesso em: 07 nov. 2012.  
219 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 6753/2010. Disponível em:       
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465832>. Acesso em 07 nov 2012.  
220 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 879/ 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=855656&filename=PL+879/2011.>
Acesso em: 07 nov. 2012. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465832
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semana. Em caso de parto prematuro, a licença será computada a partir da alta hospitalar 

da criança.  

f) Projeto de Lei 2272/2011222: apensado ao Projeto de Lei 6753/2010. Concede ao pai 

adotivo solteiro o direito à licença-paternidade e ao salário-paternidade, alterando a CLT e 

a Lei nº 8.213/1991.  

g) Projeto de Lei 3212/2012223: apensado ao Projeto de Lei 6753/2010.  Concede ao pai 

empregado o direito a licença-paternidade nos moldes da licença-maternidade, nos casos 

de falecimento da mãe, em decorrência de complicações no parto ou nos casos de 

invalidez permanente ou temporária da genitora, declarada por junta médica.  

h) Projeto de Lei 3325/2012 224 : apensado ao Projeto de Lei 6753/2010. A licença 

paternidade será de 15 dias consecutivos, sem prejuízo do emprego e do salário, sendo 

devida, inclusive, aos pais adotantes. Dispõe que, em caso de falecimento da mão, a 

licença será de 120 dias, sem prejuízo do salário-paternidade. 

i) Projeto de Lei 3431/2012225: apensado ao Projeto de Lei 2272/2011. Prevê 120 dias de 

licença-paternidade quando o homem for o único adotante. 

j) Projeto de Lei 3445/2012226: apensado ao Projeto de Lei 6753/2010. Dispõe acerca da 

licença-paternidade em caso de óbito ou incapacidade física ou mental da mãe. Acresce o 

artigo 473-A da CLT, que garante a licença-paternidade pelo mesmo tempo da licença-

maternidade, ou seja, 120 dias. 

k) Projeto de Lei 3831/2012227: apensado ao Projeto de Lei 879/2011. Altera o inciso II do 

artigo 473 da CLT para ampliar para noventa dias o prazo da licença paternidade e 

estender os mesmos benefícios aos casos de adoção ou guarda judicial. 

                                                                                                                                                                                
221 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 2098/2011.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=912123&filename=PL+2098/2011>.
Acesso em: 07 nov. 2012. 
222 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 2272/ 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=919089&filename=PL+2272/2011>
Acesso em: 07 nov. 2012. 
223 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3212/2012. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=964920&filename=PL+3212/2012>
Acesso em: 07 nov. 2012. 
224 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3325/ 2012. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=967218&filename=PL+3325/2012>. 
Acesso em: 07 nov. 2012. 
225  BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3431/2012. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=537122. Acesso em: 07 nov. 2012. 
226 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3445/2012. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=970736&filename=PL+3445/2012>. 
Acesso em: 07 nov. 2012. 
227 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 3831/2012. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=989798&filename=PL+3831/2012>. 
Acesso em: 07 nov. 2012. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=537122
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O Judiciário também vem se posicionando acerca do assunto e, em situações mais 

delicadas, determinando que o pai goze de licença mais longa a fim de cuidar dos filhos.  

Nesse sentido, a Juíza Ivani Silva da Luz concedeu liminar no Mandado de Segurança n. 

6965-91.2012.4.04.3400228 para que o pai, em virtude da morte da mãe por complicações no 

parto, gozasse da licença-paternidade nos moldes da licença-maternidade. A decisão teve 

por fundamentos os artigos 226 e 227 da Constituição Federal e o direito fundamental social 

de proteção à infância, pois é dever do Estado a garantia das condições mínimas necessárias 

ao desenvolvimento das crianças. Referiu, ainda, que os princípios da proteção à infância e 

da dignidade da pessoa humana devem preponderar sobre a legalidade estrita, sendo 

necessária uma leitura sistemática do texto constitucional.  

 

3.4.4 Adicional de penosidade 
 

O artigo 7º, XXIII, assim dispõe: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei;  

 
 

No que tange ao adicional de penosidade, o dispositivo em comento está difusamente 

regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, não há regulamentação 

expressa que o determine e que disponha acerca do respectivo percentual. De acordo com 

Sussekind, apenas a legislação previdenciária cogitou da aposentadoria por atividades 

penosas229. 

  As atividades penosas ainda não foram regulamentadas por norma infraconstitucional 

e, portanto, não há adicional salarial estabelecido: 
 

Enquanto isso, o trabalhador brasileiro, embora seja destinatário das normas de 
saúde, segurança e higiene, especificamente criadas para a proteção de seu labor, 
contra ações, medidas e condições que venham prejudicar-lhe a saúde no exercício 
de suas atividades, trabalha em atividades penosas, sem contrapartida remuneratória. 
As contrapartidas sociais não têm reconhecido o direito de regulamentação dessa 
importante forma de labor em Acordos e Convenções Coletivas230. 

                                                           
228BRASIL. Poder Judiciário. Seção Judiciária do Distrito Federal. Sexta Vara Federal da Primeira Região. 
Mandado de Segurança n. 6965-91.2012.4.04.3400.  Impetrante: Joaquim José dos Santos. Impetrado: 
Coordenadora substituta de recursos humanos do Departamento de Polícia Federal. Juíza Ivani Silva da Luz. 
Brasília, 08 de fevereiro de 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/dl/jose-joaquim-santos-
sentenca.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2012. 
229 SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
230 PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006, p. 174. 
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A doutrina define trabalho penoso como aquele cujo exercício da atividade causa 

ardor e dor, isto é, grande sacrifício físico e/ou mental ao trabalhador231. Destarte, podem ser 

consideradas atividades penosas os serviços frigoríficos (artigo 253 da CLT), o trabalho em 

minas e subsolos (artigos 293 a 301 da CLT), o trabalho extraordinário (artigo 7º, XVI da 

CF) e o trabalho noturno (artigo 7º, IX da CF e artigo 73 da CLT), dentre outros.  

Apesar da carência de legislação, há diversos Projetos de Lei em tramitação no 

Congresso Nacional. Dentre eles, citamos: 

 

a) Projeto de Lei 774/2011232: institui o adicional de penosidade de vinte por cento sobre o 

salário para os trabalhadores que prestam suas atividades em condições penosas. 

Consideram-se atividades penosas aquelas que acarretam um grande desgaste para o 

trabalhador, como as exercidas sem a possibilidade de descanso ou que sujeitem o 

trabalhador ao sol ou à chuva, ou mesmo, que os obriguem a levantar muito cedo ou a 

dormir muito tarde. Ademais, dispõe que o empregado poderá receber, de forma 

cumulativa ao adicional de penosidade que por ventura faça jus, os adicionais de 

insalubridade ou periculosidade.  

b) Projeto de Lei 4243/2008233: acrescenta à CLT o artigo 196-A, que define como penoso 

o trabalho exercido em condições que exijam dotrabalhador  esforço  físico, mental ou  

emocional superior  ao  despendido  normalmente,    nas  mesmas  circunstâncias,  ou que,  

pela  postura  ou  atitude  exigida  para  seu desempenho,  sejam prejudiciais à saúde 

física,  mental e emocional do trabalhador. Fixa o referido adicional em vinte e cinco por 

cento, independentementede  receber   ou  fazer  jus a outros adicionais.  

 

Portanto, urge que um desses projetos seja transformado em lei o quanto antes, dado 

que a carência de regulamentação torna a situação do trabalhador ainda mais vulnerável. 

3.4.5 Creches e pré-escolas 
 

                                                           
231 Nesse sentido: PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São 
Paulo: LTr, 2006. 261 p. 
232 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 774/2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=851146&filename=PL+774/2011>. 
Acesso em: 08 nov.2012. 
233 BRASIL. Câmara de Deputados. PL 4243/ 2008. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=610922&filename=PL+4243/2008>. 
Acesso em: 08 nov. 2012. 



94 

O artigo 7º, inciso XXV, dispõe ser direito dos trabalhadores: “assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-

escolas234”.  

De acordo com Chiarelli, tal dispositivo apresenta-se mais como uma declaração de 

princípios do que propriamente algo de aplicação imediata e objetiva. O autor também 

pondera que o texto constitucional é ambíguo, visto que proclama um direito, para o 

trabalhador, a ser exercitado em favor de seus filhos e dependentes, mas não define perante 

quem se explicita e quem, por ele, deverá responder, bancando sua viabilização235. 

O referido dispositivo não está regulamentado infraconstitucionalmente e, dentre os 

projetos de lei acerca da matéria, destacamos o Projeto de Lei do Senado nº 298/2003236 e o 

Projeto de Lei 574/2007237. Tais projetos dispõem que a referida assistência será devida 

pelos empregadores que possuírem em seu quadro mais de setenta empregados, 

independente da sua atividade, e poderá ser prestada tanto no ambiente de trabalho quanto 

mediante convênio com creches e/ou pré-escolas. 

Sussekind defende que essa obrigação não figura no texto constitucional como 

obrigação patronal, uma vez que o dever do Estado com a educação alcança o disposto no 

inciso em comento238. Assim, a obrigação dos empresários seria apenas manter berçários, 

consoante artigo 400 da CLT239.  

Já Airton Pereira Pinto entende que o legislador constitucional quis atribuir à 

empresa mais uma tarefa social, a saber, o cuidado primeiro com a educação dos filhos dos 

trabalhadores. Dessa forma, o objetivo seria o das empresas assumirem uma tarefa 

complementar à do Estado na seara da educação e assistência social240.  

                                                           
234Antes da Emenda Constitucional 53/2006, a Constituição Federal dispunha que o referido direito estendia-se 
até os seis anos do filho ou dependente do trabalhador. 
235CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr, 1989. 286 p. 
236BRASIL. Senado Federal. PL 298/2003. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/9492.pdf>. 
Acesso em: 04 nov. 2012. 
237 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 571/2007.Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=446285&filename=PL+574/2007htt
p://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=366199>. Acesso em: 04 nov. 2012. 
238BRASIL. Constituição Federal. Artigo 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 20 nov. 2012. 
239SÜSSEKIND, ARNALDO. Direito constitucional do trabalho. 4. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 554 p. 
240PINTO, Airton Pereira. Direito do trabalho, direitos sociais e a Constituição Federal. São Paulo: LTr, 
2006. 261 p. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Certamente, o ideal seria defender a tese do segundo autor. Contudo, as empresas 

não cumprem sequer com as suas obrigações privativas, muitas vezes por falta de 

regulamentação dos preceitos constitucionais pelo legislador ordinário. Assim, é quase uma 

utopia querer lhe incumbir de realizar tarefas originárias do Estado: somente quando todos 

direitos constitucionais trabalhistas típicos forem garantidos ao trabalhador é que o direito à 

assistência gratuita em creches e pré-escolas poderá vir a ser exigido da empresa. Não se 

trata de criar uma hierarquia entre os dispositivos constitucionais, mas sim estabelecer 

prioridades, uma vez que a educação não ficará à mercê, já que é tarefa do Estado. 

 

3.4.6Proteção em face da automação 
 

Mais uma vez, inovou a Constituição Federal de 1988, ao inserir no ordenamento 

jurídico brasileiro a previsão de que deverá haver lei protegendo o trabalhador contra a 

automação: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
 
 
 Em 1989, já lecionava Chiarelli: 
 

Preocupação da sociedade moderna tem sido o avanço da máquina inteligente, como 
instrumento cada vez mais habilitado para substituir a mão-de-obra. A evolução 
tecnológica, indutora da produção maciça de um lado e de engenhos criativos de 
outro; a tecnologia sofisticada, permitindo descobertas que rasgam novos horizontes, 
desde até o microorganismo, da informática à biotecnologia, produzindo efeitos que 
servirão de causas para outros efeitos, no campo da agricultura, da saúde, da 
educação, da indústria lato sensu, da própria organização empresarial, da 
administração da Justiça, do lazer e da segurança pública, enfim, essa vida nova na 
criação, na reprodução e na repetição dos bens e serviços que atendem, gerando 
outras, necessidades do ser humano, está intimamente ligada a novas regras e 
condutas na relação Capital-Trabalho241.  

 
Ora, não podemos sustentar que a tecnologia, maior impulsionadora da 3ª Revolução 

Industrial, só trouxe malefícios. Pelo contrário, em muito melhorou a qualidade de vida das 

pessoas, e em muito pode ser útil ao empregado, auxiliando-o em suas tarefas. Contudo, é 

inadmissível que simplesmente se substituam pessoas por máquinas, desprezando a 

importância do emprego para o trabalhador e, inclusive, para o mundo do consumo (já que 

só consome aquele que tem condições financeiras para tanto). 

                                                           
241 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. Volume I: Direito Individual. São Paulo: 
LTr Editora, 1989,  p. 219. 
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Salienta-se que, na sociedade pós-industrial e globalizada, a automatização é a forma 

mais fácil de a empresa inserir-se no mercado mundial. As empresas, hoje, são mais 

horizontais, ou seja, adotam o modelo Toyotista, de produção rápida e em larga escala, em 

detrimento dos modelos Fordista e Taylorista, característicos das sociedades industriais242. 

Diante desse contexto, nada mais conveniente do que exigir a promulgação de uma 

lei para regulamentar a proibição da despedida dos empregados em face da automação, 

estabelecendo limites e condições para que ocorra. Há diversos projetos de lei tramitando, 

todos originários da Câmara dos Deputados. Percebe-se que a maioria deles é antiga, o que 

comprova que os legisladores atuais não estão priorizando a questão. Dentre os referidos 

projetos, destacamos: 

a) Projeto de Lei 354/1991243: regula o artigo 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal, 

proibindo a dispensa do empregado por motivo de automação. Refere, ainda, que a 

empresa deve promover, durante o período mínimo noventa dias, o treinamento dos 

trabalhadores afetados pela automação implantada, com vistas ao seu aprendizado e 

adaptação a uma nova modalidade de serviço. Ademais, os trabalhadores que não 

puderem ser remanejados para outra(s) atividade(s), por motivos pertinentes aos interesses 

da empresa, serão aposentados com direito a vencimentos proporcionais ao tempo de 

serviço. 

b) Projeto de Lei 790/1991 244 : dispõe sobre indenização do empregado por despedida 

decorrente de automação do trabalho, a qual deve ser paga em dobro. 

c) Projeto de Lei 2313/1991 245 : protege o trabalhador contra os efeitos da automação, 

regulamentando o artigo 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal. Ademais, exige que o 

empregador pague aos operários despedidos indenização equivalente a dois meses de 

salários por ano de atividade laboral na respectiva empresa. 

                                                           
242 GONÇALVES, Rogério Magnus Varela. Direito Constitucional do Trabalho: aspectos controversos da 
automatização. Livraria do Advogado Editora, 2003. 191 p. 
243 BRASIL. Câmara dos Deputados.PL 354/1991. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15345. Acesso em 20/11/2012. 
244  BRASIL. Câmara dos Deputados.  PL790/1991. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15870. Acesso em 20/11/2012. 
245 BRASIL. Câmara dos Deputados.  PL 2313/1991. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17939. Acesso em 20/11/2012. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15345
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15870
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17939
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d) Projeto de Lei 3053/1997246: regula o inciso XXVII do artigo 7º da Constituição Federal, 

que trata da proteção ao trabalhador em face da automação, e determina outras 

providências. 

e) Projeto de Lei 1366/1999247: dispõe sobre incentivo fiscal para proteção do emprego ante 

a automação.Possibilita que as empresas depreciem em dobro os ativos para fins de 

determinação do lucro real, desde que, em consequência da automação, não ocorra 

demissão de pessoal. 

f) Projeto de Lei 2611/2000248: regulamenta o inciso XXVII do art. 7º da Constituição 

Federal, a fim de proteger o emprego em face da automação. Determina que acordo ou 

convenção coletiva estabelecerá critérios para as demissões e obriga o empregador a pagar 

qualificação profissional ao empregado interessado. 

Lembre-se, também, a importância, no que tange à proteção do trabalhador em face 

da automação, da promulgação de lei regulamentadorado artigo 7º, inciso I, da Constituição 

Federal. Certamente, ao proteger a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem 

justa causa, o legislador já estará, de alguma forma, coibindo as dispensas decorrentes da 

automação. Nesse sentido, também tínhamos a Convenção 158 da OIT249, ratificada pelo 

Brasil em 1995, mas denunciada logo depois, em 1996. 

Enquanto a lei não é promulgada, o que assistimos é a elevação dos níveis de 

desemprego estrutural, decorrente da globalização da economia e, indiretamente, da 

industrialização e da massificação do consumo. Não se pode olvidar, também, que a lei, por 

si só, não vai modificar a conjuntura da sociedade, uma vez que a imposição legal não 

conseguirá diminuir consideravelmente as taxas de desemprego. Entretanto, seria a grande 

propulsora da mudança de paradigmas da sociedade, visto que colaboraria para acabar com a 

ideia de que as relações de emprego são instáveis, não tendo o empregador qualquer 

responsabilidade de manter as relações de emprego.  

 
 
 

                                                           
246  BRASIL. Câmara dos Deputados.PL 3053/1997.  Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19032. Acesso em 20/11/2012. 
247 BRASIL. Câmara dos Deputados.  PL 1366/1999. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16629. Acesso em 20/11/2012. 
248 BRASIL. Câmara dos Deputados.  PL 2611/2000. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18382. Acesso em 20/11/2012. 
249 Tal Convenção trata do término da relação de emprego por iniciativa do empregador. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19032
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16629
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18382
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3.4.7 Igualdade de direitos entre empregado e trabalhador avulso 
 

Maurício Godinho Delgado sustenta ser trabalhador avulso o trabalhador eventual 

que oferta sua força de trabalho, por curtos períodos de tempo, a distintos tomadores, sem se 

fixar especificamente a qualquer deles. O insigne jurista aduz, ainda, que o que diferencia o 

trabalhador avulso do eventual é a circunstância de sua força de trabalho ser ofertada em 

mercado específico, através de uma entidade intermediária, como é o caso, por exemplo, dos 

trabalhadores do setor portuário 250 . Portanto, a diferença reside na organização dos 

trabalhadores avulsos em detrimento dos trabalhadores eventuais. 

Os trabalhadores avulsos não tinham direito previsto na CLT. Desse modo, a 

igualdade de direitos entre estes e os trabalhadores com vínculo empregatício permanente 

foi uma grande inovação trazida pela Magna Carta de 1988: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 

 
Percebe-se que a norma constitucional não fez qualquer limitação ao estabelecer a 

igualdade de direitos, ou seja, a partir da Constituição Federal de 1988, os trabalhadores 

avulsos passaram a contar com os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo 

empregatício permanente. De acordo com Maurício Godinho Delgado, a regra constitucional 

veio assegurar aos trabalhadores avulsos um patamar claro de direitos trabalhistas, 

independentemente da existência de textos legais nessa direção251. 

Contudo, mesmo não aparentando necessidade de lei infraconstitucional 

regulamentadora para que referida norma seja aplicável de forma plena e imediata, algumas 

Turmas do TST não reconhecem esse direito, exatamente sob o pretexto de que não há lei 

ordinária tratando do assunto. Nesse sentido, é a decisão da 7º Turma do Colendo Tribunal: 
 

ACÓRDÃO – 7ª Turma.  
[...] 
VALE-TRANSPORTE 
O Tribunal Regional do Trabalho, por meio do acórdão às fls. 151/159, negou 
provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante. Consignou que a 
decisão se encontrava em consonância com a Lei 7.418/95 e o Decreto 95.245/87. 
Assim fundamentou a decisão: 
"[...] 
A lei 7418/1985, que instituiu o vale transporte, estipula em seu art. 1º, a obrigação 
do empregador antecipar ao empregado as despesas com deslocamento de 
residência-trabalho e vice-versa. 

                                                           
250DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
251DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: 2010. 1373 p. 
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O recorrente é trabalhador portuário avulso, integrando a categoria profissional de 
consertador, não sendo empregado na acepção jurídica do termo, nem tendo 
empregador, pois sua atividade avulsa é prestada para diferentes tomadores de seus 
serviços. 
O decreto 95.247/87, que regulamenta a lei 7418, por sua vez, ao relacionar os 
destinatários do benefício, também não contempla o trabalhador portuário 
avulso[grifo nosso]. 
Como bem consignado na r. decisão de origem, a disposição do inciso XXXIV do 
art. 7º da Constituição Federal ao mencionar a igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, 
encerra norma programática, que cria uma direção ao legislador 
infraconstitucional, tanto que vários direitos do empregado com vínculo, mostram-
se incompatíveis com o trabalhador avulso, como por exemplo o aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço (grifo nosso).  
Assim, revela-se indevida a pretensão à luz da Lei 7418/95 e Decreto 95.247/87, 
sendo que somente tornou-se devido o fornecimento do vale-transporte em favor dos 
consertadores, a partir do Termo de Convênio firmado entre o Sindicato dos 
Operadores Portuários do Estado de São Paulo (SOPESP) e o Sindicato dos 
Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do Estado de São Paulo.  
Do exposto, acolho o Agravo de Instrumento para deferir ao recorrente os benefícios 
da justiça gratuita e conhecendo do Recurso Ordinário negar-lhe provimento, 
mantendo a r. decisão de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Custas pelo recorrente, das quais fico isento." (fls. 158/159) 
[...] 
Razão não assiste ao reclamante. 
Conforme disposto na transcrição acima, não logra processamento o recurso, uma 
vez que a decisão regional entendeu que o reclamante não faz jus ao recebimento do 
vale-transporte, o qual somente se tornou devido à categoria dos consertadores, a 
partir do termo de convênio entre a SOPESP e OGMO/SANTOS. Nessa esteira, se o 
Tribunal Regional concluiu, expressamente, pela inexistência do direito ao 
recebimento de vale-transporte, é inarredável pressupor que assim decidiu após 
avaliar os fatos e as provas que integram o universo dos autos, o que torna 
impossível outra conclusão, por óbice da Súmula nº 126 do TST. 
Neste contexto, a decisão do Tribunal Regional traduz a aplicação das normas 
pertinentes, considerado o conteúdo fático dos autos, não ofendido o dispositivo da 
Constituição Federal indicado. 
[...] 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento252. 
 

 
Com a devida vênia, não resta razão aos julgadores, ao justificarem a não concessão 

do benefício pelo fato de o Decreto 95.247/87, que regulamenta a Lei 7418/85, instituidora 

do vale-transporte, não contemplar o trabalhador portuário avulso. Ora, a determinação da 

igualdade só veio com a Constituição Federal de 1988 e, sendo esta a lei máxima do país, a 

lei anterior deve ser interpretada em consonância com ela. 

                                                           
252 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AIRR-138840-73.2005.5.02.0441. Agravante: Danilo Cruz. 
Agravados: Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo – SOPESP e Órgão de Gestao de Mão-
de-Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos – OGMO/Santos. Relator: Min. Pedro Paulo 
Manus. Brasília, 05 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight
=true&numeroFormatado=AIRR - 138840-
73.2005.5.02.0441&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAJSoAAA&dataPublicacao=14/05/2010&query=t
rabalhador avulso igualdade>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
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Em sentido contrário, diversas Turmas do TST vêm reconhecendo a igualdade entre 

trabalhadores com vínculo empregatício permanente e trabalhadores avulsos, como se 

percebe dos excertos abaixo transcritos: 
 

A C Ó R D Ã O – 1ª TURMA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - 
INCOMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS PARA NEGAR 
SEGUIMENTO AO RECURSO DE REVISTA. Apesar da argumentação do 
reclamado, não prospera seu inconformismo quanto à alegada incompetência dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, porquanto o art. 896, § 1º, da CLT não limita a 
denegação do recurso de revista apenas à ausência da satisfação dos pressupostos 
extrínsecos. 
VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XXIX E XXIV, DA CARTA MAGNA. O 2º Tribunal 
Regional não emitiu pronunciamento explícito acerca da tese jurídica articulada no 
apelo revisional, pois a matéria não foi arguida nas razões do recurso ordinário, 
incidindo o óbice da Súmula nº 297 do TST, ante a ausência de prequestionamento. 
VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XXXIV, DA CARTA MAGNA. A decisão recorrida 
consagra o disposto no art. 7º, XXXIV, da Carta Magna, porquanto julgou-se 
procedente o pagamento de vale-transporte, pois ao trabalhador avulso foram 
estendidos todos os direitos, compatíveis com sua condição, assegurados ao 
trabalhador com vínculo de emprego permanente. 
Agravo de instrumento desprovido253 
A C Ó R D Ã O – 3ª Turma 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE 
REVISTA. VALE-TRANSPORTE. TRABALHADOR AVULSO.ISONOMIA 
CONSTITUCIONAL (ART. 7º, XXXIV, CF). Demonstrado no agravo de 
instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-
se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da alegada violação do 
art. 7º, XXXIV, da CF. Agravo de instrumento provido. 
RECURSO DE REVISTA. VALE-TRANSPORTE. TRABALHADOR 
AVULSO. ISONOMIA CONSTITUCIONAL (ART. 7º, XXXIV, CF). O inciso 
XXXIV do art. 7º da CF consagra a extensão dos direitos do trabalhador com 
vínculo empregatício permanente ao trabalhado avulso, incluindo-se, neste rol, o 
referente à percepção do vale-transporte, devido por força da Lei 7.418/85. Dessa 
forma, é alçado a estatuto magno preceito que estipula igualdade de direitos, com 
regra claramente inspirada na ideia ampla de isonomia e não somente naquela mais 
básica de não discriminação. Registre-se, ademais, ser do tomador de serviços o 
ônus probatório de não necessitar ou descaber o vale-transportepara o respectivo 
obreiro, tendo sido cancelada a OJ 215 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista 
conhecido e provido254. 

                                                           
253BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AIRR-16040-95.2009.5.02.0443. Agravante: Órgão de Gestão de 
Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Rio Grande – OGMO. Agravado: Eli Conde 
da Silva. Relator: Min. Vieira de Mello Filho. Brasília, 07 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight
=true&numeroFormatado=AIRR - 16040-
95.2009.5.02.0443&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAKPqAAW&dataPublicacao=17/12/2010&query
=trabalhador avulso igualdade>. Acesso em 20 nov. 2012. 
254BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR-9500-50.2008.5.02.0254. Agravante: Danilo Cruz. Recorrente: 
Olimpo Paulo Gonçalves. Recorridos: Órgãos de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto 
Organizado de Santos – OGMO e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS. Relator: Min. 
Maurício Godinho Delgado. Brasília, 19 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight
=true&numeroFormatado=RR - 9500-
50.2008.5.02.0254&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKwrAAK&dataPublicacao=31/10/2012&query=
vale transporte trabalhador avulso>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
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Portanto, se todos os membros do Judiciário estivessem realmente interessados em 

efetivar o direito social em comento, não seria necessária lei ordinária regulamentando a 

matéria, tendo em vista que a norma constitucional basta por si mesma. Contudo, para que 

não paire dúvidas, melhor seria se houvesse legislação infraconstitucional regulamentando a 

tão esperada igualdade. Nesse sentido, não há, no momento, projeto de lei acerca do assunto 

tramitando no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que nunca houve: o Projeto de Lei 

do Senado nº 171/2001255, que acrescenta a Seção XIV-A ao Capítulo I do Título III da 

CLT, para dispor sobre os direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores 

avulsos, encontra-se, desde 2003, arquivado. 

 

 
 

 

  

                                                           
255 BRASIL. Senado Federal. PL 171/ 2001. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/mate/servlet/PDFMateServlet?m=48325&s=http://www.senado.gov.br/atividade/m
ateria/MateFO.xsl&o=ASC&o2=A&a=0>. Acesso em: 20 nov.2012. 
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4 MEDIDAS DE CONTROLE DAS OMISSÕES NO DIREITO BRASILEIRO 

FRENTE À INERCIA DO LEGISLADOR  

 

Como visto, determinadas normas constitucionais dependem de uma lei 

infraconstitucional para serem plenamente eficazes. Assim, a Constituição Federal, ao 

trazer, em seu texto, expressões como “conforme definido em lei” ou “na forma da lei”, 

impõe ao legislador um dever de legislar.  

O grande problema é que nem sempre o legislador obedece aos preceitos 

constitucionais. Destarte, quando este se exime de legislar, há instrumentos processuais 

adequados para combater a omissão, os quais têm por escopo preservar a Constituição, 

enquanto norma suprema. Tais instrumentos, a seguir examinados, são garantias voltadas a 

reforçar o constitucionalismo do Estado Social e constituem mecanismos de realização do 

princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais256.  

 
 

4.1 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 

 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é instrumento utilizado com o 

intuito de suprir lacunas constitucionais de forma geral e abstrata, ou seja, está relacionada a 

direito objetivo, genérico, e não a um caso concreto. Sua finalidade é colmatar todas as 

lacunas inconstitucionais, para que, algum dia, todas as normas constitucionais alcancem a 

tão sonhada eficácia plena, funcionando como estabilizadora da ordem constitucional257. 

A ação ora estudada resulta de abstenção, inércia ou silêncio do poder político, que 

deixa de praticar ordem de legislar prevista na Constituição258. Tal abstenção é tão gravosa 

quanto o desrespeito do legislador ao criar normas contrárias ao texto constitucional. Por 

esse motivo, seus instrumentos de combate são semelhantes aos da ação de 

inconstitucionalidade por ação, além de os titulares e o órgão julgador serem os mesmos 

                                                           
256 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2ª ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 208 p. 
257 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2ª ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 208 p. 
258 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2ª ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 208 p. 



103 

(Supremo Tribunal Federal). Gilmar Mendes explica de forma magistral o escopo da ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão: 
Tal como a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), o processo de controle 
abstrato de omissão (ADO) não tem outro escopo senão o da defesa da ordem 
fundamental contra condutas com ela incompatíveis. Não se destina, pela própria 
índole, à proteção de situações individuais ou de relações subjetivadas, mas visa, 
precipuamente, à defesa da ordem jurídica259.   

 
Os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão são erga omnes. 

Contudo, entende-se que a decisão limita-se a declarar a omissão inconstitucional, 

cientificando o órgão competente para, em prazo razoável, editar as normas, nos termos do 

artigo 103, §2º da Constituição Federal260. 

Certamente, uma solução mais eficaz seria o Supremo Tribunal Federal declarar 

inconstitucional a omissão e fixar prazo para que o legislador omisso supra a omissão 

inconstitucional, no sentido de conferir efetividade à norma constitucional. O prazo poderia 

corresponder ao prazo de apreciação em “regime de urgência” que, nos termos do artigo 64, 

§2º, do texto, é de quarenta e cinco dias. Se finalizado o prazo sem qualquer providência 

tomada, poderia o próprio Supremo, a depender do caso, dispor normativamente da matéria, 

a título provisório, até que o legislador viesse a elaborar a norma faltante, o que viabilizaria, 

desde logo, a concretização do preceito constitucional261. 

 

4.2 O MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

O mandado de injunção é garantia constitucional inédita, prevista no artigo 5º, LXXI, 

da Constituição Federal, que assim dispõe: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

 
                                                           
259  MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; 
COELHO, Inocêncio Mártines; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 4ª edição. São 
Paulo: Saraiva, p. 1233. 
260  MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ações Constitucionais. In: SARLET, Ingo; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. Pp. 683-705. 
261 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35ª edição. São Paulo: Malheiros Editores. 
925 p. 
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A competência para julgar o mandado de injunção não restringe ao Supremo 

Tribunal Federal, mas se estende a outros órgãos jurisdicionais, nos termos do artigo 102, I, 

q, e artigo 105, I, h, da Carta Magna. Ademais, são legitimados para propor a ação em 

comento os entes elencados no artigo 103, I a IX, da Constituição Federal.  

Como se pode perceber da leitura do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, o 

mandado de injunção possui objeto mais restrito, se comparado à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Ademais, ao contrário desta, é instrumento de tutela de 

direito subjetivo, em que há a fiscalização concreta da constitucionalidade por omissão. 

Consequentemente, os efeitos da sua decisão limitam-se às partes envolvidas. Portanto, 

enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pretende sanar lacuna jurídica e 

conferir eficácia plena aos preceitos constitucionais, a finalidade do mandado de injunção é 

tornar viável um direito subjetivo lesado pela ausência de norma regulamentadora, ou seja, 

visa à solução do caso in concreto262. 

De acordo com Marinoni e Mitidiero263, o problema do mandado de injunção é 

definir o alcance da tutela jurisdicional. Diversas soluções já foram eleitas pelo STF, ao 

julgar essas ações, e podem assim ser esquematizadas: a) cabe ao Tribunal apenas declarar a 

mora, cientificando o legislativo264; b) cabe ao Tribunal não apenas declarar a mora, mas 

também dar prazo ao legislativo para que edite a norma, retirando, na hipótese de não 

observância deste prazo, uma consequência concreta265; c) diante da inércia do legislador, o 

Tribunal pode elaborar a norma faltante266. 

No que tange às omissões constitucionais relativas aos direitos fundamentais dos 

trabalhadores, nos parece que não há motivo para o Poder Judiciário conceder ainda mais 

prazo ao Poder Legislativo, avisando-o que deve legislar. Ora, passados mais de vinte e 

quatro anos da promulgação da Magna Carta, o legislador já teve tempo mais do que 

suficiente para editar as normas regulamentadoras faltantes. Sua omissão configura 

irresponsabilidade não apenas frente às necessidades da classe trabalhadora, mas também 
                                                           
262 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 208 
p. 
263  MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ações Constitucionais. In: SARLET, Ingo; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. Pp. 683-705. 
264 Assim se decidiu no MI 107. 
265 Exemplo de decisão nesse sentido é o MI 283, que versou acerca do artigo 8º, §3º, do ADCT, cujo relator foi 
Sepúlveda Pertence. 
266 No MI 708, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o STF decidiu que, frente à omissão relativa à norma do 
artigo 37, VII, da CF, seria aplicada aos servidores públicos a Lei que dispõe sobre o direito de greve na 
iniciativa privada. Outra solução nesse sentido foi dada no MI 712, de relatoria do min. Eros Grau, que 
reconheceu ao Tribunal o poder de elaborar a norma jurídica faltante.  
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frente aos mandamentos da Magna Carta, que são, por ele, ignorados. Assim, parece 

prudente que o Poder Judiciário, nesses casos, estabeleça a justiça no caso concreto, e dê ao 

trabalhador o que lhe é devido. E não há se falar em desrespeito à divisão dos poderes: tal 

justificativa não pode servir para chancelar a despreocupação do Poder Legislativo com a 

eficácia dos preceitos constitucionais. Portanto, nesses casos, é cabível, sim, a ação do 

Judiciário, que tem instrumentos e poder para concretizar os dizeres da Constituição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O Direito Constitucional do Trabalho, ramo interdisciplinar do Direito que estuda as 

regras e os princípios constitucionais relativos ao trabalho, ganhou maior importância após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, visto que esta traz uma série de direitos sociais 

específicos dos trabalhadores, os quais foram elevados à categoria de direitos fundamentais. 

Tais direitos, em alguns casos, se contrapuseram às normas em vigor à época e, em outros, 

inovaram, ou constitucionalizando direitos já presentes na esfera infraconstitucional ou 

inserindo novos direitos no ordenamento jurídico pátrio. Apesar da referida importância, 

muitas vezes os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição são relegados a segundo 

plano, ou porque tidos como normas não autoaplicáveis, ou porque não estudados nem pela 

doutrina trabalhista nem pela constitucionalista, sob o argumento de que não pertencem a 

nenhuma das áreas. Ora, sendo o Direito uma ciência, não se pode cogitar de disciplinas 

totalmente apartadas. Assim, os direitos constitucionais dos trabalhadores não podem ser 

prejudicados única e exclusivamente por pertencerem a ambas as áreas, sendo da maior 

importância o seu estudo. 

Ao pesquisar acerca dos direitos sociais prestacionais dos trabalhadores, percebemos 

que os motivos pelos quais ainda não foram efetivados são variados. Dentre eles, encontram-

se os interesses divergentes de duas classes (trabalhadores X empregadores), que 

influenciaram, inclusive, a forma como estão dispostos na Constituição Federal. Assim, pode-

se dizer que o problema da eficácia dos referidos direitos surgiu do acordo político feito entre 

classes e partidos antagônicos, presentes na Constituinte, a qual tinha por escopo acomodar 

interesses de todas as partes. 

Em virtude do acordo político celebrado durante a Constituinte, deu-se aos 

trabalhadores uma série de direitos, mas não plenamente, uma vez que, para tanto, seria 

necessária a atuação posterior do legislador infraconstitucional. Contudo, ainda hoje, em 

diversos casos, este permanece omisso, na medida em que legislar sobre as matérias 

trabalhistas significa opor-se ao interesse de uma das classes, algo delicado para quem 

depende do voto para estar no Poder. 

A ineficácia dos direitos sociais prestacionais trabalhistas acarreta sérios prejuízos aos 

trabalhadores, tendo em vista que lhes nega direitos não só constitucionalmente reconhecidos, 

mas direitos constitucionalmente reconhecidos com status de fundamentais. Em um Estado 

Social, tal conduta é impensável, ainda mais por se tratar de direitos trabalhistas, sobre os 
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quais impera o princípio da proteção. Assim, o trabalhador é ainda mais explorado, visto que 

fica privado de direitos que, muitas vezes, sequer conhece. 

Não se pode olvidar, contudo, que nenhuma norma constitucional é destituída de 

eficácia. Assim, mesmo na ausência de norma regulamentadora, os direitos sociais dos 

trabalhadores possuem alguma eficácia. Ademais, cresce no âmbito doutrinário a corrente que 

sustenta que, consoante o artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Portanto, mesmo sem a atuação do 

legislador, tais direitos podem, sim, ser efetivados, na medida em que há permissão expressa 

na Carta Magna, a qual parece já ter previsto a inércia do legislador. 

Há, também, os remédios constitucionais disponíveis contra as omissões legislativas, a 

saber, o mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão: eles podem ser a 

porta para que os direitos fundamentais dos trabalhadores sejam efetivados, mesmo diante da 

omissão do legislador. 

Portanto, o constituinte dispôs uma série de mecanismos para que os direitos sociais 

dos trabalhadores fossem implementados, mesmo com a falta de lei ordinária 

regulamentadora. Ainda que a mora do legislador colabore para que os direitos trabalhistas 

previstos na Constituição Federal não se tornem realidade, o Poder Judiciário e o povo podem 

atuar de modo a torná-los plenamente eficazes. Tal argumento ganha força ao analisarmos os 

casos em que, mesmo com a atuação do legislador, as controvérsias não cessaram, caso da Lei 

que disciplina o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e as situações em que a lei 

não garantiu a plena eficácia do direito, como ocorreu com a participação dos lucros da 

empresa pelos empregados. 

Importa que o Poder Judiciário se desapegue de posições ultrapassadas, como, por 

exemplo, a que defende a ausência de autoaplicabilidade ou a necessidade de lei para que a 

norma seja aplicável. E não há falar que estará agindo fora da Lei: estará, sim, respeitando e 

cumprindo os preceitos da Constituição Federal, lei suprema de nosso país. 

Necessário, também, que haja uma maior participação do povo e uma consciência 

política maior na eleição dos seus representantes, a fim de eleger pessoas preocupadas em 

editar normas que se coadunem às suas necessidades e aos seus interesses. 

 Se essas mudanças não ocorrerem, a ideia a qual se refere de Mário de La Cueva, em 

seu Panorama de direito do trabalho, jamais se tornará realidade: 

 
“O homem é um ser que vive de ilusões e de esperanças, às quais nunca puderam 
dar morte os grandes cataclismas da História. Uma das mais bonitas ideias é a de um 
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Direito do Trabalho que, de uma vez para sempre, na luta entre o Capital e o 
Trabalho, ponha o primeiro, a Economia, a serviço do segundo”267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
267 LA CUEVA, Mário. Panorama de direito do trabalho. Porto Alegre: Sulina, 1965, p. 7. Tradução de Carlos 

Alberto Gomes Chiarelli. 
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