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RESUMO 

Existe uma inequívoca relação entre nacionalidade e mercado de trabalho. 
Embora os estrangeiros sejam iguais aos nacionais em dignidade e direitos, as 
legislações disciplinam o emprego desta força de trabalho, criando uma 
preferência aos cidadãos nacionais. Motivados por imperativos de Segurança do 
Estado ou por direcionamento político, tais legislações, em maior ou menor grau, 
estabelecem um sistema de proteção do trabalhador nacional em face do 
estrangeiro. Essas normas têm impacto direto na regulação econômica, porquanto 
afetam a oferta de mão de obra especializada, dada sua articulação com as regras 
da Ordem econômica preconizada pela Constituição de 1988. A Constituição 
adota diversos princípios em sua ordem econômica, de forma que na resolução 
dos conflitos que envolvem as regras da nacionalização do trabalho, todos estes 
devem ser levados em consideração, não se podendo escolher um isoladamente, 
ao livre prazer do intérprete. As regras de nacionalização do trabalho não são uma 
exclusividade do Brasil, existindo regras semelhantes em vários países da 
América do Sul e da África. Na Europa elas já existiram, mas perderam espaço em 
função dos tratados de constituição da União Europeia, embora, outros 
mecanismos sejam usados para fins de proteger os cidadãos dos Estados 
membros, tornando as diretivas de igualdade de tratamento uma legislação 
simbólica. As regras de nacionalização do trabalho disciplinam a relação entre 
nacionalidade e mercado de trabalho e se constituem em uma categoria jurídica, 
que tem uma função a cumprir no ordenamento jurídico brasileiro. Nem todas as 
regras de nacionalização violam o princípio da isonomia, pois é possível, a 
depender da circunstância de fato, adotar-se critério que implique em 
diferenciações entre nacionais e estrangeiros. A Constituição tem uma vontade 
decorrente de sua força normativa, de modo que os pressupostos que ela 
(constituição) usa para discriminar, podem, também, ser viabilizados pela 
legislação ordinária, desde que a situação de fato seja justificadamente 
constitucional. 

PALAVRAS CHAVES: CONSTITUIÇÃO – NACIONALIZAÇÃO - ISONOMIA 



 

ABSTRACT 

There is a clear relationship between citizenship and labor market. While foreign 
nationals are equal in dignity and rights in the laws governing the employment of 
this labor force. Motivated by reasons of state security or political direction, such 
laws to a greater or lesser degree, create establish a system of worker protection 
in the face of the foreign national. These rules have a direct impact on economic 
regulation, as they can affect the supply of skilled labor or not, articulating with the 
economic order envisaged by the 1988 Constitution. The Constitution adopts 
several principles in its economic order, so that the issues involving the rules of the 
nationalization of all work must be considered in a systematic way, one can not 
choose a pleasure interpreter. The nationalization of the work rules are not unique 
to Brazil, similar rules exist in several countries of South America and Africa. In 
Europe they already existed, but lost out on the basis of treaties setting up the 
European Union, although other mechanisms are used for the purpose of 
protecting the citizens of the member states, making policies equal treatment 
legislation symbolic. The nationalization of the work rules governing the 
relationship between nationality and the labor market and are in a legal category, 
which has a function to fulfill in the Brazilian legal system. Not all rules 
nationalization violate the principle of equality, as it is possible, depending on the 
circumstance indeed adopt a criterion that implies differentiation between nationals 
and foreigners. The Constitution has a will arising from its normative force, so that 
the assumptions it (constitution) used to discriminate may also be possible by 
ordinary legislation, since the situation is actually justifiably constitutional. 

KEYWORDS: CONSTITUTION - NATIONALIZATION - EQUALITY 
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1. INTRODUÇÃO 

A crise financeira iniciada em 2008, nos países centrais, exigiu que os 

agentes econômicos realizassem uma diversificação em seus portfólios de 

investimentos. Cada vez mais empresas estrangeiras realizam significativos 

investimentos no país, tanto ampliando sua participação acionária em empresas 

brasileiras, quanto explorando, elas próprias, um empreendimento que acreditam 

rentável, bastando observar o grande fluxo de capital estrangeiro aplicado no país 

nos últimos anos. 

Além das potencialidades econômicas naturais do Brasil e o fato de que o 

país será sede de grandes eventos esportivos mundiais, a necessidade de 

melhoria em nossa infraestrutura, em especial no setor de energia e transportes, 

aguça o interesse da iniciativa privada internacional em desenvolver aqui muitas 

de suas plataformas de negócios. 

Tais empreendimentos só serão viáveis se existir mão de obra qualificada 

para implementar tais pretensões econômicas, o que para muitos justifica a 

contratação de mão de obra estrangeira. Evidentemente, estes profissionais são 

altamente qualificados e vêm ao Brasil exercer profissões nas mais diversas áreas 

que demandam conhecimentos não disponíveis no mercado nacional. 

Tamanho interesse, embora louvável, deve ser precedido da necessária 

investigação da legislação brasileira sobre a nacionalização do trabalho, 

especificamente os requisitos de admissão destes profissionais em território 

nacional, regras de acesso ao mercado de trabalho e, o mais importante, aferir a 

existência de eventual preferência pelo trabalhador brasileiro. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 352 a 371 bem 

como em outras leis especiais, estabelecem uma série de limitações ao uso da 

força de trabalho dos estrangeiros no Brasil, seja proibindo o exercício de alguma 

atividade ou restringindo quantitativamente essa mão de obra nas empresas, tudo 

com o objetivo declarado de proporcionar uma maior proteção ao trabalhador 

brasileiro. 
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Tais regras (tanto as explícitas na CLT, quanto as estabelecidas em outras 

normas) foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que tem dentre 

sua pauta de valores o princípio da isonomia? Atenderia à isonomia, a existência 

de normas infraconstitucionais de nacionalização do trabalho que estabelecessem 

tratamento distinto entre trabalhadores nacionais e estrangeiros? 

As indagações acima apresentadas só podem ser respondidas após 

detida análise do conjunto das regras que regulam a atuação desta força de 

trabalho, a partir da sua contextualização com o nosso tempo e a principiologia 

constitucional, sopesando isto com os desafios que se apresentam para um país 

que precisa garantir seu crescimento econômico. 

A perspectiva a ser enfrentada na pesquisa não versará sobre aspectos 

econômicos, mas sobre o enfoque jurídico e a aplicabilidade das regras de 

nacionalização do trabalho em face de um fluxo migratório em direção ao Brasil. É 

comum visualizarmos nas cidades brasileiras, um número cada vez maior de 

estrangeiros como empregados em empresas dos diversos portes, muitos deles 

em situação irregular no país, o que pode proporcionar uma precarização das 

relações de trabalho, bem como a ausência de políticas públicas necessárias para 

atender às demandadas específicas desse contingente populacional. 

A partir das leituras em torno da temática, observou-se que a doutrina 

oscila entre posições inconciliáveis, quais sejam: os que entendem as regras de 

nacionalização do trabalho como vigentes e os que advogam que elas não foram 

recepcionadas pela Constituição. Ademais, nos debates doutrinários há pouco (ou 

nenhum) interesse em identificar o sentido do que seria, nos tempos de hoje, a 

nacionalização do trabalho. 

A partir da Constituição de 1988 e com a crescente conscientização da 

população que aqui vive (seja nacional ou estrangeira), de que é detentora de 

direitos fundamentais, muitas ofensas outrora toleradas, quer por questões 

culturais ou pelo temor de se litigar contra os detentores de algum poder, deixaram 
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de sê-lo, pois muitas das amarras culturais e ideológicas além de esquecidas, 

estão sendo questionadas. 

Assim, as regras de nacionalização do trabalho devem ser analisadas sob 

o prisma constitucional, e, também, como uma categoria a contribuir com a 

regulação do mercado de trabalho, servindo como instrumento para o 

desenvolvimento da mão de obra nacional e do país. 

A proposta do trabalho é servir de contribuição ao pensamento jurídico, 

propondo questões que pretendem aprofundar o estudo do tema a fim de obter 

uma melhor conceituação de nacionalização do trabalho, bem como opinar sobre 

a controvérsia sobre quais destas regras efetivamente têm aplicação a partir do 

ordenamento constitucional vigente. 

O processo de globalização criou diversos impasses à ciência jurídica, 

sendo que alguns observam certa insuficiência da ordem jurídica clássica como 

veículo solucionador dos conflitos econômicos e sociais, daí que em vez de uma 

ordem soberanamente produzida, o que se passa a ter é uma ordem 

crescentemente recebida dos agentes econômicos, voltada exclusivamente à 

satisfação de seus interesses e necessidades imediatas. 

A igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros, quando firmada 

a relação de trabalho, é um direito fundamental. Contudo, quanto ao acesso ao 

mercado de trabalho há que se considerar se não existiria uma razão ótima 

(também aceita pela Constituição) para justificar um tratamento diferenciado. 

As regras de nacionalização do trabalho constituem aspecto relevante, 

embora negligenciado, do direito do trabalho, marco jurídico que regula o mercado 

de trabalho, considerando a possibilidade de circulação de mão de obra entre as 

fronteiras nacionais. 

Para tanto, será necessário fazer-se uma investigação da natureza das 

regras de nacionalização do trabalho, pois teorizamos que se tratam de uma 

categoria jurídica e, como tal, pode subsistir no ordenamento jurídico brasileiro 

desde que existam razões factuais a justificarem sua presença. Mas, para 
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compreender esta normatização, é necessário que se entenda a ordem econômica 

concebida pela Constituição de 1988. 

No segundo capítulo do trabalho, será feita uma análise dos princípios da 

ordem econômica, enfatizando suas nuances e detectando a inter-relação que 

existe entre eles, apontando a relevância de cada um no contexto do sistema 

jurídico brasileiro. Só se pode compreender a necessidade de regras de 

nacionalização do trabalho, na perspectiva de uma economia voltada à satisfação 

dos interesses nacionais. 

No terceiro capítulo, far-se-á uma análise das regras de nacionalização do 

trabalho, desde as tradicionais previstas na CLT até às que não estão neste 

diploma, pois tais regras estão diluídas em todo ordenamento jurídico, delas 

fazendo parte normas estudadas pelo direito internacional ou regramentos de 

entidades reguladoras de profissões, como a Ordem dos Advogados do Brasil. 

No quarto capítulo, faremos uma incursão pelo direito comparado, 

observando a atuação da Organização Internacional do Trabalho – OIT no 

disciplinamento do trabalho, bem como seus instrumentos de atuação, 

oportunidade em que serão analisadas a legislação de alguns países da América 

Latina, África, bem como traçando primeiras linhas dessas normas nos contextos 

Europeu e Mercosul. Pari passu, será feito um estudo das regras de 

nacionalização do trabalho enfatizando seu conceito, natureza e função. 

Devemos esclarecer que este estudo será fundado na dogmática, no 

sentido de que partiremos do direito positivo vigente. Partiremos do texto 

constitucional e a ele retornaremos, tentando construir uma articulação de sentido 

entre aquilo que a Constituição deseja e a normatividade existente, a partir do uso 

de expedientes lógico-conceituais que buscam esclarecer uma perspectiva do 

direito. 

No quinto capítulo, faremos uma análise dos argumentos mais fortes 

contrários às regras de nacionalização do trabalho, em especial a suposta 

incompatibilidade destas com o princípio da isonomia. Nossa premissa é que na 
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qualidade de pessoas, todos (nacionais e estrangeiros) são iguais em dignidade e 

direitos; mas na qualidade de cidadãos, temos a Constituição estabelecendo 

algumas diferenciações, que devem ser levadas em consideração quando da 

aplicação, muitas vezes precipitada, do princípio da isonomia. 

O manejo de princípios sem uma fundamentação/justificativa 

racionalmente constituída, implica em arbitrariedade e discricionarismos de todas 

as ordens, corrompendo a integridade e unidade do ordenamento. Daí que toda 

afirmação principiológica, sem a necessária consideração de todos os aspectos 

fáticos relevantes, se constitui em precipitação. Para se minimizar isso, há que se 

observar os métodos de interpretação da Constituição, e de como as regras 

podem ser aplicadas em sua conformidade. 

A Constituição agasalhou diversos princípios, e dentre eles está o da 

soberania nacional, de modo que a depender de uma situação fática concreta, de 

um setor econômico estratégico ou de uma demanda de segurança das 

instituições, pode ser preciso criar diferenciações entre nacionais e não-nacionais. 

A temática a que se propõe o trabalho não fica apenas no campo teórico, 

pois as controvérsias em torno da validade destas normas já chegaram aos 

tribunais, dado o grande fluxo de trabalhadores estrangeiros, muitos deles em 

situação irregular, que adentram no país sem a menor observância do 

ordenamento jurídico nacional. 

O Brasil foi construído por imigrantes e temos muito a aprender com eles e 

suas culturas, mas o estudioso do Direito deve ter compromisso com a integridade 

científica do seu objeto de estudo, velando para que as normas sejam 

adequadamente cumpridas, sob pena de se criar uma cultura de impunidade, o 

que implicará na desintegração de todo o tecido social. 
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2. A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

2.1. A ORDEM ECONÔMICA E SEUS FUNDAMENTOS 

Um elemento característico da marcha civilizatória da humanidade é a 

existência de normas. Até mesmo a mais simples das sociedades tem normas, 

tácitas ou explícitas, que se desenvolvem a partir das necessidades da 

sociedade.1 Nessa perspectiva, é correto inferir que a especificação de uma 

ordem econômica e suas regras, se consubstancia numa necessidade social 

historicamente definida. 

Trata-se de uma necessidade social, pois a adoção de uma ordem 

econômica sinaliza como a sociedade pode/deve comportar-se na atividade 

concreta de produzir riqueza. Essa necessidade é historicamente definida, 

porquanto os diversos modos de produção das riquezas se sucedem no tempo, e 

o direito enquanto construído cultural2, está inserido na história. 

A expressão “ordem econômica” contém uma dupla significação, a saber: a) 

uma factual, representando o ser empírico da economia3, o modo de produção 

propriamente dito (mundo do ser); e b) outra jurídica, representada pelo 

disciplinamento dado pelo direito à atividade econômica (o dever ser), sendo Max 

Weber4 quem lhes deu contornos bem precisos ao lecionar: 

A consideração jurídica ou, mais precisamente, a dogmático-jurídica, 
propõe-se a tarefa de investigar o sentido correto de normas cujo 
conteúdo apresenta-se como uma ordem que pretende ser determinante 
para o comportamento de um círculo de pessoas de alguma fora definido, 
isto é, de investigar as situações efetivas sujeitas a essa ordem e o modo 
como isso ocorre. Para esse fim, assim procede: partindo da vigência 
empírica indubitável daquelas normas, procura classifica-las de modo a 
encaixá-las num sistema sem contradição lógica interna. Esse sistema é 
a “ordem jurídica” no sentido jurídico da palavra. A economia social, ao 
contrário, examina aquelas ações humanas efetivas – que estão 
condicionadas pela necessidade de orientar-se pela “situação 

                                                   
1 POSNER, Richard A. Problemas de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes. 2007, p.08. 
2 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 239. 
3 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.58 
4 WEBER, Max. Economia e sociedade. 4ª ed. São Paulo: Editora UnB. 2004, p.209. 
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econômica” – em suas conexões efetivas. Chamamos “ordem 
econômica” a distribuição do efetivo poder de disposição sobre bens e 
serviços econômicos, que resulta consensualmente, do modo de 
equilíbrio de interesses e da maneira como ambos, de acordo com o 
sentido visado, são de fato empregados, em virtude daquele poder 
efetivo de disposição baseado no consenso. É evidente que os dois 
modos de consideração se propõem problemas totalmente heterogêneos, 
que seus objetos não podem entrar imediatamente em contato, e que a 
ordem jurídica ideal da teoria do direito não tem diretamente nada a ver 
com o cosmos das ações econômicas efetivas, uma vez que ambos se 
encontram em planos diferentes: a primeira, no plano ideal da vigência 
pretendida; o segundo, no dos acontecimentos reais. 

Embora com objetos separados, existe uma interação entre o mundo 

econômico e jurídico, sendo que um não fica reduzido ao outro, de modo que 

existem influências recíprocas quando da aplicação/interpretação do direito no 

campo econômico, donde se extrai o conceito de constituição econômica, 

entendendo-se como o conjunto das normas fundamentais, os princípios 

constituintes da ordem econômica; isto é: que a estruturam num todo, num 

sistema, 5 consagrando uma ordem econômica. 

Esclarecendo o conceito de Constituição econômica, ensina-nos Eros 

Grau6: 

Compreendendo, a Constituição Econômica, conjunto de preceitos que 
institui determinada ordem econômica (mundo do ser) ou conjunto de 
princípios e regras essenciais ordenadoras da economia, é de se esperar 
que, como tal, opere a consagração de um determinado sistema 
econômico. E isso mesmo numa situação limite, quando – et pour cause 
– expressamente não defina esses preceitos ou tais princípios e regras. 
Dir-se-á mesmo, radicalizando, que uma Constituição Econômica que 
não opere essa consagração não é uma Constituição Econômica. 

Consagrar uma ordem econômica específica (mundo do ser), no mundo do 

dever ser (plano jurídico), portanto, é reconhecer como a sociedade se estrutura 

economicamente, mas, para além disso, admitir que o direito possa contribuir na 

                                                   
5 MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. Coimbra: Coleção universitária caminho. 
6 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.70. 
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operacionalização do sistema econômico, ampliando ou restringindo seu alcance, 

como bem observou José Afonso da Silva7: 

Reconhecemos valor ao conceito de constituição econômica, desde que 
não pensemos que as bases constitucionais da ordem econômica é que 
definem a estrutura de determinado sistema econômico, pois isso seria 
admitir que a constituição formal (superestrutura) constitua a realidade 
material (constituição material: infraestrutura). Mas também não se trata 
de aceitar um determinismo econômico mecânico sobre a realidade 
jurídica formal. Se esta é forma, torna evidente que recebe daquela os 
fundamentos de seu conteúdo. Mas a forma também influi na modelagem 
da matéria. 

Desse modo, da mesma forma que o direito reconhece uma ordem 

econômica, servindo esse reconhecimento como instituidor de direitos econômicos 

manejáveis contra o Estado (como o sistema de defesa da propriedade privada, 

por exemplo), também o direito atua na ordem econômica, efetuando limitações na 

ação dos agentes econômicos, tudo para preservar a estrutura econômica 

constitucionalmente assegurada, sendo um exemplo disso as ações anti truste, 

que encontra sua fundamentalidade no sistema de defesa da concorrência. 

Entender a Constituição, especialmente a Constituição Econômica, exige a 

compreensão dos seus fundamentos, do significado a extensão de seus princípios 

e suas regras, pois uma Constituição é um sistema aberto de regras e princípios8. 

A nossa Constituição econômica tem como fundamentos a valorização do 

trabalho humano e a livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência 

digna, na perspectiva da justiça social (art. 170). 

Como princípios, a Constituição prescreve: a) soberania nacional; b) 

propriedade privada; c) função social da propriedade; d) livre concorrência; e) 

defesa do consumidor; f) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação; g) redução das desigualdades regionais e 
                                                   
7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2005, p.790. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Almedina. 2003, 1159-1163. 
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sociais; h) busca do pleno emprego; i) tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País. 

O trabalho é um valor humano9, desenvolvendo por si mesmo um sentido 

de solidariedade e utilidade peculiares que têm reflexos nas esferas afetiva, 

econômica, social e jurídica dos indivíduos. Algo assim merece uma tutela 

adequada e um sistema interpretativo e integrativo próprio, porquanto, dentre 

outras medidas, na modernidade, o homem é o seu trabalho.10 

Convém lembrar que durante a maior parte da história constitucional 

brasileira, especificamente entre as Constituições de 1934 até a de 1967, o 

trabalho foi disciplinado constitucionalmente junto com a ordem econômica, como 

se observa no art. 121, §§ 1º e 8º da Constituição de 1934, no art. 137 da 

Constituição de 1937, nos arts. 157 a 159 da Constituição de 1946 e nos arts. 165 

e 166 da Constituição de 1967 com a redação da Emenda de 1969.11 

Para os fins deste estudo, importa a análise dos princípios relacionados 

com a atividade produtiva do homem – o trabalho, pois sua adequada 

compreensão consubstancia um aspecto da regulação econômica, pois o trabalho 

é o grande fator de produção. 

 

                                                   
9 Em introdução à obra Filosofia do Trabalho de  Luigi Bagolini, Miguel Reale sustenta que “não 
entendo como se possa dizer que o trabalho não seja criador de valores. Ele já é, por si mesmo, 
um valor, como uma das formas fundamentais de objetivação do espírito enquanto transformador 
da realidade física e social, visto como o homem não trabalha porque quer, mas sim por ser essa 
uma exigência indeclinável de seu ser social(...)”. BAGOLINI, Luigi. Filosofia do trabalho: O 
trabalho na democracia. 2ª ed. São Paulo: Editora LTr. 1997. P.11. 
10 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. São Paulo: Forense universitária. 2003. p.96. 
Aliás, diz ARENDT, com forte inspiração em MARX, que “é supreendente que a era moderna – 
tendo invertido todas as tradições, tanto a posição tradicional da ação e da contemplação como a 
tradicional hierarquia dentro da própria vita activa, tendo glorificado o trabalho (labor) como fonte 
de todos os valores[...]” 
11 Os textos constitucionais anteriores à carta de 1988 estão todos disponíveis na íntegra em 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1. Acesso em 
15.08.2012. 
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2.2. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Uma análise das Constituições brasileiras, demonstra que algumas pautas 

valorativas ora são empregados como fundamento da ordem econômica, ora 

como princípios. Quando tomados por fundamento, liga-se ao próprio objetivo da 

Constituição. Quando princípios, são os elementos pelos quais a ordem 

constitucional se efetivará.12 

Como prova disto, observe-se, por exemplo, que na Constituição de 1934 

prescrevia que a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da 

Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos 

existência digna e que dentro desses limites era garantida a liberdade econômica 

(artigo 115).13 

De forma semelhante, a Constituição de 1937 prescrevia que na iniciativa 

individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, 

exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. 

A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de 

maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições 

individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A 

intervenção no domínio econômico poderia ser mediata e imediata, revestindo a 

forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. (art. 135).14 

A Constituição de 1946 dispunha que a ordem econômica deveria ser 

organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de 

iniciativa com a valorização do trabalho humano.(art. 145), assegurando a todos 

                                                   
12 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 166. 
13 Texto disponível na íntegra em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
historica/constituicoes-anteriores-1. Acesso em 15.08.2012. 
14 Texto disponível na íntegra em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
historica/constituicoes-anteriores-1. Acesso em 15.08.2012. 
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trabalho que possibilite existência digna, considerando o trabalho uma obrigação 

social (parágrafo único do art. 145).15 

Já a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional de 1969, prescrevia que a ordem econômica e social tinha por fim 

realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base na liberdade de 

iniciativa; valorização do trabalho como condição da dignidade humana; função 

social da propriedade; harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de 

produção; repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio 

dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e 

expansão das oportunidades de emprego produtivo. (art. 160).16 

A ordem econômica consubstanciada na Constituição atual caracteriza o 

modo de produção capitalista17, e desse modo ela dele ser compreendida e 

interpretada, segundo os valores do seu tempo, a partir dos princípios inscritos na 

Constituição. 

No nosso tempo, considerando as desventuras da civilização (revoluções 

de cunho socializante frustradas em seus fins, duas guerras mundiais, genocídios 

e fundamentalismo religiosos a justificar terrorismos variados), conceber o 

capitalismo apenas em uma feição utilitarista18, é incompatível com a realidade. O 

                                                   
15 Texto disponível na íntegra em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
historica/constituicoes-anteriores-1. Acesso em 15.08.2012. 
16 Texto disponível na íntegra em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
historica/constituicoes-anteriores-1. Acesso em 15.08.2012. 
17 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2005, p. 786. 
18 Utilitarismo aqui é empregado conforme a análise de AMARTYA SEN: 
“[...]os princípios utilitaristas têm por base, em última análise, apenas as utilidades e, embora os 
incentivos possam de fato ser levados em conta em seu aspecto fundamental, no final a única 
base considerada apropriada para a avaliação de estados de coisas ou para avaliação de ações ou 
regras são as informações sobre utilidade. Na forma clássica do utilitarismo, como desenvolvido 
particularmente por Jeremy Bentham, define-se a utilidade como prazer, felicidade ou satisfação, e 
portanto tudo gira em torno dessas realizações mentais. Questões potencialmente 
importantíssimas como a liberdade substantiva individual, a fruição ou violação dos direitos 
reconhecidos e aspectos da qualidade de vida não refletidos de forma adequada nas estatísticas 
sobre o prazer não podem influenciar diretamente uma avaliação normativa nessa estrutura 
utilitarista. Podem ter um papel indireto apenas por meio de seus efeitos sobre os números 
relativos à utilidade (ou seja, apenas na medida em que podem ter uma influência sobre a 
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direito deve proporcionar um equilíbrio entre os interesses dos agentes 

econômicos e o interesse econômico geral. 

Essa tensão aparente já foi apontada por Gustav Radbruch19 que 

prescreveu: 

Do ponto de vista do direito privado as relações econômicas são tidas 
simplesmente como relações entre duas pessoas privadas, as quais 
devem ser separadas no sentido de uma justiça compensatória. Ele não 
enxerga o terceiro e maior interessado de toda a qualquer relação 
econômica: o público em geral. Essa abordagem essencialmente jurídico-
privada da economia bastava enquanto se podia preservar a crença 
otimista no livre jogo das forças, na compensação autônoma do proveito 
próprio em favor do proveito comum. Esse dogma ruiu a olhos vistos 
quando, com a Guerra Mundial, veio o isolamento da economia alemã, e 
os movimentos econômicos dos indivíduos colidiram fortemente. Mas foi 
dessa experiência que nasceu o direito econômico. O direito econômico 
surge quando o legislador não considera mais as relações econômicas 
no sentido da compensação justa entre os participantes mais próximos, 
mas sim, prioritariamente, sob o ponto de vista do interesse econômico 
geral, da produtividade da economia, de sua rentabilidade; quando o 
Estado não permite mais o livre jogo das forças na esfera jurídico-
privada, mas, pelo contrário, procura dominar suas leis de movimento 
social através de normas jurídicas, as quais, elas próprias fatos 
sociológicos, são capazes de intervir efetivamente no movimento 
sociológico. O direito econômico é o direito da economia organizada. 

Esse equilíbrio20 é conseguido através da coesão do sistema constitucional, 

quando da aplicação concreta21 dos seus princípios. Esse parece ser o 

pensamento de Vladimir da Rocha França22, porquanto afirma: 

                                                                                                                                                           
satisfação mental, o prazer ou a felicidade). Ademais, a estrutura agregativa do utilitarismo não em 
interesse na efetiva distribuição das utilidades – nem sensibilidade para essa distribuição – pois a 
concentração se dá inteiramente sobre a utilidade total de todos considerados em conjunto. Tudo 
isso proporciona uma base informacional muito restrita, e essa insensibilidade generalizada 
constitui uma limitação significativa da ética utilitarista.” SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. São Paulo: Companhia das letras. 2000. p.74-5. 
19 RADBRUCH, Gustav. Introdução à ciência do direito. São Paulo. Martins Fontes. 1999, p.93-4 
20 Essa ideia de equilíbrio não é nova, sendo originária, provavelmente em Aristóteles. 
ARISTÓTELS. Ética à Nicômaco. São Paulo: Martin Claret. 2002. P. p. 109. Recentemente, Willis 
Santiago Guerra Filho e Henrique Garbellini Carnio, também realçam esse caráter como sendo 
integrante da própria ideia do direito. GUERRA FILHO, Willis Santiago e CARNIO, Henrique 
Gaberllini. Teoria da ciência jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.157. 
21 Entender o Estado democrático de direito e o próprio direito a partir da sua efetivação, também 
parece ser o pensamento de Sérgio Alexandre Morais Braga Júnior, pois enfatiza: 
“Essa garantia de possibilidade efetiva de gozo de direitos é permitida pelo Estado Democrático de 
Direito, porque este é fundamento da cidadania e na dignidade da pessoa humana. Sem estas 
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O direito somente tem existência quando concretizado, isto é, quando é 
possível visualizar a dinâmica da função do sistema jurídico em 
disciplinar a conduta da sociedade consoante os ditames que inspiram a 
criação da sociedade, do Estado e do próprio ordenamento jurídico que 
se deve preservar. Embora se possa afirmar que os direitos e obrigações 
do indivíduo somente nascem da lei, e que ingressam no patrimônio 
jurídico do cidadão a partir do enquadramento abstrato do fato social com 
o pressuposto fático do texto legal, de nada adiantariam sem sua 
realização. A tarefa de quem se encontra no exercício da atividade 
jurisdicional e da atividade administrativa é a de dar vida ao prometido, 
imposto ou proposto no texto normativo, sob pena de se tornar natimorto 
todo direito e obrigação dele nascidos.” 

Os princípios dirigem a compreensão das diferentes vertentes do 

ordenamento jurídico, constituindo-se eles mesmos em reguladores da 

interpretação das normas, espalhando-se para todo o sistema. Sejam explícitos ou 

implícitos23, possuem densidade normativa para justificar uma sua aplicação 

direta,24 porém sistemática, pois, como já adverte Marcelo Neves, “muitas vezes, a 

norma, em sua estrutura mínima, só pode ser enunciada por via de interpretação 

mediante articulação de várias disposições constitucionais”25 

Um princípio não pode ser interpretado isoladamente, tampouco pode haver 

hierarquia prévia entre eles, pois podem entrar em colisão a depender da 

controvérsia jurídica em que sejam demandados. Karl Larenz26 já apontava tal 

situação, ao propugnar: 

                                                                                                                                                           
metas o Direito perde a alma, e se presta a veicular qualquer tipo de valor sem cogitar de sua 
essência, e pode servir como um bonito invólucro para um conteúdo qualquer. 
Nesta percepção, Estado Democrático de Direito assegura, assim, o direito de ter direitos, exercido 
concretamente com a possibilidade de se recorrer a um cardápio variado de mecanismos de 
proteção que promovam a tutela preventiva e repressiva da agressão aos direitos, ensejando um 
plano acesso à justiça.” BRAGA JÚNIOR, Sérgio Alexandre. A ação civil pública e a proteção do 
meio ambiente do trabalho. In: Revista COMPLEJUS. Natal-RN. Volume I, nº 2. Jul-dez 2011. 
p.08. 
22 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa. Rio 
de Janeiro: Forense. 2000, p.24. 
23 Quanto a princípios explícitos e implícitos, também FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de 
direito econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2010. p. 64-77. 
24 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 208. 
25 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: 
Martins fontes. 2013, p.90. 
26 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 6ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 2012. p.575. 
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Os direitos, cujos limites não estão fixados de uma vez por todas, mas 
que em certa medida são abertos, móveis, e, mais precisamente, esses 
princípios podem, justamente por esse motivo, entrar facilmente em 
colisão entre si, porque a sua amplitude não está de antemão fixada. Em 
caso de conflito, se se quiser que a paz jurídica se restabeleça, um ou 
outro direito (ou um dos bens jurídicos em causa) tem que ceder até um 
certo ponto perante o outro ou cada um entre si. 

Feitas essas digressões, que pensamos deixaram clara a necessidade de 

se entender os princípios na totalidade constitucional, a partir de uma 

interpretação-aplicação sistemática, passemos ao seu exame com o detrimento 

necessário. 

2.2.1 Princípio da soberania nacional 

O primeiro princípio da ordem econômica encartado na Constituição de 

1988 é o da soberania nacional. 

A soberania pode ser entendida sob duas perspectivas: a) uma qualidade 

do poder de Estado; e b) soberania econômica27. 

A primeira acepção deixa entendido que o Estado tem a qualidade de 

autodeterminar-se. No âmbito de suas estruturas jurídicas internas, tem ampla 

liberdade de criar o direito, a partir do direito, gerando instrumentos de legalização 

de suas instituições, unindo-as de forma orgânica. 

Essa vertente da soberania implica, necessariamente, em consequências 

práticas interessantes, dentre elas, o atributo do Estado de impor normas dentro 

da legalidade ordinária (desde que estas tenham sido criadas a partir das 

estruturas jurídicas previamente previstas, do contrário teríamos um Estado de 

arbítrio) e o dever de autopreservação, consubstanciado na legalidade 

                                                   
27 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional econômico. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Método. 2011. P. 138-40. 
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extraordinária, onde um estado de exceção é imposto pelas circunstâncias. 

Konrad Hesse28 é preciso nesse ponto: 

Um estado de exceção verdadeiro ou, como hoje soa a designação 
predominantemente empregada, situação de emergência estatal, nasce 
em todos os perigos sérios para a existência do Estado ou a Segurança e 
ordem pública, que não podem ser eliminados pelos caminhos normais 
previstos na Constituição, senão cujo rechaço ou eliminação somente 
com meios excepcionais é possível. Correspondente a essa definição, 
um estado de exceção, no sentido próprio, somente podem fundamentar 
tais perigos que ameaçam a existência do Estado ou da segurança e 
ordem pública da esfera de vida exterior, em particular, os casos 
tradicionais, guerra e revolta, além disso, porém, também tais situações 
de exceção que, sob o signo da dependência crescente da assistência 
vital pública, assim como do entrelaçamento político mundial e 
econômico mundial atual, igualmente podem conduzir a um perigo sério, 
nomeadamente crises de provisão graves. 

Nesse dever de autopreservação, pode o Estado precaver-se para que os 

componentes geradores das situações de exceção não se tornem realidade 

efetiva. 

A soberania econômica, por sua vez, significa que o país não deve ficar a 

depender (economicamente falando) de outros Estados. Esclarecendo essa 

vertente, André Ramos Tavares29 sustenta que: 

[...] é, em termos econômicos a preferência por um desenvolvimento 
nacional. Portanto, a leitura do princípio da soberania deve ocorrer em 
harmonia e plena sintonia com outros princípio, o do desenvolvimento 
econômico. O país não pode, em termos de produção capitalista, ser 
dependente de outro, não ter emancipação econômica equivaleria a, na 
prática, ignorar a necessidade do pleno desenvolvimento. 

A mesma opinião é partilhada por José Afonso da Silva30, pois ao comentar 

referido princípio sustenta que: 

                                                   
28 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1998. Tradução de Luiz Afonso Heck, p.526. 
29 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional econômico. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Método. 2011. p. 139. 
30 Além dele, tem-se na mesma linha da raciocínio: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 
Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2003, p.205; e PETTER, Lafayete 
Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 2008, p. 210-9 
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“Se formos ao rigor dos conceitos, teremos que concluir que, a partir da 
Constituição de 1988, a ordem econômica brasileira, ainda de natureza 
periférica, terá que empreender a ruptura de sua dependência em relação 
aos centros capitalistas desenvolvidos. Essa é uma tarefa que a 
Constituinte, em última análise, conferiu à burguesia nacional, na medida 
em que constitucionalizou uma ordem econômica de base capitalista. 
Vale dizer, o constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, 
mas quis que se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não 
dependente. Com isso a Constituição criou as condições jurídicas 
fundamentais para a adoção do desenvolvimento autocentrado, nacional 
e popular, que não sendo sinônimo de isolamento ou autarquização 
econômica, possibilita marchar para um sistema econômico 
desenvolvido, em que a burguesia local e seu Estado tenham o domínio 
da reprodução da força de trabalho, da centralização do excedente da 
produção, do mercado e a capacidade de competir no mercado mundial, 
dos recursos naturais e, enfim, da tecnologia.”31 

As duas vertentes da soberania se articulam, sem se confundir, pois uma 

atua no campo político e outra no econômico, sendo tanto um instrumento quanto 

um objetivo a ser alcançado.32 Essa é a opinião de Leonardo Vizeu Figueiredo33 

ao sustentar que: 

[...] a soberania nacional somente se efetiva, tanto interna quanto 
externamente, quando a nação alcança patamares de desenvolvimento 
econômico e social que lhe garantam a plena independência nas suas 
decisões políticas, sem a necessidade de auxílios internacionais. Em 
outras palavras, somente existirá Estado soberano onde houver 
independência econômica. Assim, as normas de direito econômico 
devem, antes de tudo, primar pela plena garantia de desenvolvimento 
socioeconômico da nação, pautando suas políticas de planejamento em 
ações efetivas que promovam o crescimento sustentável do Brasil. 

Não são poucos os que criticam a primeira noção de soberania. Existem os 

que sustentam uma relativização da soberania34, como uma forma de melhor 

implementar os direitos fundamentais. Outros simplesmente negam a existência 

                                                   
31 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2005, p.792-3. 
32 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.205. 
33 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2010, p.65. 
34 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Editora método. 2008, p. 285-320. 
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da soberania35, sustentando a existência de uma interdependência dos Estados no 

plano internacional. 

Tais ideias são bem intencionadas e constituem um excelente debate 

teórico, mas não constituem objetivo deste trabalho uma análise dessas 

argumentações. Convém lembrar, apenas, que as nações têm particularidades a 

serem respeitadas, de modo que a visão simplista da tão só existência de um ente 

internacional como regulador de conflitos, não é garantia de que as decisões deste 

serão melhores ou piores que as tomadas pelas instituições internas. 

Acrescente-se que e a existência de um sentimento de independência36 em 

relação aos outros37, é um importante elemento subjetivo que leva o indivíduo a 

ver-se pertencente a uma comunidade nacional. 

                                                   
35 MENEZES, Iure Pedroza. Os tratados internacionais e o direito interno dos estados. In: Revista 
de direito constitucional e internacional. Nº 48. Ano 12. Jul-set 2011. p.314 e 315. 
36 Essa era a visão de HEGEL, ao sustentar que “Os que falem de coletividades que, constituindo 
um Estado mais ou menos independente e com um centro próprio, pretendem abandonar sua 
perante outro Estado para com ele formarem um todo, esses sabem pouco do que é uma 
coletividade e do que é o sentimento de honra de um povo independente. O que é primeiro no 
aparecimento histórico de um povo é a independência, embora seja abstrata e desprovida de 
desenvolvimento exterior (...).” HEGEL. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins 
Fontes. 2003. p.295-6. 
37 Não se deve subestimar esse sentimento, pois ele gera reflexos no mundo jurídico. Nos Estados 
Unidos uma grande debate ideológico dentro da Suprema Corte é a divisão entre os originalistas e 
os progressistas. Os primeiros rejeitam o uso de fontes jurídicas estrangeiras para a solução de 
problemas internos, algo que a segunda corrente adota. Canotilho narra os contornos dramáticos 
que o desprezo a esse sentimento pode levar, pois “em dois arestos célebres – o caso John 
Geddes Lawrence and Tyron Gardner V. Texas, de 2003, em que o Supremo Tribunal Federal 
julgou contrária à Constituição uma lei do Texas que incriminava relações sexuais consentidas 
entre adultos, e o caso Ronald P. Roper V. Christopher Simon, de 2005, em que o mesmo Tribunal 
julgou contrária à Constituição uma lei do Missouri uma lei que autorizava a aplicação da pena de 
morte a pessoas que eram menores no momento dos fatos, os juízes que fizeram vencimento, mas 
sobretudo o juiz relator, foram acusados de crimes de alta traição. Por si só, legitimariam um 
processo de impeachment conducente à destituição dos juízes criminosos. E os crimes eram ainda 
mais odiosos quando se verificava que o juiz relator, Anthony Kennedy, tivera a ousadia de invocar 
como fonte de inspiração ou como standard de justificação elementos de direito comparado, 
designadamente a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos do Homem.” CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. O ativismo judiciário: entre o nacionalismo, a globalização e a pobreza. In: O 
novo constitucionalismo na era pós-positivista. São Paulo. Saraiva. 2009. P.47-8. 
 A situação também mereceu a atenção de Vicki C. Jackson, tendo ele desmontado os 
argumentos dos originalistas afirmando que: a) a prática de fazer referências ao direito 
internacional e estrangeiro ao interpretar a constituição dos EUA é praticada de longa data; b) 
considerando o crescimento do direito constitucional estrangeiro, faz parte da tarefa dos juízes 
estar ciente das decisões das principais cortes do mundo; e c) os progressistas devem apoiar essa 
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Merece ser lembrada a crítica ácida que Paulo Bonavides38 dirige à 

globalização, sugerindo que esse fenômeno possa gerar um déficit de legitimidade 

das instituições. O professor sustentou que  

[...] a globalização que vamos analisar corrói a soberania do Estado, 
nega-lhe a qualidade essencial de poder supremo e nos faz clamar, salvo 
as exceções honrosas, contra a neutralidade, a tergiversação e a 
passividade dos juristas, muitos dos quais circulam nas esferas do poder, 
onde traçam o círculo normativo da política governante, menosprezando 
o exame dos elementos éticos, fáticos e axiológicos que fundamentam 
interesses nacionais da ordem jurídica ameaçada. 
A transgressão contumaz da ordem normativa pelos autores da política 
globalizadora e por seus juristas é o indicativo da crise e do abalo que 
arruína o princípio da legalidade. Mas primeiro que este, outro princípio, 
sem dúvida mais importante para a composição do poder e o exercício da 
autoridade, já terá sido conculcado por igual, a saber, o princípio da 
legitimidade. 

Quanto à soberania econômica, os argumentos críticos que incidem sobre 

esta, podem ser resumidos numa só palavra: globalização, como um elemento 

intrínseco da pós-modernidade.39 

Esse fenômeno tem chamado a atenção dos juristas como Lafayete Josué 

Petter40 que argumenta: 

Com a crescente intensificação do fenômeno da globalização, verificou-
se uma maior hegemonia do capital financeiro e o rápido crescimento das 
empresas transnacionais. Internacionalizou-se parte da produção, houve 
crescente liberação e intensificação do comércio e a observância de 
novas práticas na formulação dos contratos, tudo isso com indisfarçável 
repercussão na vida das pessoas, da sociedade e do próprio Estado. Por 
isso as normas da ordem econômica não podem e não devem apenas 
restringir-se aos aspectos estritamente internos do desenvolvimento, de 
modo que o planejamento da atividade econômica precisa considerar os 
efeitos que fazem sentir sobre as estratégias no encaminhamento da 
política econômica internacional. 

                                                                                                                                                           
prática para possibilitar aos juízes a considerar e fazer referência a um leque maior de fontes da 
decisão de casos difíceis. JACSON, Vicki C. Progressive Constitutionalism and Transnational Legal 
Discourse. In: The Constitution in 2020. Oxford University press. 
38 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2008. P.87-8. 
39 JORGE, Arabela Conick. Valorização do trabalho humano como fundamento da ordem 
econômica. In: Estado & atividade econômica. O direito laboral em perspectiva. Curitiba: Juruá 
editora. 2007. P. 22. 
40 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 211-2. 
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Argumenta-se favoravelmente à globalização41 enfatizando a revolução 

tecnológica por ela implementada, especialmente no campo das telecomunicações 

e transportes que viabilizou uma sociedade da informação; a intensificação do 

comércio mundial, criando a economia-mundo e os ganhos de produtividade que 

gerariam benefícios à classe trabalhadora.42 

É impossível negar que em áreas específicas (especialmente dos 

instrumentos financeiros) a globalização trouxe vantagens, especialmente quando 

observamos o nível tecnológico à disposição da sociedade. Contudo, suas 

promessas, em grande medida, não se tornaram realidade, pois essa integração 

sistêmica da economia em nível supranacional, com a ampliação das redes 

empresariais que atuam de modo cada vez mais independente dos controles 

                                                   
41 O termo globalização é usado aqui na perspectiva descrita por Fábio Nusdeo que, lucidamente, 
proclama: "Em vista destes  e de outros fatores , assiste-se, desde meados da década de 80 no 
Primeiro Mundo e a partir dos primeiros anos de 90 na América Latina, a um processo de barreiras 
e de liberalização geral do comércio exterior, não apenas no campo estritamente mercantil, mas 
igualmente no movimento de recursos financeiros, transferências de tecnologia, investimentos e 
outros. À medida que esta tendência se generaliza e passa a abarcar um grande número de 
nações, ela ganha o nome de globalização, para significar os critérios de eficiência na produção, 
na comercialização, nos investimentos, em toda a economia, enfim são fixados a nível mundial e 
não mais nacional ou local. As empresas se transnacionalizam, perdendo as amarras ou vínculos 
com o país de onde se originaram." NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, pg.328. 
42 Mas estes ganhos tem um preço alto em precarização das condições de trabalho, razão pela 
qual os Estados nacionais devem ter poder político para compensar tais situações, como já 
apontaram Ana Carolina da Costa Magalhães e Newton de Menezes Albuquerque para quem “a 
globalização fez surgir questões que afetam diretamente a noção clássica de Estado e de seu 
principal elemento caracterizador, a soberania, impondo a necessidade de uma nova concepção 
dos termos, pela qual seja possível a preservação da capacidade de autodeterminação do Estado. 

Ainda que o contexto mundial das relações econômicas, política e sociais exija dos 
Estados atuações e tomada de decisões em conjunto, inclusive com blocos econômicos, não se 
pode perder de vista a necessidade de se manter ativo o poder político dos Estados, 
caracterizados por suas soberanias, como garantia de independência e proteção aos direitos de 
seus nacionais. 

No caso estudado verifica-se que somente por meio da restauração do conceito de 
soberania estatal, diminuído frente ao poder econômico global, será capaz de se evitar a 
propagação da prática de trabalho desumano por parte das empresas transnacionais efetivando 
desta forma os direitos dos trabalhadores.” MAGALHÃES, Ana carolina da costa e 
ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. A nova divisão internacional do trabalho e o resgate da 
soberania estatal. In: Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI. Disponível em 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3385.pdf. Acesso em 12.09.2012. 
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políticos e jurídicos compromete a ideia de comunidade, significando uma 

ruptura.43 

As trocas econômicas não se efetivam de forma simétrica, gerando 

disparidades que só aumentam as fragilidades das nações, como aponta José 

Eduardo Faria44: 

Em vez de uma distribuição simétrica, harmônica e equitativa de 
competências, tarefas, responsabilidades, papéis, funções e condições 
de geração de conhecimento, emprego, de lucratividade e de 
acumulação, a economia-mundo destaca-se, nesta perspectiva analítica, 
pelas profundas desigualdades e distorções nos intercâmbios comerciais, 
nos fluxos de pagamentos, nos fluxos tecnológicos, nos fluxos de 
informação, nas relações entre economias nacionais e os blocos 
regionais, nas interações entre países centrais, os países semiperiféricos 
e os países periféricos e nas articulações entre os capitais mercantil, 
financeiro, produtivo e rentista. Portanto, a economia mundo está muito 
longe de ser caracterizada por confluências, sincronias e acomodações 
consensualmente aceitas. Pelo contrário, em toda a sua complexidade 
não apenas econômica, mas também social, politica e mesmo cultural, a 
economia mundo acaba sendo estigmatizada por contradições profundas, 
por conflitos permanentes e por tensões contínuas. 

Os ganhos de produtividade no mercado de trabalho decorrentes da 

tecnologia realmente ocorreram45, mas foram insuficientes para permitir à classe 

trabalhadora voltar-se à contemplação, relaxamento ou ampliar-lhe o tempo livre. 

                                                   
43 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo. Malheiro editores. 2004. 
P. 52-3. 
44 FARIA, José Eduardo. Op. Cit. P. 94. 
45 Além de ganhos de produtividade a formação dos trabalhadores sofreu alguma alteração, como 
acentua Paulla Newton e Flávia Medeiros de Oliveira quando sustentam que o conjunto formativo 
dos trabalhadores “deve primar pela polivalência, interdisciplinariedade e dinâmica. Em outras 
palavras, a formação integral demanda o pleno robostucimento da capacidade permanente, 
contínua e efetiva de desenvolver habilidades e assimilar novos conhecimentos ao longo de toda a 
vida, perfazendo um quadro satisfatório de trabalhadores críticos, ativos, líderes, dinâmicos e 
prontamente preparados para a plena consecução das exigências impostas pelos novos padrões 
de rotatividade e mobilidade que  paulatinamente proliferam-se no horizonte laboral.” NEWTON, 
Paulla Christiane da Costa e OLIVEIRA, Flávia de Paiva Medeiros de. Flexicurity e formação: o 
investimento em capital humano como elemento potencializador da segurança nas relações 
laborais. In: Revista Dataveni@ (UEPB), Vol. 3, Nº 3 (2010). Disponível em 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/article/view/1522. Acesso em 12.09.2012. 
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O que se observa, ao contrário, é a intensificação das atividades, com as pessoas 

envolvidas numa autovigilância intensiva em busca de metas e resultados46.  

Como se vê, os argumentos que buscam dar novos contornos à soberania 

ou a eliminá-la não resistem a uma analise mais detida, de modo que a sua 

presença, como princípio da ordem econômica, representa um compromisso 

constitucional com a preservação dos interesses nacionais, constituindo uma 

nação economicamente forte, socialmente justa e com autodeterminação política. 

2.2.2 Princípio da propriedade privada e sua função social. 

A ordem econômica brasileira é pautada pela defesa da propriedade 

privada, desde que esta cumpra sua função social. 

Na sua concepção mais tradicional, a propriedade privada consiste em um 

conjunto de poderes jurídicos sobre objetos, conferindo a seu titular o uso, fruição 

e disposição do seu objeto. Encontra-se enraizado em nossa tradição jurídica de 

tal forma que constitui a espinha dorsal de todos os direitos subjetivos.47 

A propriedade é um direito complexo, se bem que unitário, consistindo num 

feixe de direitos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e 

reivindicar a coisa que lhe serve de objeto.48 

Concebido inicialmente como direito absoluto, permite ao proprietário usar e 

abusar de suas prerrogativas jurídicas sobre o bem em seu domínio. Ainda hoje, 

cabe apenas ao proprietário definir a destinação econômica dos bens inseridos em 

                                                   
46 Essa crença utópica de que o trabalhador seria dono do seu tempo, em razão da revolução 
tecnológica, reflete uma crença obsessiva no progresso como algo linear e sempre bom. Aqui 
importa lembrar, que em tudo existe o seu contrário. Horkheimer já identificou isso quando afirmou 
que “A elevação do progresso ao status de um ideal supremo não leva em consideração o caráter 
contraditório de qualquer progresso, mesmo o de uma sociedade dinâmica.[...] A circunstância de 
que o cego desenvolvimento da tecnologia reforça a opressão e a exploração social ameaça a 
cada passo transformar o progresso em seu oposto, o barbarismo completo.” HORKHEIMER, Max. 
Eclipse da razão. São Paulo: Centauro editora. 2002. P.138 e 139. 
47 KOJRANSKI, Nelson. Direitos reais. In: O novo código civil: estudos em homenagem à 
Miguel Reale. São Paulo: Editora LTr. 2003. P.981-1016. 
48 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.109. 
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seu patrimônio, o tempo em que se dará tal exploração, bem como a alocação de 

recursos e meios para implementar sua atividade. Ao dessa feição absoluta, junta-

se o caráter de exclusividade – que não admite repartição dos poderes dominiais, 

excetuando o condomínio -, e a perpetuidade, pois pode o direito ser transmitido 

pela sucessão hereditária. 

O ordenamento jurídico institucionalizou todo um sistema de defesa da 

propriedade, de forma que o seu titular tem a garantia de que será nela 

reintegrado em caso de esbulho, ou mantido nela, em caso de turbação em seu 

uso.  

A propriedade como um domínio exterior da pessoa, teve sua justificação 

na liberdade49 individual, como propulsora das atividades econômicas50 ou como 

um instrumento garantidor da subsistência do indivíduo e sua família51. A liberdade 

permitiria ao indivíduo conceber e inovar em suas ações econômicas, e a 

propriedade dos resultados dessa atividade seria sua consequência imediata. 

A modernidade, contudo, tem sido severa com a propriedade. Seu caráter 

absoluto deixou de existir, de forma que o titular do domínio sofre uma série de 

restrições em seus poderes, especificamente no tocante a regras de vizinhança, 

regramentos urbanísticos e limitações administrativas ao uso da propriedade. 

                                                   
49 HEGEL. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes. 2003. p.44. 
50 Esse é o pensamento de Hayek quando sustentou que “durante todo esse período moderno da 
história europeia, a tendência geral do desenvolvimento social era libertar o indivíduos das 
restrições que o mantinham sujeito a padrões determinados pelo costume ou pela autoridade no 
que dizia respeito a suas atividades ordinárias. A constatação de que os esforços empreendidos 
pelos indivíduos de modo espontâneo e não dirigido pela autoridade eram capazes de produzir 
uma complexa ordem de atividades econômicas só poderia ocorrer depois que esse processo de 
desenvolvimento tivesse avançado até certo ponto. A elaboração de uma tese coerente de defesa 
da liberdade econômica resultou do livre desenvolvimento das atividades econômicas que tinham 
sido um subproduto imprevisto e não planejado da liberdade política.” HAYEK, Frederick. A. O 
caminho da servidão. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército. P 41. 
51 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.212. 
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A perpetuidade tornou-se uma característica residual, desde que as 

diversas constituições brasileiras passaram a consagrar a desapropriação, como 

desapossamento legal de bens imóveis para fins de reforma agrária, por exemplo. 

De todo modo, não se pode falar em ordem econômica capitalista sem 

propriedade privada e sem um sistema de defesa da propriedade e, assim, nosso 

sistema deve ser interpretado. A existência de uma sociedade informacional que, 

em larga medida, fragmenta e desmaterializa os objetos, altera a composição da 

propriedade, mas não diminui sua importância como elemento essencial do nosso 

sistema jurídico. Como escreveu Lafayete Josué Petter52: 

De fato, a configuração do direito de propriedade mudou muito desde as 
codificações oitocentistas. A fragmentação do gênero propriedade em 
diversas espécies – a propriedade imaterial, intelectual, artística, a 
propriedade das marcas, etc. – e a conformação, no ápice do sistema 
normativo, de q eu a mesma se encontra funcionalizada ao 
atendimento de um fim social conferiram uma nova significação e 
conteúdo ao direito de propriedade, que, assim posto, confere o uso, 
gozo e disposição do bem pelo proprietário, mas sem perder de vista os 
interesses sociais potencializados pela funcionalidade afeta ao exercício 
daqueles direitos. Há mesmo uma perda de centralidade na res. A 
perspectiva social da propriedade provada dignifica o dominus, mas 
também o não-dominus 

De toda sorte, não se deve confundir direito de propriedade com a função 

social da propriedade, tratando-se de dois princípios constitucionais econômicos 

distintos, tampouco deve-se reduzir o conteúdo da função social aos limites 

jurídicos impostos pelo direito quando do uso da propriedade. 

A função social da propriedade está inserida no núcleo do direito de 

propriedade, relacionando-se com a destinação do objeto do direito que teve ter 

em mente, não apenas o interesse individual do proprietário, mas de toda a 

coletividade, distinguindo-se, assim, direito de propriedade e desfrute ou uso da 

propriedade.53 

                                                   
52 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 225-6. 
53 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes. 1999, p.206 
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A noção de função social da propriedade refere-se à utilização dos bens 

visando alcançar um bem estar geral, fundamentado numa ética social do seu 

uso54. Esse parece ser o entendimento de Eros Grau55: 

O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da 
função social da propriedade impõe ao proprietário – ou quem detém o 
poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de 
outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso 
significa que a função social da propriedade atua como fonte de 
imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, portanto, e 
não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da 
propriedade. 
[...] 
Essa a razão pela qual anteriormente afirmei que a afetação de 
propriedade [...] por função social importa não apenas no rompimento da 
concepção, tradicional, de que a sua garantia reside em um direito 
natural, mas também a conclusão de que, mais do que meros direitos 
residuais [...], o que atualmente divisamos, nas propriedades 
impregnadas do princípio, são verdadeiras propriedades-função social e 
não apenas, simplesmente, propriedades. O princípio da função social da 
propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito jurídico-positivo de 
propriedade (destas propriedades), de modo a determinar profundas 
alterações estruturais na sua interioridade. 
Em razão disso – pontualizo – é que justamente a sua função justifica e 
legitima essa propriedade. 

Evidentemente, a existência da propriedade privada não pode ser eliminada 

com base na função social da propriedade, mas é defensável sua socialização 

para fins de viabilizar o princípio,56 pois no mundo moderno, o direito individual 

sobre as coisas impõe deveres em proveito da sociedade, modificando 

conceitualmente o próprio direito.57 

A verdade é que a propriedade privada como vigente nos dias atuais, 

embora ainda use os termos clássicos, não conserva o conteúdo de outrora, pois 

conquanto se reconheça ao proprietário um poder jurídico sobre a coisa, também 

que essas faculdades suportam evidentes restrições legais, tendentes a coibir 

                                                   
54 RADBRUCH, Gustav. Op cit, p.207. 
55 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.213-14. 
56 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2005, p.284. 
57 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.129. 
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abusos e impedir que o exercício do direito de propriedade se transforme em 

instrumento de dominação.58 

A função social qualifica o direito de propriedade, manifestando-se seja 

como condição de exercício das faculdades atribuídas, seja como obrigação ao 

titular do domínio de executar determinadas faculdades.59 O certo é que o titular 

do domínio não tem o poder de utilização e gozo da coisa, numa tal profundidade 

que chegue a sacrificar o bem-estar da coletividade.60 

É dessa forma que o interprete-aplicador do direito tem de entender a 

Constituição em relação à propriedade. O respeito à função social justifica o 

sistema de garantia da propriedade, incidindo tanto sobre os poderes do 

proprietário quanto no conteúdo do direito. 

2.2.3 Princípio da livre concorrência 

A ordem econômica brasileira, por ser capitalista, exige a livre concorrência 

dos agentes econômicas para manter seu mercado61 em equilíbrio. A livre 

concorrência é consequência da livre iniciativa, gerando o chamado livre mercado. 

A livre concorrência, em teoria, consiste na possibilidade dos agentes de 

mercado usando suas energias, recursos e criatividade, participarem do ciclo 

econômico fornecendo bens e serviços em quantidade e qualidade suficientes 

para atender as demandas sociais de forma equilibrada, evitando posições 

preponderantes ou de monopólios que sempre prejudicariam o bem estar geral. 

                                                   
58 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2003, p.84 e 86. 
59 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p.283 e 284. 
60 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito civil: Alguns aspectos da sua evolução. Rio de 
Janeiro: Forense. 2001, p. 72. 
61 O termos mercado aqui é empregado na perspectiva de André Elali, de “constituir a concepção 
da estrutura das relações econômicas, baseando-se na oferta e procura e designando, 
simultaneamente, o conjunto de sujeitos e seus comportamentos no processo econômico. Parte-
se, assim, da premissa de que o mercado depende da concorrência e que estes dois conceitos 
pressupõem a atuação do Estado.” ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: 
concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin. 2010. 
P.64. 
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Fundamenta-se na liberdade e no bem estar geral, como bem lembrado por 

Michael Sanders62: 

A primeira refere-se a versão libertária dos mercados. Segundo essa 
ideologia, ao permitir que as pessoais realizem trocas voluntárias, 
estamos respeitando a liberdade; as leis que interferem no livre mercado 
violam a liberdade individual. A segunda é o argumento utilitarista para os 
mercados. Esse argumento refere-se ao bem estar geral que os livres 
mercados promovem, pois, quando duas pessoas fazem livremente um 
acordo, ambas ganham. Se o acordo as favorece sem que ninguém seja 
prejudicado, ele aumenta a felicidade geral. 

A nossa Constituição, portanto, garante a participação indistinta, livre e 

racional de todos nos processos econômicos, garantindo-lhes liberdade de entrar 

e sair dos mercados sem qualquer interferência estatal, na crença de que esta 

“disputa saudável por parcela do mercado”63, beneficia a todos. 

Não há dúvida de que em situações ideais, a competição econômica cria 

uma necessidade de inovação constante, de forma que, todos os envolvidos no 

processo desenvolvam suas potencialidades de tal modo a produzirem algo 

melhor. A concorrência econômica implica na necessidade de fazer melhor o que 

se faz hoje, atendendo (ou criando) as demandas. 

Assim, a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na 

maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não 

caracteriza o ilícito (art. 36, § 1º da lei 12.529/11) 

Os efeitos imediatos desse processo, são a obtenção de ganhos de 

produtividade com a absorção tecnológica, uma melhoria na qualidade dos 

produtos, preços melhores possibilitando uma gama maior de pessoas 

ingressarem no consumo e geração de desenvolvimento. Esclareça-se 

novamente, tais efeitos surgem num ambiente ideal, de concorrência perfeita. 

                                                   
62 SANDERS, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira. 2011, p.99. 
63 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 
2010, p.67. 
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Contudo, os mercados não se organizam em função do consumidor, mas 

dos seus próprios interesses sendo isso a dinâmica de sua realidade.64 O 

acirramento da competição provocou uma severa concentração dos meios de 

produção sob a influência (ou poder) de poucos, gerando os monopólios privados.  

Esses monopólios destroem a concorrência, logo, eliminam seus efeitos 

benéficos, o que exige a interferência do Estado para garantir um equilíbrio 

concorrencial, coibindo o abuso do poder econômico, o que constitui o fundamento 

constitucional do nosso sistema de defesa da concorrência65. 

O princípio constitucional da livre concorrência tem, portanto, um caráter 

instrumental66, justificando uma forte atuação do Estado67, na medida em que 

pretende obter uma concorrência perfeita na economia. 

2.2.4 Princípio da defesa do consumidor 

Trata-se de uma consequência da livre concorrência, pois o mercado 

também é composto de consumidores. Se constitui em princípio impositivo, pois 

exige do Estado a adoção de medidas tendentes à realização de seus fins, tanto 

no plano jurídico quanto no econômico. 

Essa é a perspectiva de José Geraldo Brito Filomeno68, ao analisar o 

significado da proteção ao consumidor, pois afirmou: 

                                                   
64 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.189. 
65 No Brasil, encontra-se regulado pela lei 12.529/2011 que em seu artigo primeiro determina que a 
lei “estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção 
e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de 
liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores 
e repressão ao abuso do poder econômico. 
66 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 249. 
67 Essa interferência geralmente é feita na tipificação de certas condutas como infrações à ordem 
econômica, como acontece no Brasil com a lei 12.529/11, art. 36, incisos I a IV, § 3ºincisos I a XIX. 
O texto disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. 
Acesso em 17.02.2013. 
68 FILOMENO, JOSÉ GERALDO BRITO. Manual de direitos do consumidor. São Paulo. Editora 
atlas. 3ª ed., 1999, p. 59. 
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Assim, em uma economia de mercado – como ainda pretende ser a 
nossa, porquanto ainda não o é – é fundamental que exista a livre 
concorrência entre empresas, já que é por seu intermédio que se obtém a 
melhoria da qualidade de produtos e serviços, o desenvolvimento 
tecnológico na fabricação e melhores opções ao consumidor ou usuário 
final. 

Conclui-se facilmente, por conseguinte, que se a livre concorrência não e 
garantida e o mercado passa a ser dominado por poucos, sem que haja 
fiscalização governamental, a tendência é o aumento de preços dos 
produtos e serviços, a queda da sua qualidade, a redução de alternativas 
de compras e a estagnação tecnológica. Tudo isso porque, como curial, 
inexiste a competitividade, que obriga ao aperfeiçoamento dos processos 
de fabricação, mediante pesquisas e adoção de métodos produtivos e 
administrativos mais eficientes. 

Considerando o consumidor como o elemento mais vulnerável na relação 

produtiva, o ordenamento jurídico constitucional determina sua proteção através 

da criação de um sistema69 de direitos e privilégios, que, em última análise, é 

titularizado por toda a sociedade. Esse é o entendimento de Leonardo Vizeu 

Figueiredo70: 

Outrossim, uma vez que o consumidor é a parte que, durante a relação 
jurídica econômica de aquisição final do bem ou serviço, tem menor 
conhecimento sobre o mesmo, decorrente de forte assimetria informativa 
sobre como se opera as etapas de produção e circulação, mister se faz 
outorgar-lhe privilégios legais e processuais, reconhecendo sua posição 
de hipossuficiência em relação ao produtor e ao vendedor. Assim, por 
estar em relação de hipossuficiência e desvantagem em relação aos 
detentores dos fatores de produção, o consumidor merece defesa 
especial por parte do Estado, contando com legislação própria. 

Ao falar-se na defesa do consumidor, devem ser observados três aspectos 

preocupantes, a saber: a) promover a atomização dos interesses do trabalho, pois 

todos somos consumidores, de forma que em eventuais conflitos a tendência das 

forças do trabalho é ficarem ao lado de quem fornece o emprego (não dos 

consumidores); b) a noção de consumidor, que deve fundar-se numa debilidade 

ou subordinação estrutural em relação ao produtor71; c) a promoção da defesa do 

                                                   
69 No caso brasileiro, lei 8.078/90. 
70 FIGUEIREDO, LEONARDO VIZEU, Lições de direito econômico. Rio de Janeiro. Forense. 3ª ed, 
2010, p.68.. 
71 O conceito de consumidor no Brasil é legal, eis que especificado no art. 2º da lei 8.078/90, que 
conceitua consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final, equiparando-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
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consumidor deve ser concretizada através de medidas normativas e de 

intervenção.72 

Dentre as medidas normativas de proteção mais relevantes ao consumidor, 

tem-se uma proteção contratual especial73, operacionalizada em 03 (três) 

situações distintas: a limitação da liberdade contratual; relativização da força 

obrigatória dos contratos e a proteção da confiança e dos interesses legítimos.74 

A limitação da liberdade contratual é inerente à sociedade de massa, onde 

a vontade como elemento fundamental do contrato encontra-se sob forte 

questionamento. Aqui se pretende que a lei – não apenas a vontade –, em certas 

circunstâncias, possa definir o conteúdo e a existência de certos negócios 

jurídicos.75 

A relativização da força obrigatória dos contratos incide quando o negócio 

já se encontra plasmado, permitindo a interferência do Estado no conteúdo e 

economia do contrato, quando constata a existência de cláusulas abusivas. 

A proteção da confiança e dos interesses legítimos, significa a tutela 

jurídica das expectativas legítimas dos contratantes quando da estipulação de 

negócios de consumo, observando-se os riscos normais de cada relação, sendo 

isso uma consequência da boa-fé inerente às obrigações.  

Desse modo, no plano jurídico, a ordem econômica nacional não pode se 

pautar pelas regras utilitárias e da maximização de resultados, devendo existir 

                                                                                                                                                           
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O texto integral da lei está 
disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em 17.02.2013. 
72 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003, p.217-218. 
73 Cláudia Lima Marques sustenta que essa proteção contratual constitui uma nova concepção de 
contrato fundada em 03 (três) premissas: a) a socialização da teoria dos contratos; b) imposição do 
princípio da boa-fé objetiva; c) intervencionismo dos Estados. MARQUES, Cláudia Lima. 
Contratos no código de defesa do consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
1995, p.76-89. 
74 MARQUES, Cláudia Lima. Op cit. p.90-97. 
75 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 1995, p.90-97. 
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uma ética entre seus agentes, especialmente entre fornecedores e consumidores, 

objetivando o equilíbrio dessa relação. 

2.2.5 Princípio da defesa do meio ambiente 

O problema ambiental é uma das questões centrais do nosso tempo, 

impondo-se à geração presente o dever de criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento sem denegrir o meio ambiente, de modo que a Constituição 

combate, de forma veemente, o uso predatório dos bens ambientais. 

Evoluções tecnológicas aceleradas, atitudes agressivas no comércio 

internacional e a crise financeira de 2008 são fatores que embaralham o caminho 

da civilização. Ao lado disso, o aumento do efeito estufa e a perda da 

biodiversidade e a dilapidação dos recursos naturais demonstram a exaustão do 

planeta76, exigindo do direito uma atuação forte em defesa dos recursos naturais. 

Atenta a isso, a comunidade internacional, em diversos instrumentos de 

direito internacional, já consagrou a importância da questão ambiental, pois os 

danos ao meio ambiente não conhecem fronteiras ou outros limites geográficos, 

atingindo a todos indistintamente, como se pode observar com o acidente nuclear 

de Fukushima e antes o de Chernobyl. Como exemplos dessa preocupação 

internacional, podemos citar: a) a declaração de Estocolmo de 1972; b) a 

declaração sobre Direito ao Desenvolvimento em 1986; c) a declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a agenda 21 em 1992; d) a 

Conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável realizada em 

Johanesburgo no ano de 2002.77 

                                                   
76 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2009. P.56. 
77 SANTOS, Marcus Tullius L. F. dos. Direito ambiental e minerário. Mossoró: Edições UERN. 
2009. P.55. 
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Forte nessa perspectiva, a Constituição traçou uma diretriz bem marcante78 

sobre como as questões ambientais devem ser solucionadas no âmbito jurídico, 

pois à luz do texto magno, pode-se constatar que: a) todas as pessoas têm direito 

a um meio ambiente equilibrado; b) trata-se de bem de uso comum do povo; c) é 

bem essencial à qualidade de vida; d) imposição ao poder público e à coletividade  

o dever de defender e preservar; e) para as presentes e futuras gerações. Dessa 

forma, resta claro que a Constituição demonstra a necessidade de equilibrar 

desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, resguardando-se os 

recursos naturais, no que passou a denominar-se desenvolvimento sustentável.79 

Ao dizer que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a Constituição ultrapassou o limite da nacionalidade 

para assegurar que brasileiros e estrangeiros, aqui residentes,80 podem usufruir da 

qualidade de vida proporcionada pela adequada exploração dos bens ambientais. 

Ademais, ao consagrar o meio ambiente como de uso comum do povo, tornou 

insusceptível de apropriação privada os bens ambientais necessários ao equilíbrio 

                                                   
78 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
79 FARIA, Luiz Eduardo Gurgel de. A intervenção estatal sobre a economia e a crise de 2008. In: 
Revista do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Natal, nº 11, Dez-2012. 
P.176. 
80 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2012. P. 64. 
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ecológico e, ao mesmo tempo, deixa a entender que são bens escassos, logo, 

devem ser bem aproveitados por todos. 

A Constituição deixou claro, ainda, que o meio ambiente é essencial à 

qualidade de vida, que é um direito fundamental de terceira geração81, articulado 

com a dignidade humana, pois sem meio ambiente é impossível a existência da 

espécie. 

Ademais, foi imposto ao poder público e à coletividade o dever de proteção, 

de modo que tais entes têm o dever indeclinável de exercer tal proteção, devendo 

levar em consideração a variável ambiental em qualquer processo decisório (seja 

político ou administrativo), cabendo ao Poder Público, ainda, elaborar uma 

legislação nacional eficaz, tanto material quanto processualmente, delineando o 

papel de cada esfera do poder neste âmbito impondo medidas para evitar a 

degradação ambiental. 

Por fim, a Constituição determina que essa proteção seja para as presentes 

e futuras gerações, enfatizando o caráter (inter) geracional das medidas de tutela 

do meio ambiente. 

A questão ambiental adquiriu tamanho relevo, que já transportou para os 

limites jurídicos a hipóteses de gaia, admitindo-se a existência de um Jurisgaia, 

como apontado por Sérgio Alexandre Morais Braga Júnior82: 

É necessário, enfim, gerar uma visão de totalidade, onde haja 
consciência da “interdependência orgânica de tudo com tudo” e da 
interconexão dos vários estratos que compõem a visão ambiental 
sistêmica: o estrato do meio ambiente, o demográfico-econômico e o da 

                                                   
81 A afirmação é de Paulo Afonso Linhares que sustentou: “Sem embargo a qualidade de vida é 
uma categoria suficientemente ampla para abranger todos os direitos fundamentais da terceira 
geração já identificados e, quiçá, muitos dos que sequer ainda foram plenamente caracterizados. 
Aliás, é praticamente impossível a dissociação entre qualidade de vida e interesses difusos, na 
medida em que todas as manifestações destes findam por levar a um único e relevante objetivo, 
que na linguagem mais antiga se denomina como bem-estar geral, mas, modernamente, 
corresponde ao que se entende como qualidade de vida. LINHARES, Paulo Afonso. Direitos 
fundamentais e qualidade de vida. São Paulo: Iglu editora. 2002. P.144. 
82 BRAGA JÚNIOR, Sérgio Alexandre Morais. JURISGAIA: A questão ambiental e os limites de sua 
invocação. In: Revista jurídica da ESMARN. V 4, nº 03, p.411-429. 
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tecnologia, assim como os estratos coletivo e individual, que representam 
o sistema de mecanismos institucionais e de processos sociais do ser 
humano como ser coletivo, decorrentes de sua natureza biopsicológica. 
Por igual, é de mister refletir, internalizar, comunicar e transformar os 
prognósticos em formas de concretização do desejável coletivo, 
realizando a mediação entre o provável e o almejado, projetando opções 
políticas voltadas para a praxis, transformando o planejamento em 
expressão pública da prospectividade da ação humana vista em sua 
totalidade é a tarefa Jurisgaïa – à qual deveriam aderir os operadores do 
direito ambiental originários de quaisquer campos de ação ou de 
conhecimento –, mergulhando e engajando-se na criação ou dinamização 
do processo “pensar globalmente e agir localmente”, onde se fundem o 
resgate da simplicidade e o enfrentamento da complexidade – fugindo 
tanto do ativismo pontual como da macrovisão acomodada, meramente 
formal, inócua e ineficaz, vestida de descaso em relação ao próprio 
processo de busca e viabilização de ideais. 

A proteção constitucional conferida ao meio ambiente, implicou na recepção 

da lei 6.938/81 que, sob a Constituição anterior, instituiu uma Política Nacional do 

Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana. 

Essa Política Nacional do Meio Ambiente, a ser interpretada conforme as 

diretrizes da Constituição atual, visará: à compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; à definição de áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; ao 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 

relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; ao desenvolvimento de 

pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos 

ambientais; à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação 

de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 

sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico; à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção 

do equilíbrio ecológico propício à vida; à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
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obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Enfim, a ordem econômica constitucional consagra a livre iniciativa, mas 

impõe como limite o respeito ao meio ambiente, de modo que a Constituição não 

adota o lema do desenvolvimento a qualquer custo, tão caro a países de 

industrialização tardia, só o admitindo de forma sustentável e equilibrada. 

2.2.5.1 O meio ambiente do trabalho 

A Constituição Federal de 1988 qualificou como direito social fundamental a 

proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Tal preocupação não é fato 

isolado, mas uma conquista legislativa decorrente da intensa atividade política 

conduzida pelas entidades sindicais dos operários e tem como pano de fundo a 

intensidade na criação dos excedentes de produção inerentes ao regime 

capitalista. 

Tais excedentes eram criados a partir de uma nova organização produtiva 

que se caracterizava por: separação entre produção e controle (especialmente de 

qualidade); separação entre produção e planejamento, razão que promoveu uma 

rigorosa disciplina e obediência absoluta aos processos de produção e para tanto, 

impunha-se um modelo administrativo hierárquico/piramidal. Mais tarde esse 

modelo foi experimentado com grande sucesso na indústria automobilística 

americana, surgindo, assim, o taylorismo-fordismo.83 É aqui que surge a redução 

do indivíduo à condição de engrenagem produtiva, a ser protegido por um 

ambiente do trabalho saudável. 

Essa mesma linha argumentativa é compartilhada por Fiorillo84 ao aduzir 

que, verbis: 

                                                   
83 PROSCURCIN, Pedro. Do contrato de trabalho ao contrato de atividade. São Paulo: Editora 
LTr. 2003. p.54 
84 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 
p.611. 
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A preocupação com o meio ambiente do trabalho passou a existir com o 
surgimento das sociedades de massa, fenômeno observado no início da 
segunda metade do século XVIII, não havendo, quanto à data, limites 
precisos fixados pelos historiadores. O crescimento econômico, se por 
um lado trazia o desenvolvimento da indústria e do próprio Estado, por 
outro cuidou de provocar a degradação do meio ante práticas selvagens 
do capitalismo, preocupado em produzir em grande escala sem atentar 
para a qualidade de vida. 
[...] 
A preocupação com a criação de metas para a melhoria das relações de 
trabalho e meio em que determinadas tarefas eram executadas cresceu 
em meados do século XVIII, porque, com a Revolução Industrial, houve a 
organização de grupos empenhados em lutar por melhores condições de 
trabalho (...) 

A fragmentação produtiva instituiu as rotinas produtivas, consubstanciadas 

na repetição de atos e comportamentos objetivando atingir a maximização da 

produção, mas, nesse exato instante, provocou como efeito deletério a 

automatização do indivíduo-trabalhador, convertendo-o em mera engrenagem 

dentro de um ambiente alheio a valores. Na modernidade, a exigência cada vez 

mais frenética por produtividade e a busca incansável pelo atingimento de metas, 

gerou um ambiente de trabalho que, além de destruir o sentimento de 

solidariedade do operariado, provocou o surgimento de diversas patologias 

relacionadas ao trabalho. 

A tutela jurídica do meio ambiente do trabalho decorre da necessidade de 

equilibrar as necessidades produtivas com a proteção à saúde do trabalhador, 

porquanto o trabalho é, em si mesmo, um valor social, um elemento para estimular 

as potencialidades humanas, não um algoz a destruir o homem em sua dignidade. 

Em sendo o meio ambiente do trabalho equilibrado um direito do 

trabalhador, quais os instrumentos dessa tutela e qual a natureza da 

responsabilidade decorrente de danos à saúde do trabalho e ao meio ambiente do 

trabalho, pois não se pode compreender tutela sem responsabilização. 

2.2.5.2 A empresa e seu dever de controle 

De modo geral, os contratos de atividade são negócios jurídicos de lógica 

simples, fácil pactuação, porém de execução sofisticada. A sofisticação reside 
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tanto em seus efeitos explícitos, ou pecuniários diretos, quanto aos efeitos 

implícitos, consubstanciados em deveres decorrentes de obrigações 

complementares que são consectários lógicos e jurídicos dessas atividades. 

Dentre os múltiplos deveres impostos aos empregadores por exemplo, está 

um fundamental, porquanto previsto na própria Constituição Federal (art. 7º, 

XXII)85, que é a higidez do seu ambiente de trabalho. Rodrigues Pinto86 tem 

ensinamento lapidar quando discorre sobre as obrigações complementares do 

empregador, verbis: 

Preservação de um bom ambiente de trabalho. É no estabelecimento do 
empregador que o empregado passa uma boa parte de sua vida útil. O 
ambiente que deve ser-lhe proporcionado tem de observar todas as 
condições, físicas e morais, de bem-estar. Na parte física, essa obrigação 
do empregador é minuciosamente disciplinada pelas normas de 
segurança e higiene do trabalho. Pelo lado moral, a iniciativa é do 
empregador de criar um ambiente de trabalho livre de rivalidades e 
emulação, no qual sejam reprimidas à comunidade condutas atentatórias 
à formação do empregado ou capazes de gerar qualquer tipo de 
inquietação entre seus integrantes. 

Ora, se é direito do trabalhador laborar em um ambiente protegido, e sendo 

dever do empregador garantir este ambiente, deve ela (empresa) adotar um 

comportamento protetivo adequado em relação à segurança dos seus 

empregados. Esse dever de diligência e cuidado implica não apenas em 

obrigações positivas, mas, também, negativas, significando isso que proteger a 

saúde do trabalhador é um facere consistente na prática de determinadas 

posturas prevencionistas87 (realização de PCMSO, por exemplo), compras de 

                                                   
85 XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em 13.12.2012. 
86 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: 
LTr editora. 2000. p.248-9. 
87 Tal ponderação não chega a ser novidade, sendo esse um dever elementar dos empregadores, 
como se observa na lição de Sebastião Geraldo de Oliveira, a saber: “Uma análise vagarosa das 
normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador permite concluir que, atualmente, o 
empregador deverá adotar uma rigorosa diligência na prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais, sob pena de possibilitar a vítima a comprovação da culpa patronal, ainda que na 
modalidade de culpa levíssima. Daí o dever atribuído à empresa de contratar especialistas 
habilitados em manter o ambiente de trabalho seguro e saudável, conforme mencionam as 
diretrizes para a implantação dos Serviços Especializados em Engenharia e em Medicina do 
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equipamentos de proteção individual, treinamentos constantes, etc.; contudo, 

também pode ser um non facere, representado pela abstenção de certas 

atividades até mesmo do próprio trabalho. 

Em sendo assim, o poder diretivo que o empregador tem sobre o seu 

empregado é um poder-dever, pois serve ele para, além de organizar a produção, 

adequar as condições de trabalho aos superiores ditames de um ambiente de 

trabalho sadio e seguro, sendo inadmissível a empresa despojar-se dele sponte 

sua, sob pena de caracterizar negligência a um dever inerente à sua condição de 

empregador. 

A empresa tem o dever de garantir um ambiente de trabalho a salvo de 

riscos ocupacionais anormais, pois os inerentes à atividade fazem parte do 

contrato de emprego, o que implica para o empregador o dever de saber em que 

condições os seus colaboradores desempenham suas atividades. Assim, quem 

não exerce de forma adequada seu dever de fiscalização incide em dever de 

indenizar eventual dado causado. 

2.2.5.3 Natureza da responsabilidade por danos à saúde do trabalhador 

Muito se debateu no campo da doutrina sobre a natureza da 

responsabilidade por danos causados à saúde do trabalhador. Toda a discussão 

circunscreveu-se em saber se tal responsabilidade seria subjetiva ou objetiva, 

sendo que toda a divergência dava-se em função da redação do art. 7º, XXVIII da 

Constituição88, pois para muitos, ter-se-ia instituído um regime de exclusiva 

responsabilidade subjetiva do empregador.89 

                                                                                                                                                           
Trabalho e os programas de prevenção. As estatísticas dos acidentes do trabalho no Brasil, que 
teimam em não cair de forma satisfatória, estão contribuindo para esta tendência mais rigorosa das 
normas protetivas da saúde e da segurança do empregado.” OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. 
Indenizações por acidente de trabalho ou doença ocupacional. São Paulo: LTr editora. 2005, 
p.173. 
88 XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
89 Esse debate também repercutiu na jurisprudência como se observa na decisão abaixo transcrita: 
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Tal debate restou superado com o Código Civil Brasileiro que, como regra 

geral, consagrou a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco criado90. 

Se o risco é criado pela própria atividade da empresa, deve ela, arcar com 

ele, aí incluindo as obrigações decorrentes de acidente de trabalho. Essa 

responsabilidade só pode ser objetiva em razão da subordinação inerente do 

empregado ao seu empregador, pois este (empregador) é o responsável pelas 

condições de trabalho a que submete seus colaboradores. Neste sentido, é a lição 

de Souto Maior91, verbis: 

Considerando-se, portanto, que o acidente do trabalho é fruto do risco da 
atividade, isto é, das condições de trabalho que são impostas pelo 
empregador ao empregado, fácil verificar a pertinência da aplicação 
destes dispositivos como fundamento da responsabilidade civil objetiva 
para reparação do dano sofrido pelo empregado em decorrência do 
acidente do trabalho. Em termos precisos o que o Código Civil trouxe, 
portanto, foi a consagração da tendência doutrinária e jurisprudencial de 
adotar a responsabilidade civil objetiva na hipótese de acidente do 
trabalho. 

À mesma conclusão chegou Netto Salim92 ao abordar o tema, sustentando 

que, se o empregador desenvolve atividade econômica que traz o risco como 

                                                                                                                                                           
REsp 319321/RJ - RECURSO ESPECIAL 2001/0046789-0, que teve por relator o Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira. Na decisão ficou assentado que: a) Na ação de indenização, fundada em 
responsabilidade civil comum (art. 159, CC), promovida por vítima de acidente do trabalho, cumpre 
a essa comprovar o dolo ou culpa, ainda que leve, da empresa empregadora; b) Somente se cogita 
de responsabilidade objetiva (sem culpa), em se tratando de reparação acidentária, aquela devida 
pelo órgão previdenciário e satisfeita com recursos oriundos do seguro obrigatório, custeado pelos 
empregadores, que se destina exatamente a fazer face aos riscos normais da atividade econômica 
no que respeita ao infortúnio laboral; c) Caracterizada, na espécie, a culpa da ré, ainda que leve, 
de rigor a sua condenação; d) Somente quando o valor da indenização se mostra manifestamente 
exagerado, ou irrisório, distanciando-se das finalidades da lei, se recomenda rever o quantum em 
sede de recurso especial. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 09.03.2011. 
90 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O texto está disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 09.03.2011. 
91 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A responsabilidade civil objetiva do empregador com relação a danos 
pessoais e sociais no âmbito das relações de trabalho. In: Revista Trabalhista ANAMATRA-
FORENSE. Ano 3, V. XII, Out/Dez, 2004, p.103. 
92 SALIM, Adib Pereira Netto. A teoria do risco criado e a responsabilidade objetiva do empregador 
em acidentes de trabalho. In: Revista Trabalhista ANAMATRA-FORENSE. Ano 4, V. XIV, 
Abr/Jun, 2005, p.14. 
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inerente responderá de forma objetiva, ante a adoção da teoria do risco criado, em 

relação a todos os lesados, inclusive aqueles que sejam seus empregados. 

Observe-se que o Código Civil ao falar em atividade normalmente 

desenvolvida, condiciona a responsabilidade apenas à diligência normal do 

faltoso, nada cogitando sobre qualquer forma de comportamento, conforme 

leciona Sebastião Geraldo de Oliveira93: 

[...] ao mencionar atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano, o texto integral deixa claro que a indenização não decorre do 
comportamento do sujeito, ou seja, não é necessário que haja qualquer 
ação ou omissão, como previsto no art. 186 do Código Civil, para gerar o 
direito, porquanto ele decorre tão-somente do exercício da atividade de 
risco, dentro da concepção histórica da responsabilidade objetiva. 

Nessa perspectiva, não impressiona o argumento de que a Constituição 

Federal estabeleceu o primado da responsabilidade subjetiva do empregador, pelo 

dano causado à saúde dos empregados ou de terceiros, afetados pela baixa 

qualidade do ambiente de trabalho. 

É importante observar que os direitos sociais previstos na carta magna são 

exemplificativos, sem prejuízo de outros que visem melhorar sua condição social, 

como bem determina o mesmo artigo 7º, sem determinar a forma normativa que 

possa ampliar esses direitos.94 Assim, a adoção da teoria do risco é uma condição 

benéfica ao trabalhador incorporada pelo código civil, ampliando as garantias 

sociais constitucionais. 

Em verdade, sequer era preciso que o código civil fizesse menção a tal 

aspecto da responsabilidade objetiva. Desde o advento da lei 6.938/8195, já se 

                                                   
93 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente de trabalho ou doença 
ocupacional. São Paulo: LTr editora. 2005, p.94. 
94 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. Cit. p.91. 
95 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 
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consagrou no direito brasileiro a responsabilidade objetiva por dano ambiental, 

logo, em sendo o meio ambiente do trabalho um aspecto constitucionalmente 

tutelado do meio ambiente em geral, a responsabilidade objetiva deveria ser uma 

decorrência lógica da própria lei. Conforme acentua Fiorillo96: 

[...] a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do 
tipo objetiva, em decorrência de o art. 225, parágrafo 3º, da Constituição 
Federal preceituar a “...obrigação de reparar os danos causados” ao meio 
ambiente, sem exigir qualquer elemento subjetivo para a configuração da 
responsabilidade civil. 
Como já salientado, o art. 14, parágrafo 1º, da Lei 6.938/81 foi 
recepcionado pela Constituição, ao prever a responsabilidade objetiva 
pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros. Além 
disso, a responsabilidade civil pelos danos ambientais é solidária, 
conforme aplicação do art. 3º, I, da Carta Magna. 

Desse modo, à luz de uma interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico brasileiro, não deve haver há maior dúvida de que a responsabilidade por 

dano à saúde do trabalho e ao meio ambiente do trabalho é de tipo objetiva. 

2.2.5.4 Dos critérios para a quantificação dos danos causados à saúde do 

trabalhador e ao meio ambiente do trabalho. 

O desrespeito às normas que tutelam o meio ambiente do trabalho podem 

ensejar danos de duas ordens: materiais e morais. Os primeiros consistem nos 

prejuízos efetiva e concretamente sofridos em decorrência da violação da norma, 

sendo aferíveis objetivamente. Os morais referem-se aos impactos na 

personalidade da vítima, decorrentes da violação perpetrada. 

A atual Constituição da República veio em boa hora sepultar os debates 

jurisprudenciais que, de tempos em tempos, caminhavam pelas cortes de Justiça, 

sobre a indenizabilidade do dano puramente moral, não obstante a doutrina 

sempre ter defendido essa possibilidade. 

                                                                                                                                                           
meio ambiente. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 
09.03.2011. 
96 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 
p.139-141. 
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O dano moral é o abalo do psíquico, do inefável, do espiritual dos cidadãos. 

Sua esfera de existência transcende os limites da materialidade e da aferibilidade 

concreta, vindo recair em lugar semelhante ao “mundo das idéias” idealizado por 

Platão, a que nós permitidos chamar, parafraseando-o, de mundo das sensações. 

Sensatas as palavras de Venosa97, verbis: 

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 
da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por 
que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa 
pelo dano. Em muitas situações cuida-se de indenizar o inefável. Não é 
também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 
indenização. Aqui, também é importante a critério objetivo do homem 
médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do 
homem excessivamente sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos 
da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 
resistir sempre ás rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 
seguras para auxiliar o Juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 
pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 
reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal. 

Assim, como estamos gravitando no campo do intangível, uma indagação 

se impõe: quais critérios devem ser usados para quantificar tais danos? 

Para solucionar esta questão, os órgãos do poder judiciário devem 

compreender a realidade social, pois só desta forma pode aferir com precisão o 

que desmoraliza um homem e, a partir daí, aplicar o direito como remédio social à 

chaga do dano. 

Os conceitos, os valores, que devem conduzir o julgador são os vigentes no 

tempo e no espaço dos ofendidos. Nesta linha de raciocínio, mais uma vez nos 

socorremos de Venosa98, verbis: 

A prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra 
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela morte, 
pela agressão moral ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o Juiz, sem 
dúvida, de máximas da experiência. (...) A razão da indenização do dano 
moral reside no próprio ato ilícito. Deverá ser levada em conta também, 
para estabelecer o montante da indenização, a condição social e 

                                                   
97 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo. Atlas. 2002, 
p.31. 
98 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. Cit. p.33. 
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econômica dos envolvidos.(...). 

A doutrina, tampouco a lei, não tarifa o valor do quantum indenizatório 

nessas circunstâncias, salientando, apenas, que se deve verificar as condições 

econômicas e sociais dos envolvidos e o caráter compensatório da indenização. 

Porém, quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: “caráter punitivo” para 

que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa 

que praticou; e o “caráter compensatório” para a vítima, que receberá uma soma 

que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.99 

Feitas estas digressões, tem-se que os seguintes critérios podem contribuir 

na fixação do valor da indenização: a) Utilidade, pois o valor da indenização deve 

ser útil para o ofendido sentir uma satisfação que compense o sofrimento que lhe 

foi imposto; b) Razoabilidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser 

fixado com base nas condições econômicas e sociais dos envolvidos e c) 

Desestimulação100, na medida em que o ofensor deve sentir o peso do seu ato. A 

indenização deve servir de exemplo para desestimular condutas semelhantes. O 

caráter punitivo, aqui, deve ser ressaltado como um alerta para impedir novas 

ofensas.101 

                                                   
99 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2001, 
p.55. 
100 “É inafastável, também, como enfatizado, que a indenização pelo dano moral possui cunho 
compensatório somado a relevante aspecto punitivo que não pode ser marginalizado. Há função 
de pena privada na indenização por dano moral, como reconhece o direito comparado tradicional. 
Não se trata, portanto, de mero ressarcimento de danos, como ocorre na esfera dos danos 
materiais. Este aspecto punitivo da verba indenizatória é acentuado em muitas normas de índole 
civil e administrativa. Aliás, tal função de reprimenda é acentuada nos países da common law. 
Acrescente-se, ainda, o cunho educativo que essas indenizações apresentam para a sociedade. 
Quem, por exemplo, foi condenado por vultosa quantia porque indevidamente remeteu título a 
protesto; ou porque ofendeu a honra ou imagem de outrem, pensará muito em fazê-lo novamente”. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. 
p.189-90. 
101 Aliás, a jurisprudência nacional já caminha nessa diretriz a exemplo da decisão proferida no 
REsp 355392 / RJ - RECURSO ESPECIAL 2001/0137595-0, que teve como relatoria a Ministra  
Nancy Andrighi. Onde ficou assentado que “na fixação do valor da condenação por dano moral, 
deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 
sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do 
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Essa perspectiva é enfatizada por Braga Júnior102 ao comentar o princípio 

do poluidor-pagador, porquanto assevera, verbis: 

O elemento preponderante no meio ambiente do trabalho é a proteção da 
saúde do trabalhador, considerando o equilíbrio dos meios, local e 
método de trabalho. 
Tal equilíbrio resulta do aparecimento de danos e ameaças de danos à 
saúde física e psíquica do que exerce suas funções em determinado 
ambiente. Logo, o valor indenizatório deve guardar correspondência com 
o elevado patamar que os direitos à vida, à saúde e ao meio ambiente 
equilibrado ocupam na Constituição Federal. 
Ademais, o dito princípio não possui exclusivamente o enfoque 
retrospectivo, mas primordialmente almeja a prevenção com o 
desestímulo à perpetuação das práticas econômicas danosas para a 
ambiência. 

Devemos realçar que os critérios apresentados para a fixação da 

indenização devem ser sopesados conforme as circunstâncias do caso, de forma 

que algum deles possa, em determinado contexto, ter prevalência sobre outros. 

Aqui, o elemento punitivo (desestimulação) deve ter prevalência sobre os outros, 

pois trata-se da vida das pessoas consubstanciadas nas normas ambientais e de 

segurança que não foram regularmente observadas. 

As indenizações por dano ambiental não se referem às angústias diárias 

inerentes ao cotidiano das relações entre trabalhadores e tomadores de serviço, 

mas a comportamentos empresariais comissivos e omissivos, que podem destruir 

vidas. Valemo-nos aqui do conceito de punitive demages inerente ao direito norte-

americano103, sob o qual situações dessa natureza seriam punidas 

                                                                                                                                                           
autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 
comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de 
modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação 
de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 
03.01.1012. 
102 BRAGA JÚNIOR, Sérgio Alexandre Morais. A ação civil pública e a proteção do meio ambiente 
do trabalho. In: Revista Complejus. V 1. Nº 2. Jul/dez 2011. p.27-28. 
103 A noção nos é apresentada por Judith Martins Costa e Mariana de Souza Pargendler, segundo 
as quais “tal qual delineada na tradição anglo-saxã, a figura dos punitive demages pode ser 
apreendida, numa forma introdutória e muito geral, pela idéia de indenização punitiva (e não 
dano punitivo como às vezes se lê). Também chamados de exemplary demages, vindictive 
demages ou smart money, consistem na soma em dinheiro conferida ao autor de uma ação 
indenizatória em valor expressivamente superior ao necessário à compensação do dano, tendo 
em, vista a dupla finalidade de punição (punishment) e prevenção pela exemplaridade da punição 
(deterrence) opondo-se – neste aspecto funcional – aos compensatory demages, que consiste no 
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exemplarmente. As normas de segurança devem ter observância obrigatória e 

qualquer risco à saúde das pessoas deve ser evitado, de forma que o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana possa sempre ser colocado em 

primeiro lugar, se comparado às necessidades econômicas empresariais.104 

Assim, o judiciário não pode compactuar com a impunidade105 e tal situação 

não ocorre apenas nos juízos criminais, mas também no cível, quando ele se 

deixa seduzir pela piedade para com o agente econômico omisso em suas 

obrigações. Aquele que percebe os lucros do empreendimento, deve arcar com a 

responsabilidade pelos resultados e riscos da atividade. 

2.2.5.5 O meio ambiente do trabalho e seus instrumentos processuais de 

defesa. 

                                                                                                                                                           
montante da indenização compatível ou equivalente ao dano causado, atribuído com o objetivo de 
ressarcir o prejuízo”. COSTA, Judith Martins; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da 
função punitiva (punitive demagers no direito brasileiro). In: Revista CEJ. Brasília, p.15-32, jan/mar 
2005, p. 15-32. Disponível no site www.justicafederal.gov.br. Acesso em 17.11.2005. Apesar de 
discordarmos de alguns argumentos das articulistas em seu magistral artigo, a noção por elas 
exposta é suficientemente didática para a compreensão do instituto. 
104 O próprio STF já admitiu a aplicação do conceito de punitive demages no direito brasileiro, 
como no AI 455846/RJ que teve como relator o Ministro Celso de Mello. A decisão está disponível 
em www.stf.jus.br. Acesso em 15.02.2010. 
105No voto vista no RE 172.720, julgado em 06.02.1996 (DJ de 21.02.07), disse o Ministro 
Francisco Rezek: 
 "Tenho para mim que a razão de se haver produzido, no plano internacional, uma imagem do 
Brasil como o "país da impunidade", e de se haver forjado em nossas próprias consciências a idéia 
penosa de que temos vivido no país da impunidade, não é só a suposta leniência do foro criminal. 
Isto, na realidade, é o resultado da fiel aplicação da lei quando o processo penal não oferece prova 
idônea à condenação. Penso que, no plano do direito criminal, a impunidade é quase sempre o 
resultado da nossa situação econômica, no que concerne à alocação de verbas idôneas para que 
a máquina policial funcione a contento, e para que a prova no juízo criminal seja sólida o bastante, 
de modo que juízes conscienciosos possam proferir condenações. Em alguns casos não é isso. 
Em alguns casos a leniência é ideológica, como na sabida tendência do tribunal do júri a absolver 
homicidas em nome do bisonho argumento da legítima defesa da honra. Volto ao que agora nos 
interessa: receio que seja também ideológica a leniência do foro cível — que responde, tanto 
quanto o foro criminal, pela imagem do "país da impunidade" — no domínio das relações do 
cidadão, visto na sua qualidade de consumidor, com todas as forças estabelecidas no plano 
econômico: o comerciante, o industrial, o prestador de serviços, o banqueiro, o próprio Estado—
empresário. A tendência do poder público diante dos reclamos do consumidor sempre foi — neste 
país mais do que nos outros — a de reagir com surpresa. O que é isto ? Que história é esta? Não 
é o caso de indenização; não é o caso de a pessoa sentir-se tão lesada; não é o caso de pedir em 
juízo reparação alguma. Parece-me que essa forma de leniência no foro cível deveria finalmente, à 
luz da Constituição de 1988, encontrar seu paradeiro, produzindo-se uma situação nova, 
condizente com os termos da Carta..." Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 15.02.2010. 
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O meio ambiente de trabalho é, na verdade, o local de trabalho do 

trabalhador, podendo ocorrer em um meio ambiente artificial ou construído, ou 

mesmo em um ambiente natural, embora sua ocorrência seja menos frequente, 

haja vista a existência de alguma intervenção humana que possibilite sua 

fruição.106 

Vinculando-se a noção de meio ambiente do trabalho ao local de trabalho, 

tem-se que as infrações às normas que objetivam proporcionar um equilíbrio no 

local de trabalho, afetam a todos os que lá trabalham ou que desenvolvem alguma 

atividade inserida na engrenagem produtiva. 

Ao afetar a todos os indivíduos, que de forma direta ou indireta, mantenham 

contato com o local de trabalho, as violações às normas protetivas do meio 

ambiente do trabalho podem ser corrigidas por intermédio de ação civil pública, 

considerando a indeterminação dos titulares ao direito ao meio ambiente 

equilibrado. Esse é o posicionamento de Braga Júnior107 quando assevera: 

A princípio, quando da instituição da Ação Civil Pública houve um 
acirrado embate sobre a possibilidade de seu ajuizamento na Justiça do 
Trabalho. Entretanto, na atualidade, de acordo com o inciso III, do art. 83 
da Lei Complementar nº 75/93, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 
brasileiras são unânimes no que tange ao entendimento de que é cabível 
Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho quando os direitos trabalhistas 
difusos e coletivos, previstos em nosso ordenamento jurídico forem 
violados ou estejam ameaçados de lesão. 

Contudo, duas observações importantes devem ser feitas. A primeira, é que 

a Ação Civil Pública referente ao meio ambiente do trabalho não se limita à 

percepção de indenizações. A própria CLT estabelece uma série de medidas 

preventivas que podem ser requeridas judicialmente, tais como a interdição de 

                                                   
106 FERNANDES, Fábio de Assis F. O princípio da prevenção no meio ambiente do trabalho. O 
Ministério Público do Trabalho e o licenciamento ambiental trabalhista. Revista de direito 
ambiental. Nº 49, ano 13, janeiro-março de 2008, p.126. 
107 BRAGA JÚNIOR, Sérgio Alexandre Moraes. A ação civil pública e a proteção do meio ambiente 
do trabalho. In: Revista Complejus. V 1. Nº 2. Jul/dez 2011. p.18. 
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equipamentos ou setores da empresa, bem como o embargo de obras que 

possam causas danos à saúde dos trabalhadores.108 

A segunda consideração refere-se ao raio de abrangência de Ação Civil 

Pública, pois seu objeto não se limita a proteger as condições de trabalho dos 

empregados, mas de todos os trabalhadores. O meio ambiente do trabalho não é 

um direito privativo dos empregados (aqueles ligados às empresas por contrato de 

trabalho regido pela CLT), mas de todos os trabalhadores, ou seja, qualquer 

indivíduo que preste serviços remunerados em favor de uma unidade produtiva. 

Sobre esta questão, a lição de Fernandes109 é precisa, verbis: 

Apesar de se tratar de apenas uma palavra, a mesma tem repercussões 
relevantes no raio de incidência da norma, porquanto, como é sabido, se 
todo empregado é um trabalhador, nem todo trabalhador será 
empregado. A diferenciação dimana da espécie de vínculo que se forma 
entre as partes contratantes: se o contrato celebrado o for por uma 
pessoa física com outra física ou jurídica e no plano fático existirem a 
subordinação, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e alteridade 
– realização de trabalho em proveito de outrem – estar-se-á diante de um 
típico contrato de trabalho subordinado restando configurada o que se 
denomina relação de emprego, cujos sujeitos é o empregado e o 
empregador. Caso tais elementos configuradores da relação contratual 
stricto sensu não se encontrem presentes ter-se-á a ocorrência de uma 
relação de trabalho que não dispensará a existência de um contrato de 
trabalho, aqui tomada em sua acepção ampla, que não se confunde com 
o contrato de trabalho subordinado. É o caso dos trabalhadores 
autônomos, dos avulsos e dos eventuais, etc. 
Fora da órbita de incidência das normas atinentes à relação de emprego, 
os servidores admitidos pelo regime estatutário-administrativo, não 
deixam de ser destinatários das normas de saúde e segurança do 
trabalho, enquanto trabalhadores que inegavelmente são. 

Dito de outra forma, não é a natureza da relação jurídica que une o 

trabalhador ao tomador do serviço que obriga este a proporcionar um meio 

ambiente do trabalho equilibrado, mas a tão só existência de qualquer contrato de 

atividade que enseja a responsabilização do tomador do serviço. 
                                                   
108 Art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente 
que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor 
de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a 
brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de 
infortúnios de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
109 FERNANDES, Fábio de Assis F. O princípio da prevenção no meio ambiente do trabalho. O 
Ministério Público do Trabalho e o licenciamento ambiental trabalhista. In: Revista de direito 
ambiental. Nº 49, ano 13, janeiro-março de 2008, p.127. 
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A competência para processar e julgar ação civil pública que tenha por 

objeto as normas de proteção à saúde do trabalhador e ao meio ambiente do 

trabalho cabe à justiça do trabalho, conforme previsto no art. 114, I, da 

Constituição Federal110 e já resta pacificado no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal.111 

2.2.6 Princípio da redução das desigualdades regionais 

Ao adotar o princípio da redução das desigualdades regionais, a 

Constituição reconhece uma realidade (mundo do ser), a disparidade econômica 

entre as regiões do Brasil, com bolsões de pobreza convivendo com ilhas de 

prosperidade. 

Para tanto, a Constituição propugna pela repartição equilibrada, em todas 

as regiões, do desenvolvimento advindo das atividades econômicas, 

fundamentando-se num princípio geral de direito do solidarismo e no conceito de 

justiça distributiva, no sentido de compartilhamento dos bens nacionais.112 Além 

disso, é defensável que a atividade econômica possa articular-se com programas 

e políticas governamentais para fomentar o desenvolvimento regional, com vistas 

a redução das desigualdades, como sustentou Oswalter de Andrade Sena 

Segundo113: 

[...] o princípio constitucional da redução das desigualdades regionais e 
sociais é um princípio informador de toda atividade econômica, no Brasil. 
Ou seja, deve qualquer atividade econômica atuar no sentido de ajudar 
na redução das desigualdades tanto regionais quanto sociais, em nosso 

                                                   
110 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 
13.12.2012. 
111 RE 206220/MG, que teve como relator o Ministro Marco Aurélio. A decisão está disponível em 
www.stf.jus.br. Acesso em 15.02.2010. 
112 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2010, p.69. 
113 SENA SEGUNDO, Oswalter de Andrade. O princípio constitucional da redução das 
desigualdades regionais e sociais e sua efetivação jurídico-política na ordem econômica. In: 
Revista Jurídica da ESMARN. V 7. Nº 03. 



59 
 

 
 

País, devendo contribuir, das mais diversas formas, para que sua 
atuação econômica, em uma dada região, seja efetivamente elemento de 
ajuda no combate à pobreza e às disparidades entre áreas mais ricas e 
desenvolvidas e às demais. Assim, a atuação, tanto do Estado quanto 
das empresas particulares, precisa estar em exato compasso com as 
políticas públicas de redução de tais desigualdades (políticas estas que 
precisam existir, de fato, para o alcance dos preceitos constitucionais).  
Neste sentido, toda e qualquer atividade econômica, independentemente 
de quem esteja no papel de agente realizador da atividade econômica 
(seja o próprio Estado quando atuante de forma direta ou indireta, sejam 
organismos privados propriamente ditos), precisa adequar-se às regras 
principiológicas exaradas do texto constitucional, para, assim, ficar em 
consonância com as regras maiores do arcabouço jurídico aplicáveis à 
matéria. No caso da iniciativa privada, esta obrigação estaria atrelada à 
idéia de conformidade indicativa, pois o princípio da livre iniciativa daria a 
estes agentes uma liberdade que poderia a priori , ser perfeitamente 
limitada e condicionada a políticas públicas específicas de atuação 
estatal no cenário econômico. 

O desejo constitucional é de reverter as desigualdades através do processo 

econômico, alocando os recursos necessários para a geração de oportunidades a 

todos, independentemente do local onde vivam. Para tanto, o poder público pode 

utilizar-se de diversos instrumentos, como a tributação indutora, para fomentar a 

economia local. Esse é o entendimento de André Elali114: 

É dever do Estado, definido constitucionalmente, a promoção do 
desenvolvimento econômico, com especial ênfase para a redução das 
desigualdades regionais e sociais, cabendo-lhe o papel de agente 
“normalizador” das relações econômicas e sociais, promovendo o bem 
comum. E por serem medidas de grande relevância nessa perspectiva, 
pode o Estado utilizar as normas tributárias indutoras para a busca de tal 
objetivo, concedendo, em respeito aos limites constitucionais, incentivos 
fiscais para fomentar atividades econômicas nas regiões menos 
desenvolvidas da nação e visando ao fomento de determinadas 
atividades consideradas prioritárias. E isso tem efetivamente ocorrido, 
através da concessão de privilégios para empresas que invistam e se 
instalem em regiões menos desenvolvidas, obtendo-se efetiva melhora 
nas condições econômicas e sociais, como ocorre atualmente com o 
nordeste brasileiro, principalmente com a promoção do crescimento das 
atividades relacionadas com o turismo e com as exportações(...). 

Assim, restam perfeitamente justificadas à luz da Constituição, as 

subvenções, incentivos e auxílios concedidos pelo poder público para fomentar 

                                                   
114 ELALI, André. Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico: a 
questão da redução das desigualdades regionais e sociais. In: Incentivos Fiscais - Questões 
Pontuais. MARTINS, Ives Gandra da Silva; ELALI, André; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Org.). 
São Paulo: MP. 2006. 
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atividades específicas, como acontece em partes da região Norte e Nordeste do 

país. 

2.2.7 Princípio da busca do pleno emprego 

O pleno emprego é norma impositiva fundamental da Constituição, 

justificando a existência de políticas para implementar a empregabilidade no país. 

Esse desejo de todos os governantes relaciona-se com a liberdade inerente que o 

emprego proporciona ao indivíduo, pois o cerceamento da liberdade de escolha de 

emprego pode ser uma privação fundamental.115 Apesar de vivermos numa 

quadra de desconstrução do emprego, a história humana demonstra que foi na 

luta pela sobrevivência, dignidade e felicidade social, que o ato laborativo 

distinguiu os indivíduos dos animais.116 

Apesar de ser norma de elevado grau de programaticidade, isso não é 

impedimento à realização de medidas anticíclicas para a preservação dos postos 

de trabalho, em momentos de dificuldade econômica geral. Assim, cabe ao poder 

público, tanto quanto seja possível às possibilidades do erário, reduzir o impacto 

de oscilações dos processos econômicos que tenham reflexos do mercado de 

trabalho. 

A justificativa para isso é conhecida e transcende os limites próprios do 

direito. As sucessivas crises econômicas e estruturais da economia, muitas vezes 

fruto de movimentos especulativos que fogem da racionalidade econômica, têm o 

condão de causar o fechamento de grande quantidade de postos de trabalho, 

trazendo instabilidade social e jurídica para as sociedades. Esse ponto é bem 

ressaltado por Arabela Coninck Jorge117: 

                                                   
115 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das letras. 2000. 
P.137. 
116 ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. 
São Paulo: Boitempo editorial. 2005. P.13. 
117JORGE, Arabela Conick. Valorização do trabalho humano como fundamento da ordem 
econômica. In: Estado & atividade econômica. O direito laboral em perspectiva. Curitiba: Juruá 
editora. 2007. P. 24.  
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A economia, por óbvio, sofre as consequências desse engrossamento 
das classes de necessitados, que obsta o desenvolvimento e impede o 
crescimento econômico da nação, uma vez que a economia nacional e 
trabalho estão ligados em uma relação de intervenção recíproca 
indissociável. Assim, à medida que as oportunidades de emprego se 
diluem a economia despenca descontrolada, inexistindo políticas 
governamentais capazes de rapidamente conter seu rebaixamento. 
A maior prova histórica do vínculo indissociável existente entre emprego 
e economia encontra, em Franklin Roosevelt, seu maior exemplo, pois ao 
assumir a Presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, quando 
então o país enfrentava sua maior crise e o desemprego chegava a 
atingir 20 milhões de pessoas, esse arrojado presidente centrou seus 
esforços na criação de empregos e tomou medidas que ficaram 
conhecidas como “New Deal”. Tais medidas, voltadas ao incremento do 
mercado de trabalho, transformaram a nação em uma das maiores 
economias do mundo. 

Ademais, um aumento no desemprego geraria uma redução na 

arrecadação das receitas públicas, o que poderia gerar, em tese, um quadro de 

crise fiscal para Estados que dependem fundamentalmente da arrecadação sobre 

o trabalho. 

Nesse contexto, cabe ao poder público, com base do princípio da busca do 

pleno emprego: a) adoção de medidas econômicas tendencialmente voltadas a 

reduzir o impacto de crises econômicas; b) instituir políticas que visem a 

qualificação e requalificação da força de trabalho, visando sua empregabilidade na 

tecnoestrutura118; c) adoção de medidas que reduzam o desemprego estrutural 

                                                   
118 O termo aqui é empregado conforme a análise de Luigi Bagolini, a partir das ponderações de 
Galbraith. Disse o professor italiano que “a lógica interna da tecnoestrutura tende a valorizar ao 
máximo o trabalho dos especialistas setoriais e dos engenheiros e, portanto, dos dirigentes 
industriais, em prejuízo das escolhas dos políticos. As escolhas dos políticos não são verdadeiras 
e próprias escolhas livres, porque são escolhas já predeterminadas pelos interesses das 
tecnoestruturas. É corolário disto: o fim das ideologias, os contrastes ideológicos são formas vazias 
de conteúdo. O conteúdo é o poder. E o poder verdadeiro e próprio e eficiente não está nas mãos 
dos proprietários da pequena empresa; e o poder anônimo do complexo tecnoestrutural, como se 
revela na constante persecução das suas finalidades objetivas de desenvolvimento. O próprio 
poder do sindicato se reduz; e se reduz tanto mais quanto os interesses dos trabalhadores se 
identificam com os fins da tecnoestrutura e a eles se adaptam. 
 Eis afinal o cerne de uma filosofia do trabalho ligada a este discutível diagóstico da 
tecnoestrutura feito por Galbraith: O trabalho sem ressentimentos, sem protestos e sem 
reivindicações; o trabalhador “convencido” que adere às suas finalidades do organismo no qual 
está inserido a sua atividade, que não se sente mais submetido a um patrão, precisamente porque 
integrando à tecnoestrutura; o trabalhador completamente solicitado e sobre o qual não recai mais 
o dominium de um patrão individualmente determinado em carne e osso. Estes são alguns pontos 
– repito – que parecem emergir do diagnóstico de Galbraith.” BAGOLINI, Luigi. Filosofia do 
trabalho: O trabalho na democracia. 2ª ed. São Paulo: Editora LTr. 1997. P. 75. 
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(aquele decorrente de absorção de novas tecnologias ou da automação, por 

exemplo). 

Por fim, uma observação deve ser feita: as políticas públicas que buscam 

atingir o pleno emprego, são medidas proativas do Estado em favor daqueles que 

vivem da sua força de trabalho. Elas não se voltam para as sociedades 

empresárias, pois todos os benefícios que estas recebem já possuem 

fundamentos em outras normas constitucionais. Desse modo, cremos ser um ato 

de ingenuidade a crença de que o sistema de proteção do capital (mesmo 

produtivo), pode encontrar sua fundamentação no princípio do pleno emprego.119 

2.2.8 Princípio do tratamento favorecido para empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 

no País. 

                                                   
119 Roseli Rego Santos sustentou que um dos fundamentos da lei de recuperação judicial e 
falências seria o princípio da busca do pleno emprego. Disse a autora que “O princípio da busca do 
pleno emprego, como um princípio regulador da ordem econômica, encontra amparo e lança seus 
fundamentos para sua interpretação e aplicação na Lei nº 11.101/2005. Dessa forma, quando esta 
lei estabelece que a recuperação tem por objetivo viabilizar a superação da crise do empresário, 
permitindo a manutenção da empresa, dos empregos e dos interesses dos credores, bem como 
quando preceitua que a falência, ao afastar o empresário de suas atividades, tem por objetivo 
preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, pode-se 
considerar que estes dispositivos encontram-se aliados ao princípio da busca do pleno emprego.” 
 [...] 

“A partir da ordem de preferência prevista no artigo 140 da Lei de Falências, verifica-se que 
a alienação deve privilegiar a venda dos estabelecimentos em bloco, de toda a organização 
produtiva, se não for possível, a venda de unidades produtivas autônomas, em seguida a venda 
em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos e por fim a venda dos bens 
individualmente considerados. 

Esse dispositivo possibilita no momento da alienação dos bens, se estes forem alienados 
em bloco, além de uma melhor avaliação do estabelecimento, que o novo adquirente possa 
aproveitar não somente toda a estrutura organizada pelo falido, mas também os contratos 
necessários para a manutenção da produção e que irá incluir os contratos de trabalho celebrados 
com o falido no intuito de desenvolver aquela atividade econômica. 

Outra medida presente na Lei de Falências e Recuperação, que otimiza e incentiva a 
aquisição de toda a estrutura empresarial (recursos materiais e imateriais empregados) para que 
um outro agente econômico possa explorar é o fim da sucessão empresarial na alienação do 
estabelecimento para os débitos de qualquer natureza, inclusive os trabalhistas e tributários, tanto 
na falência como na recuperação judicial” SANTOS, Roseli Rêgo. O princípio da busca do pleno 
emprego como aplicação da função social da empresa na lei de falências e recuperação de 
empresas. In: Anais do CONPEDI. Disponível em http://www.conpedi.org.br/anais_salvador.html. 
P. 5260 e 5264. Acesso em 02 de junho de 2013. 
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A Constituição brasileira estabelece uma proteção especial para as 

empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 

sede e administração no País, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, concedem a estes entes empresários um tratamento jurídico 

diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução. 

No Brasil a Lei Complementar 123 deu concreção a esse dispositivo 

constitucional, estabelecendo normas gerais relativas sobre o tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, no tocante à 

apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, 

inclusive obrigações acessórias; ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; ao acesso a crédito e ao 

mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 

Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 

Por conta disso, é que tais empresas têm um sistema tributário diferenciado 

e simplificado (simples nacional), que unificou a cobrança do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; Imposto sobre Produtos Industrializados -

 IPI;  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS; Contribuição para o 

PIS/Pasep; Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, 

para algumas empresas, a depender da atividade; Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 
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O ordenamento constitucional autoriza um sistema de discriminação 

positiva das micro e pequenas empresas120, considerando seu potencial de 

geração de emprego e o fato de uma pulverização de pequenos negócios 

constituir um fator de dinamismo social. Esse é o ponto de vista de Lafayete Josué 

Petter121: 

De outra banda, certo é que o tratamento jurídico favorecido às empresas 
de pequeno porte tem variados fundamentos a justificar sua inserção 
dentre os princípios da atividade econômica. Bem examinadas as 
disposições relativas à ordem econômica no texto constitucional – sem 
olvidar que ela é parte integrante e indissociável da Constituição vista em 
sua inteireza - , parece mesmo intuitivo que algo deveria ser feito em 
relação às empresas de pequeno porte. Pois são elas quem mais 
empregam mão-de-obra, o que nos reconduz à valorização do trabalho 
humano como fundamento da ordem econômica. São elas que menos 
investimentos necessitam, havendo a expansão do desenvolvimento se 
trilhados os caminhos em face delas abertos. Demais disso, exercem no 
contexto da economia um papel mais versátil e próximo ao consumidor 
do que o desempenhado por grandes estruturas empresariais. Obtém 
sua aprovação no mercado sem intermediação de pesados investimentos 
publicitários, indutores de hábitos de consumo, em muitos casos, 
evidentemente supérfluos. Mas também são elas as que mais 
dificuldades têm para a obtenção de financiamento junto às instituições 
financeiras, daí o necessário tratamento favorecido no respeitante às 
operações creditícias. 

Trata-se, portanto, de tutela deferida aos agentes privados de menor porte 

econômico, que ao participarem do ciclo econômico sem possuir substancial 

mercado ou poderio econômico, dinamizam a economia, tornando possível, 

concretamente, uma maior defesa da concorrência. 

 

                                                   
120 A definição de micro e pequenas empresas é legal, estando estabelecida na Lei Complementar 
123/2006 que determina que “para os fins da lei consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n º 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e  
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso 
em 23.05.2013. 
121 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2008, p. 302. 
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2.3. O INCENTIVO AO COOPERATIVISMO 

2.3.1. O cooperativismo e suas origens 

O ideário do cooperativismo é um dos mais brilhantes desta última fase de 

capitalismo. Aliás, todas as formas de associativismo são bem vindas, na medida 

em que representam um instrumento de defesa dos seus membros contra a sanha 

exploradora do poder econômico, que se corporifica no mundo dos fatos pelo 

ataque aos mais elementares direitos sociais, bem como pela implementação de 

políticas públicas e econômicas que alargam uma lógica de exclusão social. 

Assim é porquanto a cooperação entre pessoas implica em sensíveis 

ganhos sociais. Dessa forma, as cooperativas são, assim, um instrumento de 

defesa estratégica dos que, sozinhos, não teriam condições de negociar melhorias 

em sua atividade laboral ou econômica. O sócio de uma cooperativa tem nela um 

instrumento para sua defesa, sendo que ela (cooperativa) lhe abre as fronteiras de 

um mercado de trabalho mais vasto e em melhores condições, e ele (associado) 

tem garantida sua inserção na população economicamente ativa, bem como a 

percepção de uma remuneração mais condizente com o valor do seu trabalho. 

Os autores que se dedicam ao estudo do cooperativismo apontam a 

cooperativa de Rochdale (localizada nas proximidades de Manchester) como a 

pioneira, embora já se saiba que antes de sua fundação já existiam 23 (vinte e 

três) cooperativas na Inglaterra e Escóssia.122  O que faz da iniciativa em 

Manchester singular é que nela visualizou-se com nitidez os princípios que 

regerem a atividade cooperativista, que ao final restaram consagrados 

internacionalmente123, a saber: a) associação voluntária e aberta; b) controle 

democrático dos sócios; c) participação econômica dos sócios; d) autonomia e 

                                                   
122 MAUAD, Marcelo. Cooperativas de trabalho. Sua relação com o direito do trabalho. 2ª ed. 
São Paulo: LTr editora. 2001, p.26. 
123 Os princípios firmados em Rochdale eram mais simples, pois trata-se de uma entidade simples, 
e se resumiam a adesão livre, gestão democrática, juros módicos ao capital e retorno proporcional 
às operações ou distribuição das sobras líquidas aos associados. Em maior ou menor grau tais 
diretrizes foram seguidas pelo cooperativismo internacional. 
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independência; e) educação, formação e informação; f) colaboração entre 

cooperativas; e g) preocupação com a comunidade.124 

As cooperativas são, portanto, entidades que prestam serviços aos seus 

associados tendo como pauta valorativa os princípios acima especificados. A 

legislação nacional ao regular tal entidade, segue a tendência internacional sem 

diferenciação de forma ou conteúdo, bastando para isso observar o prescrito na lei 

5.764/71.125 

A atividade do associado deve, contudo, ser exercida com absoluta 

autonomia, tanto no aspecto técnico-científico quanto no financeiro-operacional, 

pois é a cooperativa que trabalha para o associado e não o inverso. Um grupo de 

médicos ou odontólogos pode, por exemplo, constituir sociedade cooperativa para 

abrir-lhes nichos de mercado e aumentar sua clientela, em troca de uma 

remuneração que evite o aviltamento das profissões liberais. O cooperativado 

desenvolverá suas tarefas em seus consultórios, com total controle de sua 

                                                   
124 MAUAD, Marcelo. Cooperativas de trabalho. Sua relação com o direito do trabalho. 2ª ed. 
São Paulo: LTr editora. 2001. p.37-38. 
125 A lei 5.764/71 prescreve: Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: 
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços; 
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o 
cumprimento dos objetivos sociais; 
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de 
cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 
proporcionalidade; 
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de 
associados e não no capital; 
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo 
associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral; 
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; 
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 
cooperativa; 
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e 
prestação de serviços. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm. Acesso 
em 30.11.2012. 
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atividade, e sem observar qualquer comando ou ordem da cooperativa. Seu único 

dever será com a produtividade, pois quanto mais produzir, maior será sua 

remuneração. 

Em uma cooperativa o associado não precisa ser fiscalizado, pois ele é o 

senhor absoluto de si e das técnicas em que desenvolve suas atividades. Seu 

compromisso é com a produtividade. Ele (cooperado) faz o que quer, no momento 

que quiser e, mais importante, na forma que quiser. A atividade de fiscalização e 

direção é desnecessária, sendo um absurdo uma cooperativa de médicos, por 

exemplo, determinar aos seus associados qual o tratamento que eles devem 

aplicar nos pacientes, ou qual o remédio que deve ser ministrado em tal ou qual 

enfermidade, isso é atributo técnico exclusivo do cooperado. 

Desse modo, tem-se como realidade auto evidente o fato de que uma 

cooperativa exerce uma atividade econômica, só que não em benefício de si 

mesma ou de uma pessoa em particular (detentor do capital), mas de todos os 

seus associados na exata medida em que trabalham por intermédio da 

cooperativa, daí a razão de tal sociedade não distribuir lucros aos integrantes do 

seu quadro social. 

Não se deve confundir ausência de lucros com ausência de retribuição 

adequada aos associados, pois como sociedade que é, especialmente constituída 

para melhorar as condições de vida dos seus associados, deve ser eficiente ao 

ponto de retribuir os seus associados dignamente, pois seria contraditório que 

uma sociedade cooperativa (que tem por índole melhorar a condição de vida dos 

seus membros) aviltar-lhes o resultado do seu trabalho. Mauad126 explica bem 

essa situação ao sustentar: 

São três os valores essenciais que permitem o correto funcionamento do 
sistema: o exercício de atividade econômica; a ajuda mútua em proveito 
comum e a ausência de lucro. O fato de a cooperativa desempenhar 
atividade econômica demonstra traços de semelhança com a ação 

                                                   
126 MAUAD, Marcelo. Cooperativas de trabalho. Sua relação com o direito do trabalho. 2ª ed. 
São Paulo: LTr editora. 2001, p.45-46. 
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empresarial. De fato, a organização do trabalho em cooperativa deve ter 
eficiência de uma gestão empresarial. Não é à-toa (sic) que, em paises 
onde o cooperativismo é mais desenvolvido, com absoluto sucesso, 
como na Espanha ou Itália, fale-se em empresa cooperativa, exatamente 
por conta da postura que referida sociedade deve assumir objetivando o 
êxito do trabalho. 
O exercício de atividade econômica pelas cooperativas não tem como 
escopo lucro. Neste sentido, Marly Cardone assevera que “uma 
cooperativa de trabalho é uma associação de pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços, para o 
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo 
de lucro.” Realmente, não há finalidade de lucro enquanto acumulação de 
capital em proveito da pessoa jurídica. Todavia, consoante os 
ensinamentos e a experiência de Amador Paes de Almeida, os resultados 
de ganhos obtidos ao fim de um exercício são um sinal de eficiência do 
trabalho, ou, por outra, o prejuízo deve ser afastado de qualquer 
organização econômica, considerando que nenhuma delas sobreviverá 
por muito tempo atuando dessa forma. 
Portanto, frise-se, as cooperativas não buscam o lucro como finalidade 
de sua existência. Almejam, outrossim, seja o trabalho executado com 
eficiência, o que poderá redundar em ganhos para seus associados. 
Com efeito, a norma pretende assinalar que a sociedade cooperativa não 
busca obtenção de renda para si enquanto organização econômica, 
tendo em vista ser esta a finalidade própria das sociedades mercantis. A 
cooperativa por movimentar recursos de monta, na medida em que 
realiza operações de prestações de serviços aos seus associados, porém 
isto não significa receita da cooperativa, e sim dos afiliados. A receita da 
cooperativa é constituída pelas contribuições que os sócios lhe fazem 
periodicamente. 

Ademais, uma cooperativa tem por objetivo melhorar a condição econômica 

e as condições gerais de trabalho dos seus associados127, o que se concretiza 

com a percepção de uma remuneração que compense a atividade lá 

desenvolvida. Desse modo é forçoso concluir que é da índole da cooperativa 

tentar buscar a melhor remuneração possível para seus associados, usando das 

estratégias que estiverem a seu alcance para tal fim, porquanto uma cooperativa 

é, por si mesma, uma forma de iniciativa econômica.128 

                                                   
127 MAUAD, Marcelo. Op. Cit. p.81. 
128 A conclusão é de EROS ROBERTO GRAU quando assevera que: “Insisto em que a liberdade 
de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de empresa. Pois é certo que ela 
abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como averba Antonio Souza 
Franco – as empresas são apenas as formas de organização com característica substancial e 
formal (jurídica) de índole capitalista. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, 
além da iniciativa privada, a iniciativa cooperativista (art. 5º, XVIII e, também, art. 174, parágrafos 
3º e 4º), a iniciativa autogestionária e a iniciativa pública (art. 173, 177 e 192, II – resseguros).” 
Extraído de GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São 
Paulo: Malheiros editores. 2003. p.182-3. 
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2.3.2. Diferenciação cooperativa-empresa 

Em sendo a sociedade cooperativa uma forma de iniciativa econômica, o 

que a distinguiria das empresas capitalistas de modo geral, já que ambas estão 

inseridas na Constituição econômica como entes que irão potencializar a 

capacidade produtiva nacional. 

As empresas, em geral, diferenciam-se das cooperativas quanto aos fins e 

os meios de realizá-los, pois as empresas desejam (aliás, necessitam como 

condição de existência) lucros, algo que as cooperativas autênticas não buscam. 

Ademais, a gestão das empresas é determinada pelo poder interno 

consubstanciado no quantitativo de capital represado no patrimônio do seu 

titular(es), ao passo que nas cooperativas essa concentração de capital inexiste. 

A igualdade entre os cooperados e seu controle sobre os destinos da 

sociedade, implica na existência de uma gestão democrática voltada mais à 

satisfação dos interesses sociais e menos à mandonismos inerentes às relações 

internas de poder. O quadro abaixo oferece uma perspectiva peculiar sobre as 

distinções entre empresas e cooperativas. 

Sociedades cooperativas Empresas 

Não tem fim lucrativo, limitando-se a 
distribuir sobras ou ratear prejuízos 

Tem finalidade lucrativa 

Igualdade entre os sócios Diferenciação entre os sócios a partir 
da quantidade de capital possuída 

Livre adesão com número ilimitado de 
associados, salvo impossibilidade 
material, sendo vedada a cessão de 
quotas a terceiros 

Em regra, ampla transferibilidade das 
quotas do capital social. 

Prestação de serviços aos associados Prestação de serviço para si própria 
com destinação do resultado ao titular 
do capital 

 

A ordem econômica constitucionalmente prevista tem estes dois agentes, 

dentre outros, como os entes que irão gerar a riqueza nacional, mas com uma 
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peculiaridade, a Constituição tem preferência pelo cooperativismo, pois determina 

que a lei apoiará e estimulará sua existência. 

2.3.3. Status constitucional do cooperativismo e seu sentido constitucional. 

Conforme deixamos assentado acima a Constituição tem uma relação de 

preferência pelo cooperativismo, como resta evidenciado pela leitura do parágrafo 

2º do art. 174.129 Mas qual seria a razão disto? 

A Constituição, como acoplamento estrutural, tem enorme capacidade de 

aprendizado com outros sistemas130 (por exemplo político e econômico) e em 

função disso, ela (a Constituição) sabe que a economia atual caracteriza-se pela 

sua forte dosagem de concentração e de práticas oligopolistas. José Afonso da 

Silva131 é preciso em suas considerações: 

(...) A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não 
é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro, esse poder 
econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado 
intervir para coibir o abuso. 
(...) 
Essa prática abusiva, que decorre quase espontaneamente do 
capitalismo monopolista, é que a Constituição condena, não mais como 
um dos princípios da ordem econômica, mas como um fator de 
intervenção do Estado na economia, em favor da economia de livre 
mercado. Pululam leis antitrustes, sem eficácia. O que cumpre 
reconhecer, na verdade, é que não existe mais economia de mercado 
nem livre concorrência, desde que o modo de produção capitalista 
evoluiu para as formas oligopolistas. Falar hoje em economia 
descentralizada, como economia de mercado, é tentar encobrir uma 
realidade palpável de natureza diversa. A economia está centralizada nas 
grandes empresas e seus agrupamentos. Daí porque se torna 
praticamente ineficaz a legislação tutelar da concorrência. 

                                                   
129 A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 13.12.2012. 
130 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. p.64-
74. 
131 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2005. p.795-6. 
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O reconhecimento da existência de um poder econômico que tende a 

impor-se como regra também é a conclusão a que chega Eros Grau132, quando de 

suas observações sobre o princípio da livre concorrência. Sustentou ele que: 

A afirmação, principiológica, da livre concorrência no texto constitucional 
é instigante. 
De uma banda porque a concorrência livre – não liberdade de 
concorrência, note-se – somente poderia ter lugar em condições de 
mercado nas quais não se manifestasse o fenômeno do poder 
econômico. Este, no entanto – o poder econômico – é não apenas um 
elemento da realidade, porém um dado constitucionalmente 
institucionalizado, no mesmo texto em que consagra o princípio. O 
parágrafo 4º do art. 173 refere abuso do poder econômico. Vale dizer: a 
Constituição de 1988 o reconhece. 
(...) 
É que o poder econômico é a regra e não a exceção. Frustra-se, assim, a 
suposição de que o mercado esteja organizado, naturalmente, em função 
do consumidor. A ordem privada, que o conforma, é determinada por 
manifestações que se imaginava fossem patológicas, convertidas porém, 
na dinâmica de sua realidade, em um elemento próprio a sua constituição 
natural. 

A Constituição reconhece a existência do poder econômico e tem ciência 

dos seus efeitos nos casos de abuso. Para coibir tais práticas a carta magna tanto 

municia o Estado para fazer intervenções, como apóia iniciativas espontâneas da 

própria sociedade para que esta possa bloquear, por si mesma, os efeitos da 

concentração econômica. 

Assim, temos que a Constituição ao estimular o cooperativismo e outras 

formas de associativismo, estabeleceu mecanismos que funcionam como 

instrumentos de resistência à concentração e ao abuso do poder, não como 

formas dele. 

2.3.4 Incompatibilidade constitucional entre cooperativismo e infração à 

concorrência. 

As cooperativas de trabalho são formas de proteção dos seus associados 

ao abuso do poder econômico das empresas, porquanto agindo isoladamente, 

                                                   
132 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2003. p.188 e 189. 
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seriam presas fáceis no jogo de mercado que avilta remunerações e condições de 

trabalho. Como forma de resistência, agrupam-se e negociam em conjunto com a 

força que só a unidade de propósitos é capaz de conceder. 

Se tal estratégia de ação é ilegal, é forçoso concluir que todas as entidades 

sindicais agem na ilegalidade, pois o que elas fazem, em última análise, é o 

mesmo, exigir melhores remunerações e condições de trabalho, mesmo que para 

isso usem da força constitucionalmente legitimada pelo direito de greve. 

Ademais, não são todos os atos econômicos que ensejam a reprimenda 

legal. Para viabilizar a aplicação das penalidades da lei antitruste o 

comportamento deve ser tal que impeça a concorrência. Fábio Ulhoa Coelho133 é 

enfático ao dizer: 

O poder econômico, note-se, é um dado de fato inerente ao livre 
mercado. Se a organização da economia se pauta na liberdade de 
iniciativa e de competição, então os agentes econômicos são 
necessariamente desiguais, uns mais fortes que outros. Ou seja, 
conforme assentou Miguel Reale, o poder econômico não é em si ilícito, 
mas é instrumento normal ou natural de produção e circulação de 
riquezas nas sociedades constitucionalmente organizadas em função do 
modelo da economia de mercado. Ora, nem a Constituição nem a lei 
poderiam ignorar ou pretender a eliminação do poder econômico. O 
direito só pode disciplinar o exercício desse poder, reprimindo as 
iniciativas que comprometem as estruturas do livre mercado. 
É apenas a repressão a certas modalidades de exercício do poder 
econômico que a lei pode contemplar, em obediência ao mandamento 
constitucional. Em outros termos, nem todas as manifestações de 
exercício do poder econômico se encontram, pela constituição 
econômica, no campo do que a lei pode considerar ilícito administrativo, 
mas apenas aquelas que têm ou podem ter o efeito de domínio de 
mercados, eliminação da concorrência ou aumento arbitrário de lucros. 
Se o empresário titular do poder econômico exerce-o ao competir com os 
demais agentes atuantes no mesmo mercado, e lucra ou tira vantagem 
de sua posição destacada, nada há de irregular nisso. É apenas o jogo 
competitivo característico do regime capitalista, em que os mais fortes 
economicamente falando se valem desse fator de supremacia para 
ampliar sua participação no mercado, por e vidente em, detrimento da de 
outros empresários. O exercício do poder econômico que não tenha e 
não possa ter o efeito de dominância de mercado, eliminação da 
concorrência ou aumento arbitrário de lucros insere-se nesse jogo e não 
pode ser, sob o ponto de vista constitucional, considerado abusivo; e, em 
conseqüência, não pode ser objeto de repressão em nível legal. 

                                                   
133 COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Antitruste brasileiro. São Paulo: Saraiva. 1995. p.50-1. 
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É improvável que sociedades cooperativas, pelo fato de não auferirem 

lucro, pratiquem comportamentos que venham aumentá-los abusivamente! 

Evidentemente, não se está a sustentar que cooperativas sejam imunes às 

leis que tipificam as infrações econômicas, longe disso. Contudo, o simples fato de 

uma cooperativa ter condições mercadológicas concretas, de firmar contratos que 

a possibilitem proporcionar uma remuneração decente aos seus integrantes, não 

implica, por si só, ato de domínio de mercado ou infração econômica, pois 

teríamos que chegar à conclusão, um tanto absurda, de que ser bem remunerado 

é ilegal. 

Eis aqui um paradoxo, pois o que a relação de preferência demonstrada 

claramente pela Constituição, em relação ao cooperativismo, se esvai nas 

interpretações infraconstitucionais que privilegiam o poder econômico em 

detrimento de um mecanismo constitucionalmente previsto para servir de 

resistência à ele. 

Tais debates revelam uma disputa de poder entre os grandes grupos 

econômicos e algumas (poucas) sociedades cooperativas que lhes fazem frente. 

Tal poder econômico, que se sabe existente, é oculto (poucas aparições), 

limitando-se a construir discursos legitimadores à sua atuação, especialmente 

aquelas que invocam a proteção do consumidor, a proteção ambiental e a uma 

melhoria na prestação dos serviços. 

Tais argumentos são equivalentes à névoa em torno dos rochedos em mar 

revolto, para onde navega o incauto marinheiro. Como nos diz Bobbio, o poder se 

esconde porque se sente tanto mais forte quanto mais secreto. Se o poder que se 

fizer temer, deve se revelar o menos possível.134 

 

                                                   
134 BOBBIO, Norberto; VIROLI, Maurízio. Diálogo em torno da república. Rio de Janeiro: Editora 
Campus. 2002. p.109. 
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2.4 A ORDEM ECONÔMICA E AGÊNCIAS REGULADORAS 

As transformações verificadas no interior do Estado contemporâneo 

determinaram uma alteração no foco de como ele atuaria na esfera econômica. A 

escassez de recursos criaram sérias dificuldades de caixa, que de forma 

recorrente geram crises fiscais, o que deve ser evitado à bem da própria 

integridade econômica. 

De instituição centralizadora e detentora dos meios de produção, o Estado 

passou a adotar uma perspectiva gerencial, de controle dos resultados135, 

deixando aos agentes econômicos, públicos e privados, a missão de incrementar 

as dinâmicas de mercado. Este aparenta ser o pensamento de Verônica Cruz136, 

quando analisa os impactos da regulação econômica: 

As falhas da propriedade pública como modo de regulação adquiriram 
popularidade em todo o mundo nos últimos trinta anos e foram somadas 
à consciência crescente quanto ao esgotamento da capacidade fiscal do 
Estado e as decorrentes dificuldades em prover políticas públicas de 
qualidade devido aos baixos níveis de crescimento que vinham sendo 
experimentados. Esses fatores somados explicam a abertura na América 
Latina dos anos 1990 para a consolidação do argumento no qual se 
baseia a moderna teoria da regulação. 
Contudo, cumpre ressaltar que o Estado Regulador, com suas 
instituições características expressas por agências independentes 
especializadas, criadas em substituição à propriedade privada, teve 
origem nos Estados Unidos. A natureza dessa forma assumida pelo 
Estado pode ser brevemente resumida em três grandes momentos ou 
ondas de inovação institucional na América: a era Progressiva, o New 
Deal e a era da nova regulação social dos anos 1960. Ao longo desse 
período, observou-se grande impacto na vida política americana com a 
transformação das relações entre as organizações do governo e o 
sistema de espólio das empresas privadas, além da difusão de valores e 
idéias de profissionalismo, especialização técnica e científica, 
competência e neutralidade administrativa e observação de eficiência 
tanto na atuação do governo quanto no desempenho do mercado. 

Um dos frutos dessa mudança paradigmática, as agências reguladoras, que 

são autarquias em regime especial, cujo objetivo é formatar determinadas 
                                                   
135 CAL, Ariane Brito Rodrigues. As agências reguladoras no direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
Renovar. 2003. P. 13. 
136 CRUZ, Verônica. Estado e regulação: fundamentos teóricos. In: Regulação e Agências 
Reguladoras: Governança e Análise de Impacto Regulatório. Pedro Ivo Sebba Ramalho (org). 
Brasília. Anvisa. 1º ed. 2009, p.54. 
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/Regulacao.pdf. Acesso em 12.05.2013 
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atividades econômicas137, a bem do interesse público e da satisfação dos 

usuários. 

Antes do advento das agências, o Poder Executivo tinha agências estatais, 

cujo objetivo era combater algumas deficiências do liberalismo138. As agências 

reguladoras são pessoas jurídicas de direito público em regime especial, com 

orçamentos próprios e relativa autonomia financeira e institucional, com a missão 

constitucional de regular algumas atividades econômicas e serviços púbicos. 

A regulação econômica é uma interferência positiva nas atividades dos 

agentes econômicas, porquanto implica no estabelecimento de padrões de 

qualidade e metas a serem cumpridas, além de punições em caso de 

descumprimento, como bem consignaram Mariana Siqueira e Yanko Marcius de 

Alencar Xavier139: 

Juridicamente, assim, o termo “regular” deve ser entendido como a 
atuação estatal direcionada à seara econômica, tanto às atividades 
econômicas em sentido estrito como aos serviços públicos delegados, 
exteriorizada através do estabelecimento de metas a serem cumpridas e 
de regras a serem seguidas e, ainda, da fiscalização destas atividades 
quanto ao cumprimento de tais regras e metas, com a possibilidade de 
serem estabelecidas punições aos descumprimentos; tudo isso com o 
objetivo de tutelar interesse de ordem pública. 

Sua característica mais importante é sua autonomia em face do órgão ao 

qual está vinculada (não subordinada). Assim, os membros das agências podem 

exercer suas atividades, tendo em mente a pura institucionalidade e equilíbrio dos 

mercados, sem deixar influenciar-se por interesses privados. Esse é o 

pensamento de Fernando Aguillar140: 

A autonomia da agência em relação aos regulados é também de 
fundamental importância. Os agentes reguladores não podem ser 
capturados pelos interesses privados, exigindo-se uma regulamentação 

                                                   
137 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico. São Paulo: Atlas. 2006. P.202. 
138 AGUILLAR, Fernando Herren. Op. Cit. P.205. 
139 SIQUEIRA, Mariana; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Agências Reguladoras: autonomia e 
controle. In: Revista direito e liberdade. v. 9. Nº 2. Disponível em 
http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/126/139. 
Acesso em 07.04.2013. 
140 AGUILLAR, Fernando Herren. Op. Cit. P.207. 
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da sua atividade que desestimule e reprima a interferência indevida na 
formulação da regulação e demais funções que desempenhem nas 
agências. A autonomia da agência em relação a interesses privados 
exige a desvinculação do administrados das atividades objeto de sua 
regulação, o que constitui tarefa particularmente difícil. 

Está no cerne do ideal econômico regulatório atual que o papel das 

agências é permitir o livre desempenho da empresa pelos agentes do setor e 

permitir a entrada de novos players no mercado141. 

Embora existam várias modalidades de agências reguladoras142, elas 

inserem-se na estrutura do Estado brasileiro, logo, estão sujeitas aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, eficiência e, principalmente,  

motivação dos seus atos, tudo para possibilitar o seu controle pelo Poder 

Judiciário. 

 

 

 

 

 

                                                   
141 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Hermenêutica constitucional da ordem econômica 
regulatória: princípios. In: Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um 
enfoque sob a óptica do direito econômico. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer. 2008, p. 20. 
Disponível em http://www.kas.de/wf/doc/kas_16258-1522-5-30.pdf?090423180251. 
142 Segundo Mariana Siqueira e Yanko Marcius de Alencar Xavier, “se consegue perceber a partir 
de uma breve análise da presença das mesmas no país, é que duas são as principais modalidades 
de agências reguladoras existentes:  
a) que atuam com o uso do poder de polícia, fiscalizando e reprimindo certos atos; 
b) as que atuam na regulação e no controle das atividades que são objeto de contratos de 
concessão, de permissão ou autorização. 
Pode se falar, ainda, na existência de agências de atuação restrita a determinada seara 
econômica, a determinada atividade (Agência Nacional do Petróleo - ANP, Agência Nacional de 
Águas – ANA, etc.) e de agências de atuação genérica, que abrangem searas e atividades 
variadas (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 
- AGERGS).” SIQUEIRA, Mariana; Xavier, Yanko Marcius de Alencar. Agências Reguladoras: 
autonomia e controle. In: Revista direito e liberdade. v. 9. Nº 2. Disponível em 
http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/126/139. 
Acesso em 07.04.2013. 
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3. A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

3.1. TRABALHO E NACIONALIDADE 

A nacionalidade é um sentimento que tem efeitos contraditórios. Da mesma 

forma que foi essencial para a construção do Estado-nação moderno, 

desenvolvendo um sentimento de pertencimento143 a uma comunidade, também 

foi usado para cometer atrocidades e violência. 

O certo é que a percepção em torno desse fenômeno oscila entre os que 

creem no decréscimo de sua importância144, e os que acreditam em sua 

preservação145. O apelo que este conceito evoca, refere-se ao fato de criar a 

percepção de uma comunidade, um “nós” imaginário em contraste com um “eles” 

simbólico.146 

Importa observar que o mundo do trabalho e as Constituições são afetadas 

pela nacionalidade, considerando que elas a definem (no plano jurídico), e o 

universo do trabalho sofre os reflexos dessa definição. É certo que uma 

                                                   
143 O termo pertencimento foi extraído da obra de Ricardo Antunes. Falava o professor da 
UNICAMP em sentido de pertencimento de uma classe, como sendo algo a ser desenvolvido pelos 
sindicatos na América Latina. ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. São Paulo: Boitempo 
Editoral. 2011. P.51. 
144 Hobsbawm sustenta esse ponto de vista na seguinte passagem, ao final do seu livro: “Como 
sugeri, não e nacionalismo não são mais termos adequados para descrever as entidades políticas 
descritas como tais, e muito menos para analisar sentimentos que foram descritos, uma vez, por 
essas palavras. Não é impossível que o nacionalismo irá declinar com o declínio do Estado-nação, 
sem o que ser inglês, ou irlandês, ou judeu, ou uma combinação desses todos, é somente um dos 
modos pelos quais as pessoas descrevem suas identidades, entre muitas outras que elas usam 
para tal objetivo como demandas ocasionais.” HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo 
desde 1870. São Paulo: Saraiva. 2011. P.208. 
145 T. S. ELIOT, citado por Antonio Sousa Ribeiro disse que “Uma cultura mundial que não fosse 
mais que uma cultura uniforme não seria cultura. Teríamos uma humanidade desumanizada. Seria 
uma pesadelo. Mas, por outro lado, não podemos prescindir por completo da ideia de uma cultura 
mundial. [...] Somos, assim, forçados a manter a ideia de uma cultura mundial, ao mesmo tempo 
que admitimos  que ela é algo que não conseguimos imaginar. Só podemos concebê-la como o 
termo lógico das relações entre as culturas. [...] temos de aspirar a uma cultura mundial comum, 
que, no entanto, não diminua a particularidade das diferentes partes. [...] É mais provável que 
consigamos manter-nos fiéis à ideia da inimaginável cultura mundial se reconhecermos todas as 
dificuldades, a impossibilidade prática, da sua realização.” RIBEIRO, Antonio Souza. A retórica dos 
limites. Notas sobre o conceito de fronteira. In: A globalização e as ciências sociais. SANTOS, 
Boaventura de Souza (org). 4ª ed. São Paulo: Cortez editora. 2011. P.475-6. 
146 HOBSBAWM, Eric J. Op. Cit. p.185. 
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Constituição não é feita apenas para os nacionais, pois aos estrangeiros, em 

geral, é garantida sua qualidade de sujeito de direito; são garantidos os direitos 

privados adquiridos conforme a lei; os direitos essenciais à vida, a liberdade 

pessoal e à integridade como elementos da dignidade humana; o acesso ao Poder 

Judiciário; e a sua preservação contra delitos que ameacem sua existência. 

Contudo, é função do Estado implementar políticas públicas que atendam às 

necessidades de sua população. 

Na perspectiva deste trabalho, nacionalidade representa um vínculo jurídico 

criado pela Constituição, que une o indivíduo ao Estado. No caso brasileiro, são 

brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; os nascidos no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 

serviço da República Federativa do Brasil; os nascidos no estrangeiro de pai 

brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 

brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 

optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 

brasileira.147 

Pelos termos da Constituição, também são brasileiros os naturalizados, 

sendo estes os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas 

aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 

ininterrupto e idoneidade moral e os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 

residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos 

e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.148 

A nacionalização do trabalho que pretendemos examinar é, no plano fático, 

a relação que existe entre a nacionalidade e o mercado de trabalho, sendo ela um 

                                                   
147 Assim está previsto no art. 12, I, “a”, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988. O texto integral 
está disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 
12.01.2013. 
148 Assim está previsto no art. 12, II, “a” e “b” da Constituição Federal de 1988. O texto integral está 
disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 
12.01.2013 
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elemento de sua regulação, porquanto esse disciplinamento pode alterar a oferta 

de postos de trabalho.  

3.2. CONCEITO DE NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

A condição das pessoas perante o Estado é definida pela nacionalidade149, 

logo, é perfeitamente factível no plano jurídico um disciplinamento que envolva a 

nacionalidade e as esferas política, econômica e social do Estado, sendo de se 

observar que os Estados devem conceder aos estrangeiros domiciliados ou de 

passagem em seu território todas as garantias individuais que concedem nos seus 

próprios nacionais.150 

Em relação ao mundo do trabalho, a relação entre nacionalidade e trabalho, 

pelas regras internacionais, pautam-se pelo princípio da igualdade, embora 

admitindo-se distinções específicas, como lembra Segadas Viana:151 

O princípio da igualdade de tratamento foi examinado nas conferências 
de imigração de Roma (1924) e de Havana (1928), assim como no 
congresso operário mundial de emigração reunião em Londres (1926), 
declarando-se então que as leis de todos os países deveriam garantir aos 
operários imigrados a igualdade de tratamento aos trabalhadores 
nacionais quanto ao salário e condições de trabalho. Quanto ao 
problema, propriamente dito, da proteção ao trabalhador nacional, ele 
terá de ser encarado, em cada país, segundo suas condições 
específicas, suas necessidades de mão de obra, seu estágio de 
progresso industrial, o poderio de capitais e empresas estrangeiras, etc. 

A nacionalização do trabalho é vista apenas como alguns dispositivos 

previstos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas, em verdade, é mais 

que isso. Como veremos, existem dispositivos legais referentes a esse tema 
                                                   
149 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5ª ed. Coimbra: Coimbra editora. T 3, 
2004, p.128. 
150 Trata-se de norma prevista no art. 5º da Convenção de Havana que prescreve: “Os Estados 
devem conceder aos estrangeiros domiciliados ou de passagem em seu território todas as 
garantias individuaies que concedem nos seus proprios nacionaes e o gozo dos direitos civis 
essenciaes, sem prejuízo, no que concerne aos estrangeiros, das prescripções legaes relativas á 
extensão e modalidades do exercício dos ditos direitos e garantias.” O Decreto nº 18.956 de 22 de 
outubro de 1929, foi o veículo que promulgou o texto da Convenção de Havana sobre condição 
dos estrangeiros. O texto está disponível na íntegra em 
http://www.mestremidia.com.br/ead/mod/resource/view.php?id=677. Acesso em 15.06.2013. 
151 SUSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO Délio; Vianna, SEGADAS; TEIXEIRA FILHO, João de 
Lima. Instituições de Direito do Trabalho. 19ª ed. São Paulo, LTr, v 2, 2000, p.946 
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espalhados em diversos diplomas normativos, de modo que ele merece ser 

entendido à luz de uma visão sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, e só 

uma análise geral desses dispositivos, poderá levar à sua exata compreensão. 

Entendemos por nacionalização do trabalho, o conjunto de regras que 

disciplina a relação entre a nacionalidade e o mercado de trabalho. Essas regras 

abrangem 02 (dois) eixos fundamentais: a) regras referentes ao acesso ao 

mercado de trabalho, aqui entendidas como os requisitos de presença do 

trabalhador estrangeiro no país e sua permanência; b) uma proteção especial ao 

trabalhador nacional. 

A proteção especial ao trabalhador brasileiro, sob a égide do ordenamento 

constitucional anterior, implicava em: a) acesso a determinadas profissões a 

trabalhadores brasileiros; b) um quantitativo de trabalhadores das empresas ser, 

obrigatoriamente, formado por brasileiros. c) vedação de tratamento privilegiado 

aos estrangeiros em detrimento dos brasileiros; d) preferência pelo trabalhador 

brasileiro ao estrangeiro, em caso de ruptura do contrato de trabalho. 

3.3 CONTEÚDO DA NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

3.3.1 Regras de acesso ao mercado de trabalho 

Por regras de acesso ao mercado de trabalho, devem ser entendidas as 

disposições legais que disciplinam a presença física do estrangeiro no mercado de 

trabalho nacional. Evidentemente, essa temática é regulada pelo Direito 

Internacional Público, pois interfere diretamente na dinâmica das migrações, mas, 

também, na mobilização dos trabalhadores entre os diversos Estados. 

A ideia de globalização econômica, criou uma sensação de mobilização de 

capital e de flexibilização das relações de trabalho, dando a entender que isso 

poderia ser aplicado à circulação dos trabalhadores, o que não ocorre na prática, 

pois os Estados continuam a exercer o seu mais elementar direito de soberania, 
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que é controlar o acesso de estrangeiros aos territórios nacionais. Tal situação já 

foi apontada com perspicácia por Maria Ioannis Baganha152, que sustenta: 

[...] Sintoma paradigmático do que acabo de dizer é a indisponibilidade da 
esmagadora das correntes liberais para defender teoricamente o direito 
individual de mobilidade externa, indisponibilidade que tem como causa 
última o facto de a consagração efectiva desse direito estar em 
contradição com a ordem internacional existente baseada na primazia de 
um conjunto de direitos soberanos (leia-se colectivos) de comunidades 
constituídas em Estados-nação. 
Essa indisponibilidade permite explicar porque é que, na segunda metade 
do século XIX, a aceitação e inscrição dos princípios do ideário liberal 
nas leis básicas dos principais Estados-ação europeus, nomeadamente 
no domínio do comércio internacional e dos direitos individuais, 
condicionou o direito individual de mobilidade externa ao poder 
discricionário, isto é, soberano, do país receptor. 
De facto, consagrou-se o princípio económico de que qualquer pessoa 
deve ser livre de poder oferecer a sua força de trabalho no mercado que 
melhor remunere, e fez-se-lhe corresponder a nível político o direito 
individual de mobilidade interna e externa, mas condicionou-se este 
último ao exercício dos direitos de soberania do país receptor 
(nomeadamente o direito de controlar as suas fronteiras e de admitir 
estrangeiros no solo nacional). Dentro desse quadro político, cabia aos 
países de emigração proteger os seus nacionais, sem no entanto impedir 
sua saída, e competia aos países receptores definir o perfil do imigrante 
que podia entrar, permanecer e pertencer à sua sociedade. Princípios 
que continuam ainda hoje a nortear as relações interestatais entre 
democracias liberais.” 

Assim, para ter acesso regular ao mercado de trabalho brasileiro, o 

estrangeiro necessita submeter-se ao processo para ingresso no território 

nacional, necessitando, portanto do visto, algo que não chega a causar 

estranheza, pois é expediente francamente usado por diversos países, como 

apontam Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet:153 

Enquanto os Estados ocidentais e a maior parte dos países do Terceiro 
mundo aceitam com bastante liberalidade a entrada de estrangeiros no 
seu território, ainda que os controlando, eles mostram-se extremamente 
reticentes a admitirem aqueles que exercem uma atividade lucrativa, 
muito especialmente no contexto de crise econômica reinante, devido às 
suas repercussões em matéria de emprego. Neste domínio, o princípio 
fundamental é que a admissão do trabalhador migrante no território 

                                                   
152 BAGANHA, Maria Ioannis. A cada sul seu norte: dinâmicas migratórias em Portugal. In: A 
globalização e as ciências sociais. SANTOS, Boaventura de Souza (org). 4ª ed. São Paulo: 
Cortez editora. 2011. p.139. 
153 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2003, p.693. 
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nacional está submetida à autorização, em princípio preliminar, do Estado 
de acolhimento. 

Segundo o direito positivo brasileiro, e respeitando os tratados 

internacionais subscritos, ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional 

poderão ser concedidos vistos de entrada em diversas categorias, tais como de 

trânsito154; de turista; temporário; permanente; de cortesia; oficial; e diplomático155, 

devendo ser lembrado que a posse ou a propriedade de bens no Brasil não 

confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza156. 

O visto de turista é o concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em 

caráter recreativo ou de visita, sendo aquele que não tenha finalidade imigratória, 

nem intuito de exercício de atividade remunerada. Tal visto pode ser dispensado, 

se houver reciprocidade no país de origem do viajante.157 

O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao 

Brasil para viagem cultural ou em missão de estudos; em viagem de negócios; na 

condição de artista ou desportista; na condição de estudante; na condição de 

cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de 

contrato ou a serviço do Governo brasileiro; na condição de correspondente de 

jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira; na condição de 

ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de 

congregação ou ordem religiosa.158 

Ao estrangeiro que ingresse no país na condição de artista ou desportista 

ou na de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob 

regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro só se concederá o visto se 

                                                   
154 O visto de trânsito é aquele concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de destino, tenha 
de entrar em território nacional. 
155 Trata-se do artigo 4º da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
156 Trata-se do artigo 6º da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
157 Tratam-se dos artigos 9º e 10º da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
158 158 Trata-se do artigo 13 da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
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satisfizer às exigências especiais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Imigração e for parte em contrato de trabalho, lembrando, ainda, que o visto 

permanente poderá ser concedido ao estrangeiro caso ele pretenda se fixar 

definitivamente no Brasil.159 

O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos 

aos brasileiros. Contudo, o estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de 

visto de turista, de trânsito ou temporário, bem como aos dependentes de titulares 

de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício de atividade remunerada160. 

O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato, 

só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado, na 

oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do Ministério da 

Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho.161 

De tudo que foi dito, uma conclusão resta clara: no Brasil, ressalvado algum 

tratado internacional, para o estrangeiro exercer atividade remunerada, ele deve, 

previamente, obter o visto pertinente162. Sem o visto, o estrangeiro que exerce 

atividade remunerada, está em situação irregular, podendo, inclusive, ser 

repatriado ao seu país de origem163. 

                                                   
159 Trata-se do artigo 15 da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
160 Trata-se do artigo 98 da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
161 Trata-se do artigo 100 da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
162 A situação já foi objeto de apreciação da jurisprudência nacional, a exemplo do processo 
1999.50.01.002458-2 que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª região, tendo como 
relator o Desembargador Federal Reis Friede. Na decisão ficou assentado que “o estrangeiro que 
ingressa no país para exercer atividade profissional tem que obter o Visto Temporário, conforme 
previsão do art. 13 da Lei nº 6.815/80.” Disponível em www.trf2.jus.br. Acesso em 25.11.12. 
163 Tal situação também já foi objeto de manifestação do TRF da 2ª região, no processo 
2002.51.01.490226-1, que teve como relator o Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Na 
decisão foi assentado, dentre várias coisas, que a regulação da matéria pertinente ao trabalho de 
estrangeiro no Brasil, que tem como pilar a Lei n.º 6.815, de 19.08.1980, sendo informada, 
mormente no que pertine ao trabalho de estrangeiro, à proteção do mercado laboral aos nacionais, 
admitindo o ingresso de mão-de-obra de outros países somente se atendidos os requisitos nele 
positivados, e em circunstâncias especiais (art. 2o), não se dispensando, em nenhuma hipótese, o 
visto, o qual é ato administrativo, de competência do Ministério das Relações Exteriores, que 
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Todo esse procedimento em relação ao acesso do estrangeiro ao mercado 

de trabalho, pretende implementar a nossa política de imigração que objetivará, 

primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da 

economia nacional, visando, em especial, ao aumento da produtividade, à 

assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos, pois 

como bem acentuou Maria Ioannis Baganha164: 

Da forma como as democracias capitalistas manipularem o controlo e 
regularem os fluxos migratórios nas suas fronteiras depende a evolução 
dos fluxos migratórios internacionais e o acentuar ou atenuar dos 
desequilíbrios geo-econômicos existentes. Dadas as principais 
determinantes na gestação dos fluxos migratórios internacionais, é de 
prever uma crescente regionalização das pressões migratórias de cada 
Sul para o seu particular Norte, determinadas não apenas pela 
proximidade geográfica mas também pelas ligações políticas económicas 
[leia-se, muito especialmente pelos respectivos passados coloniais] que 
contribuíram para a formação de redes migratórias. 

Uma questão fundamental é saber se essa irregularidade (ausência de 

visto), impediria o estrangeiro que trabalhou no Brasil, de amealhar os direitos 

previstos na legislação trabalhista nacional. Nesse ponto existem duas correntes 

em forte embate jurisprudencial. A primeira sustenta que o estrangeiro ilegal 

exercente de atividade remunerada, viola norma de ordem pública, logo, impede a 

percepção da maioria dos direitos previstos em nossa legislação165; a segunda 

corrente, forte no valor social do trabalho constitucionalmente previsto, defende 

que todos os direitos previstos em lei devem ser assegurados ao estrangeiro em 

situação irregular.166 

Nos parece que a segunda corrente está correta. O trabalho do estrangeiro 

em situação irregular trata-se de hipótese de trabalho proibido, logo, tem-se um 

                                                                                                                                                           
consiste no registro, no passaporte do estrangeiro, da autorização consular para ingresso e 
permanência no País, obtenível após o atendimento de requisitos impostos pela legislação 
pertinente. Disponível em www.trf2.jus.br. Acesso em 25.11.12. 
164 BAGANHA, Maria Ioannis. A cada sul seu norte: dinâmicas migratórias em Portugal. In: A 
globalização e as ciências sociais. SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). 4ª ed. São Paulo: 
Cortez editora. 2011, p.140. 
165 Recurso Ordinário nº 0099100-13.2007.5.01.0071. Disponível em http://www.trt1.jus.br. Acesso 
em 25.11.2012. 
166 Recurso de Revista n° TST-RR-49800-44.2003.5.04.0005. Disponível em www.tst.jus.br. 
Acesso em 25.11.2012. 
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óbice legal à formulação do contrato, mas não impede a percepção dos direitos 

trabalhistas, de forma assemelhada ao trabalho do menor. Pensar de forma 

diversa, poderia levar ao incremento da exploração predatória da mão de obra 

estrangeira, sob o singelo argumento da entrada irregular. O Estado pode e deve 

exercer o controle de quem entra em suas fronteiras, mas não pode tolerar o 

aviltamento da força de trabalho de qualquer indivíduo, pois todos, nacionais e 

estrangeiros, têm uma dignidade pessoal que a Constituição Federal assegura. 

Um outro aspecto a ser considerado quando se fala em acesso ao mercado 

de trabalho por estrangeiros, refere-se ao reconhecimento das qualificações 

técnicas desses profissionais, ou, noutro norte, de uma presumível inaptidão para 

exercício das atividades específicas em território nacional. 

O primeiro caso é o que ocorre, por exemplo, quando estrangeiros com 

nível superior desejam exercer suas atividades no país, mas esbarram nos 

regulamentos profissionais, especialmente os que exigem o reconhecimento dos 

seus títulos acadêmicos. O Estado brasileiro tem o direito de aferir as qualidades 

técnicas desses profissionais, porquanto graduados em instituições inseridas em 

ambiente cultural e acadêmico totalmente diverso do brasileiro. 

Não se trata de por em dúvida o prestígio das instituições estrangeiras de 

ensino superior, especialmente os centros de excelência, mas de, em nome da 

qualidade dos serviços, da saúde pública e da segurança das pessoas aferir do 

profissional a aptidão para o exercício da profissão regulamentada. Nesse 

contexto, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), prevê, em seu art. 48167, que os diplomas sejam submetidos 

                                                   
167 Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular. 
§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles 
conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo 
Conselho Nacional de Educação. 
§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por 
universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os 
acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 
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a processo de revalidação por instituição brasileira, quando então poderá o 

interessado exercer a profissão no território nacional, uma vez atendidos os 

requisitos exigidos para tanto.168 

O segundo aspecto por nós abordado, qual seja, uma presumível inaptidão 

de exercício das atividades em território nacional. É o peculiar caso dos 

advogados. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de órgão regulador da 

profissão jurídica, tem sido criteriosa quanto ao ingresso no mercado nacional de 

advogados estrangeiros, só os admitindo na condição de consultores em direito 

estrangeiro, desde que exerçam a advocacia em seus países de origem. 

Deve ser dito que tal autorização da Ordem dos Advogados do Brasil, é 

sempre precária, ensejará exclusivamente a prática de consultoria no direito 

estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional, vedados 

expressamente o exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria 

em direito brasileiro.169 

Embora com um discurso mais suave, a constitucionalidade da 

regulamentação feita pela OAB, foi defendida pelo seu Conselho Federal, como se 

observa no parecer do então conselheiro Sérgio Ferraz170: 

O Provimento n.º 91 parte de dois supostos fundamentais, para regular a 
atuação permitida ao advogado estrangeiro. 
Em primeiro lugar, tem-se em mente que a advocacia não é, 
fundamentalmente, uma atividade de comércio de serviços. O advogado 
é parte essencial da dinâmica do sistema jurídico de seu país, 

                                                                                                                                                           
§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só 
poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos 
e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 
168 O caso foi apreciado no RO n° 00446-2002-043-01-00-7, onde ficou assentado que o 
estrangeiro diplomado que pretende trabalhar em território nacional. Regularização. Por força da 
legislação nacional, e para a proteção do interesse social e humano, o estrangeiro somente poderá 
prestar serviços de engenheiro ou similar no Brasil desde que seu título esteja devidamente 
registrado no Sistema CONFEA/CREA. Disponível em www.trt1.jus.br. Acesso em 25.11.2012. 
169 Tudo conforme o provimento 91/2000, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 
170 http://www.oab.org.br/ari/files/parecer-sergioferraz.pdf. Acesso em 19.06.2013. 
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interpretando a lei, divulgando-a ademais e colaborando na sua 
aplicação. Nessa polifacética feição, o advogado é um fator eloqüente na 
definição do sistema cultural de sua nação. Vê-lo como simples agente 
comercial é deturpar e amesquinhar seu real significado (Estatuto, art. 2º; 
Código de Ética e Disciplina, art. 5º).  
O segundo pilar estimativo, do Provimento n.º 91, é o princípio da 
reciprocidade: admitir-se-á o desempenho no Brasil do consultor em 
Direito estrangeiro, desde que, além dos demais requisitos, comprove ele 
que em seu país ou estado se defere igual tratamento ao advogado 
brasileiro (Provimento n.º 91, art. 2º, inciso VI). 
[...] 
No Brasil, a advocacia NÃO é, precipuamente, uma simples modalidade 
de prestação de serviço. Ela é nuclearmente, um desempenho de caráter 
público, indispensável à administração da justiça (C.R., art. 133). 
Qualquer norma de direito interno ou internacional, que degrade essa 
natureza, pretendendo ver na advocacia mera modalidade de comércio 
de serviços, é inconstitucional. 
A advocacia é regulada num conjunto orgânico de NORMAS ESPECIAIS 
(Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, Provimentos 
do Conselho Federal), insuscetíveis de derrogações mediante diplomas 
gerais (como são os Acordos e Protocolos regedores do comércio de 
serviços em geral). 
A advocacia integra a dinâmica do Sistema jurídico do país, compondo 
ademais o complexo cultural regedor da convivência social. Sua 
mercantilização é vedada (Código de Ética e Disciplina, art. 5º). 
O estabelecimento de requisitos limitadores do exercício da profissão tem 
base constitucional (C. R., art. 5º, inciso XIII), a ele não se sobrepondo 
qualquer norma interna ou internacional, que pretenda liberar a advocacia 
de qualquer condicionamento, inclusive em razão do lugar em que obtida 
a graduação. Não valem aqui, até mesmo no plano estritamente lógico, 
pretensos símiles com outras profissões. Fazer um viaduto ou aplicar 
uma terapia curativa é igual no Brasil ou na Itália. Já a lei — sobretudo 
sua interpretação — é única em cada país. Não há como garantir livre 
circulação, portanto, das atividades advocatícias. 
Nessa panorâmica, resulta para nós nítida não só a total 
constitucionalidade (validade) do Provimento n.º 91, como também o 
descabimento seja de se invocar aqui compromissos internacionais do 
Brasil referentes a comércio de serviços, seja de assumir o Brasil 
compromissos internacionais no atinente a “serviços jurídicos”. 

Como exigências para a concessão de autorização para a consultoria em 

direito estrangeiro, o interessado deverá apresentar: a) prova de ser portador de 

visto de residência no Brasil; b) prova de estar habilitado a exercer a advocacia 

e/ou de estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados ou Órgão equivalente 

do país ou estado de origem (a perda, a qualquer tempo, desses requisitos 

importará na cassação da autorização); c) prova de boas conduta e reputação, 

atestadas em documento firmado pela instituição de origem e por 3 (três) 

advogados brasileiros regularmente inscritos nos quadros do Conselho Seccional 
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da OAB em que pretender atuar; prova de não ter sofrido punição disciplinar, 

mediante certidão negativa de infrações disciplinares emitida pela Ordem dos 

Advogados ou Órgão equivalente do país ou estado em que estiver admitido a 

exercer a advocacia ou, na sua falta, mediante declaração de que jamais foi 

punido por infração disciplinar; (a superveniência comprovada de punição 

disciplinar, no país ou estado de origem, em qualquer outro país, ou no Brasil, 

importará na cassação da autorização); d) prova de que não foi condenado por 

sentença transitada em julgado em processo criminal, no local de origem do 

exterior e na cidade onde pretende prestar consultoria em direito estrangeiro no 

Brasil (a superveniência comprovada de condenação criminal, transitada em 

julgado, no país ou estado de origem, em qualquer outro país, ou no Brasil, 

importará na cassação da autorização); e) prova de reciprocidade no tratamento 

dos advogados brasileiros no país ou estado de origem do candidato. 

A autorização concedida a consultor em direito estrangeiro concedidas pela 

OAB, deverá ser renovada a cada três anos, com a atualização da documentação 

pertinente. 

Como se observa, existe uma preocupação com o ingresso destes 

profissionais no mercado nacional e, pelos termos empregados na 

regulamentação, esta (a preocupação) deve-se ao fato de que a atuação jurídica 

implica em interpretações do ordenamento jurídico e interações com as estruturas 

jurídico-sociais, algo relacionado com a cultura jurídica nacional, não sendo de 

todo aconselhável que tal faceta profissional seja permitida aos estrangeiros. 

De tudo o que foi exposto até aqui, resta evidente que as leis brasileiras de 

acesso ao mercado de trabalho por estrangeiros são positivas, pois possibilitam às 

autoridades a formulação de uma política migratória razoável e seletiva, que 

permite o controle do contingente de imigrantes para fins de formulação de 

políticas públicas e segurança institucional, além de dar uma proteção ao 

trabalhador nacional. 
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Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro assegura a todos os imigrantes 

que trabalham no Brasil, a fruição dos seus direitos sociais, não sendo sua origem 

um óbice ao cumprimento do dever constitucional de proporcionar a todos os 

habitantes do Brasil uma existência digna. 

3.3.1.1 O peculiar caso do programa Mais Médicos Para o Brasil 

O Sistema Único de Saúde – SUS trata-se de um programa governamental 

que objetiva a implementação do direito fundamental à saúde, sendo garantido o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação171. A Constituição prescreve, ainda, que o SUS será financiado com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes.172 

O Sistema Único de Saúde tem diversas atribuições constitucionalmente 

estabelecidas, dentre elas as de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; executar as 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico; incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 

teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; participar do 

controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 

e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho.173 

                                                   
171 Assim prescreve o artigo 196 da Constituição de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 17.07.2013. 
172 Assim prescreve o artigo 198, § 1º, da Constituição de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 17.07.2013. 
173 Assim prescreve o artigo 200 da Constituição de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 17.07.2013. 



90 
 

 
 

Tendo como objetivos diminuir a carência de médicos a fim de reduzir as 

desigualdades regionais na área da saúde; fortalecer a prestação de serviços na 

atenção básica em saúde; aprimorar a formação médica no País e proporcionar 

maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação; 

ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, 

desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população 

brasileira; fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-

serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão 

acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; promover a troca de 

conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos 

formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar médicos para atuação nas 

políticas públicas de saúde do País e na organização e funcionamento do SUS; e 

estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS174, o Governo Federal 

lançou o programa Mais Médicos. 

Uma das inovações deste programa foi ampliar a duração dos cursos de 

medicina, que a partir de 2015 passarão a ser constituídos por 02 (dois) ciclos. O 

primeiro, onde o acadêmico haverá de cumprir das diretrizes curriculares 

nacionais; o segundo, composto por treinamento em serviço, exclusivamente na 

atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com 

duração mínima de dois anos.175 

O segundo ciclo será realizado sob a supervisão técnica de médicos, 

detentores de título de pós-graduação, sendo assegurado aos estudantes de 

medicina a percepção de bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, em valor 

estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde.176 

                                                   
174 Assim prescreve o artigo 1º, I a VIII, da Medida Provisória 621/2013. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv621.htm. Acesso em 
17.07.2013. 
175 Assim prescreve o artigo 4º, I e II, da Medida Provisória 621/2013. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv621.htm. Acesso em 
17.07.2013. 
176 Assim prescreve o artigo 4º, §§ 3º e 4º, da Medida Provisória 621/2013. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv621.htm. Acesso em 
17.07.2013. 
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A formulação jurídica do programa padece de alguns vícios, porquanto não 

prevê a concessão de qualquer direito trabalhista aos médicos no segundo ciclo. 

Quem ingressar no segundo ciclo estará “em treinamento”, sendo que à luz do 

Direito do Trabalho, qualquer profissional em treinamento está subordinado a seu 

empregador, logo, trata-se de trabalhador subordinado177. 

A medida provisória 621/2013 criou uma precarização temporária para os 

Estudantes de medicina, pois estes prestarão um trabalho por até 02 (dois) anos, 

subordinados aos gestores locais do SUS, recebendo apenas uma bolsa em valor 

a ser definido, sem contagem de tempo de serviço, sem jornada de trabalho, sem 

perceber sequer um seguro de acidentes pessoais ou recesso anual, algo que 

qualquer estagiário tem direito por lei178. 

Uma iniciativa semelhante foi proposta pelo Senador Cristovam Buarque, 

através do projeto de lei 168, que tramita no Congresso Nacional, onde se prevê 

que graduados em medicina que tiverem obtido seus diplomas em cursos 

custeados com recursos públicos, em instituições públicas ou privadas, obrigam-

se a um período de dois anos de exercício social da profissão, imediatamente 

após a sua conclusão, durante os quais prestarão serviços contínuos, na sua área 

profissional, em municípios com menos de trinta mil habitantes e/ou em 

comunidades carentes de regiões metropolitanas.179 

Contudo, o projeto de lei do Senado tinha a vantagem de estabelecer que o 

exercício social da medicina será cumprido em jornada integral e exclusiva de 

quarenta horas semanais, com contrato regular de trabalho, financiado pela rede 

de saúde à qual o médico recém-formado estiver vinculado, sendo que durante os 

                                                   
177 TRT 3ª REGIÃO - RO 0000987-40.2010.5.03.0143 
EMENTA: PERÍODO DE TREINAMENTO - RELAÇÃO DE EMPREGO. A prova dos autos 
comprovou o treinamento ocorrido no período informado na petição inicial, sem registro de tal 
período e percepção de salários. A teor do disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, deve ser 
reconhecido como data de admissão aquela na se iniciou o treinamento, com o pagamento das 
verbas pertinentes. Disponível em www.trt3.jus.br. Acesso em 17.07.2013. 
178 Conforme o art. 9º, IV e art. 13, todos da lei 11.788/08. O texto integral está disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em 17.07.2013. 
179 Conforme o artigo 1º do projeto de lei 168/2012. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105683. Acesso em 
17.07.2013. 
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dois anos do exercício social da profissão, o médico gozará de todos os direitos 

trabalhistas, incluídos os da previdência social, contando o tempo integralmente 

para sua aposentadoria.180 

Apoderar-se do conhecimento adquirido pelos estudantes durante 06 (seis) 

anos de estudos superiores, sem a concessão de direitos sociais, é uma afronta 

grosseira à Constituição. 

Outra novidade trazida pela Medida provisória 621/2013 foi a instituição do 

programa Mais Médicos Para o Brasil, que será oferecido aos médicos formados 

em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no 

País e aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, 

por meio de intercâmbio médico internacional.181 

O programa estabelece uma preferência na seleção e ocupação das vagas 

ofertadas, na seguinte ordem: médicos formados em instituições de educação 

superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; médicos brasileiros 

formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina 

no exterior; e médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no 

exterior.182 

Dito de outra forma, pelos termos do programa, será possível que médicos 

graduados no estrangeiro exerçam a medicina no país, sem necessidade de 

revalidar seus títulos. Ora, conforme já apontamos acima (item 3.3.1) é dever do 

Estado brasileiro aferir do profissional estrangeiro a sua aptidão para o exercício 

de profissão regulamentada. 

                                                   
180 Conforme o artigo 3º e seu § único do projeto de lei 168/2012. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105683. Acesso em 
17.07.2013. 
181 Assim prescreve o artigo 7º, I e II, da Medida Provisória 621/2013. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv621.htm. Acesso em 
17.07.2013. 
182 Assim prescreve o artigo 7º, § 1º da Medida Provisória 621/2013. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv621.htm. Acesso em 
17.07.2013. 
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O governo brasileiro já tem um programa que inicia essa aferição, a partir 

de um instrumento unificado de avaliação e um exame para revalidação dos 

diplomas estrangeiros compatíveis com as exigências de formação 

correspondentes aos diplomas de médico expedidos por universidades brasileiras, 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina, com parâmetros e critérios isonômicos adequados para aferição de 

equivalência curricular e definição da correspondente aptidão para o exercício 

profissional da medicina no Brasil.183 

Convém lembrar que a lei 8.080/90, determina que a política de recursos 

humanos na área da saúde (e os médicos são os agentes essenciais dessa 

política) será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas 

de governo, objetivando a organização de um sistema de formação de recursos 

humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da 

elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; e 

valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde 

(SUS),184 sendo através destas políticas que se cumpre o prescrito no art. 200, III, 

da Constituição Federal. 

Assim, a simples dispensa da aferição da capacidade técnica do médico 

graduado no estrangeiro, como prevista pela Medida Provisória 621/2013, ofende 

o art. 200, III, da Constituição, pois cabe ao Poder Público uma ação incisiva na 

formação dos recursos humanos na área de saúde, tendo em vista que a saúde é 

dever do Estado. 

3.3.2 Regras de proteção ao trabalhador nacional 

Cabe-nos agora, analisar o segundo eixo das regras de nacionalização do 

trabalho previstas na legislação, que implica em possibilidades bem distintas, 

como já acentuamos, ou seja, (a) acesso a determinadas profissões a 

                                                   
183 Considerandos da Portaria interministerial nº 278, cujo texto está disponível em 
http://portal.inep.gov.br/revalida. Acesso 17.07.2013. 
184 Conforme o artigo 27 da lei 8.080/90. O texto integral está disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em 17.07.2013. 
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trabalhadores brasileiros; (b) um quantitativo de trabalhadores das empresas ser, 

obrigatoriamente, formado por brasileiros. (c) vedação de tratamento privilegiado 

aos estrangeiros em detrimento dos brasileiros; (d) preferência pelo trabalhador 

brasileiro ao estrangeiro, em caso de ruptura do contrato de trabalho. 

Essas regras tem um pressuposto essencial, qual seja, uma desigualdade 

jurídica entre nacionais e estrangeiros, pois só isso justifica uma legislação 

nacional que pretenda regular a relação entre nacionalidade e trabalho. Não se 

trata de opor nacionais e estrangeiros, mas de compará-los a partir do critério da 

nacionalidade (e suas implicações políticas, sociais e culturais), para assim melhor 

aplicar o princípio da igualdade, como tentaremos demonstrar posteriormente. 

3.3.2.1 Acesso a determinadas profissões a trabalhadores brasileiros. 

Uma das regras mais presentes quando se refere à nacionalização do 

trabalho é a reserva de certas profissões aos trabalhadores nacionais. Tem-se 

entendido que algumas atividades têm relação direta com a integridade da 

população ou referem-se à segurança do Estado e das instituições. 

Trata-se de regras de amplo uso no plano internacional, como demonstra 

Ian Brownlie:185 

Sempre reuniu grande apoio a opinião de que o estrangeiro apenas pode 
esperar uma igualdade de tratamento nos termos do direito interno, uma 
vez que se submeterá às condições nacionais com os benefícios e ônus 
dai decorrentes, e visto que seria contrário aos princípios da jurisdição 
territorial e igualdade conceder um estatuto especial ao estrangeiro. 
Antes de examinar a validade do princípio do tratamento nacional, deve 
observar-se que é consensual aceitar-se que são admissíveis certas 
fontes de desigualdade. Assim, não se defende como de Direito que o 
estrangeiro deva ter direitos políticos no Estado anfitrião. Além disso, o 
estrangeiro deve respeitar o direito interno, tal como ele é, no que diz 
respeito à regulamentação da economia e à restrição do emprego de 
estrangeiros em atividades laborais específicas. 

                                                   
185 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 
1997, p.548-9. 
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Segundo a lei vigente no ordenamento constitucional anterior, em relação 

ao mercado de trabalho, era vedado ao estrangeiro ser comandante de navio 

nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre; participar da 

administração ou representação de sindicato ou associação profissional, bem 

como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada; ser 

prático de barras, portos, rios, lagos e canais.186 

A Consolidação das Leis do Trabalho determina que o exercício da 

profissão de químico só é permitido a estrangeiros, quando preenchidos os 

seguintes requisitos: a) serem possuidores de diploma de químico, químico 

industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido, no Brasil, 

por escola oficial ou oficialmente reconhecida; b) ou diplomados em química por 

instituto estrangeiro de ensino superior, que tenham, de acordo com a lei, 

revalidado os seus diplomas e, mesmo assim, se a seu favor militar a existência 

de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos 

respectivos diplomas.187 

A Lei 7.183/1984 e o Código Brasileiro de Aeronáutica atribuíram 

privativamente aos brasileiros a profissão de aeronauta, sendo estes os tripulantes 

devidamente habilitados que exercem função a bordo de aeronaves. Apenas a 

função não remunerada, a bordo de aeronave de serviço aéreo privado pode ser 

exercida por tripulantes habilitados, independente de sua nacionalidade. 

Impõe-se esclarecer que, a juízo da autoridade aeronáutica, poderão ser 

admitidos como tripulantes, em caráter provisório, instrutores estrangeiros, na falta 

de tripulantes brasileiros, embora os prazos dos seus contratos, não poderá 

exceder de 6 (seis) meses. 

                                                   
186 Trata-se do artigo 106, I, VII e VIII da Lei 6.815/80. O texto da Lei está disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 15.03.2013. 
187 Trata-se do art. 325, parágrafo 2º, alíneas a, b e ,c, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 12.12.2012. 
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De forma idêntica, a lei 9.432/97, que ordena o transporte aquaviário, 

determina que nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente 

brasileiros o comandante e o chefe de máquinas. 

Legislações mais antigas188 também cometem certas profissões aos 

brasileiros, como o decreto 21.981/32 onde se prescreve que a profissão de 

leiloeiro será exercida mediante matrícula concedida pelas juntas comerciais, 

sendo necessário provar, dentre outras coisas, ser cidadão brasileiro e estar no 

gozo dos direitos civis e políticos e ter idoneidade, comprovada com apresentação 

de certidões negativas dos distribuidores, no Distrito Federal, da Justiça Federal e 

das Varas Criminais da Justiça local em que o candidato tiver o seu domicílio. 

É interessante observar, que em matéria de agentes de comércio, o decreto 

nº 13.609, de 21 de outubro de 1943, comete o ofício de Tradutor Público e 

Intérprete Comercial será exercido, no país, por brasileiros, devendo os 

candidatos à vaga provar a qualidade de cidadão brasileiro nato ou naturalizado; 

não estar sendo processado nem ter sido condenado por crime cuja pena importe 

em demissão de cargo público ou inabilitação para o exercer e a residência por 

mais de um ano na praça onde pretenda exercer o ofício189. 

Devem ser lembradas, ainda, algumas atividades de caráter organizacional, 

que, pela importância política ou pelos reflexos que podem gerar nos registros 

públicos das empresas, são atribuídas aos brasileiros. É o caso, por exemplo, das 

associações profissionais para serem reconhecidas como sindicatos, que devem 

                                                   
188 Historicamente, uma série de legislações cometeram certas atividades profissionais aos 
brasileiros, que atualmente não têm relevância institucional ou econômica (aliás, sequer são 
praticadas), como o Decreto 4.118/42 que reservava aos nacionais a atividade de classificador de 
produtos agrícolas, pecuários, de matérias primas, seus subprodutos e resíduos de valor 
econômico; ou o Decreto-Lei 2.697/40 que reservava aos nacionais a atividade de agentes da 
propriedade industrial. 
189 Esse último requisito já foi objeto de questionamento judicial, acusado de inconstitucionalidade, 
pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública nº 0007892-90.2012.4.05.8300 - 6ª Vara 
Federal do Recife. A decisão, que está em grau de recurso, foi julgada improcedente. 
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atribuir o exercício do cargo de presidente a brasileiro nato, e dos demais cargos 

de administração e representação por brasileiros.190 

Na segunda situação, tem-se o plenário das juntas comerciais dos Estados, 

que serão compostas de Vogais e respectivos suplentes sendo nomeados, no 

Distrito Federal, pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, e nos Estados, salvo disposição em contrário, pelos governos 

dessas circunscrições, dentre brasileiros que estejam em pleno gozo dos direitos 

civis e políticos; não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso a 

cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação, falência 

fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a propriedade, a fé 

pública e a economia popular, tudo conforme prescrito no artigo 11, incisos I a IV 

da Lei Nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. 

A restrição às atividades acima expostas, é motivada pela compreensão da 

lei de que elas têm uma importância que ultrapassa os limites econômicos, 

gerando reflexos na soberania do país e na segurança da população. 

Veja-se o peculiar caso do aeronauta, pois, considerando o complexo 

contexto internacional na atualidade, não pode ser encarado apenas como uma 

simples profissão exercida no interior de aeronaves, porquanto estas (as 

aeronaves), para além de meios de transporte, podem ser transformadas em 

armas de destruição, ceifando a vida de milhares de pessoas inocentes como 

ocorreu nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Os 

Estados, à bem da segurança dos seus cidadãos, devem ter uma atenção 

especial a tal atividade. 

Uma discussão ainda deve ser feita, em relação a atividades vedadas aos 

estrangeiros, a saber: o acesso a cargos e funções públicas (aqueles cujo 

exercício já não tenham sido proibidos aos estrangeiros, pela própria 

                                                   
190 Trata-se do art. 515, alínea “c”, da Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 12.12.2012. 
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Constituição), pois na maioria dos Estados, inúmeros encargos e funções 

administrativas só podem ser executados por nacionais do país191. 

Esse era o desejo original da Constituição de 1988, pois o caput art. 37 

prescrevia expressamente que a administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e, também, que os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

Observando o comando constitucional da época, a Lei 8.112/90, 

determinava que eram requisitos básicos para investidura em cargo público, 

dentre outros, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação 

com as obrigações militares e eleitorais.192 

Isso não significava que os Estrangeiros eram impedidos de servir à 

Administração Pública, pois a vedação era, apenas, para investidura em cargo 

público, podendo sua admissão ocorrer sob outro vínculo.193 

Apenas com o advento da Emenda Constitucional nº 11 e da lei 9.515/97 

as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais 

puderam prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, 

de acordo com as normas e os procedimentos do estatuto dos servidores públicos. 

Contudo, as alterações na Constituição procedidas pela Emenda 

Constitucional nº 19/98, permitiu que os cargos, empregos e funções públicas 

                                                   
191 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. São Paulo: Saravia. 1983, p.429. 
192 Inclusive a referida lei estabeleceu regras para os estrangeiros que ocupassem empregos 
públicos, vedando a transformação destes em cargos, como se observa no parágrafo 6º do art. 
243: 
Art. 243.  (...). 
§ 6o  Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não 
adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão 
ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem 
vinculados os empregos. 
193 MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 1998, p.360. 
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seriam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, também na forma da lei. 

O novo dispositivo constitucional não ficou sem críticas194, pois muitos 

acreditam que os cargos públicos são expressões do próprio Estado, não sendo 

compatível com a condição de estrangeiro. 

De todo modo, referido dispositivo constitucional não é auto aplicável, pois 

a lei exigida pela Constituição ainda não integra o ordenamento jurídico nacional, 

como já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal195. Atente-se, por fim, que por 

não ser a norma regulamentadora de que trata o artigo 37, I, da Constituição do 

Brasil matéria reservada à competência privativa da União, pode haver 

regulamentação pelos Estados-membros.196 

Assim, resta evidente, que diversas leis, em tempos históricos distintos, 

sempre atribuíram certas atividades aos brasileiros, em detrimento dos 

estrangeiros, em função dos juízos de valor e/ou prestígio que tais atividades 

desfrutavam no contexto econômico nacional. Evidentemente, ante o ordenamento 

constitucional atual, muitas (não todas) as restrições de acesso a funções entre 

nacionais e estrangeiros deixaram de existir. 

3.3.2.2 Quantitativo obrigatório de trabalhadores brasileiros. 

Outra regra de nacionalização do trabalho de caráter protetivo, é a que 

determina, obrigatoriamente, uma proporção de brasileiros superior a de 

estrangeiros, também chamada de lei dos dois terços. 

Prevista na CLT, referida regra consiste na obrigação das empresas, 

individuais ou coletivas, que explorem serviços públicos dados em concessão, ou 
                                                   
194 GARCIA, Maria. Engano inominável: a EC 19/98 e os estrangeiros na administração pública. In: 
Revista de direito constitucional e internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 13, nº 
51, abr-jun 2005, p.45-52. 
195 RE 544655 AgR / MG, em que foi relator o Ministro Eros Grau. Disponível em www.stf.jus.br. 
Acesso em 10.07.2013. 
196 RE 590663 / Roraima, em que foi relator o Ministro Eros Grau. Disponível em www.stf.jus.br. 
Acesso em 10.07.2013. 
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que exerçam atividades industriais ou comerciais, a manter, no quadro do seu 

pessoal, quando composto de 3 (três) ou mais empregados, uma proporção de 

brasileiros de 2/3 (dois terços) de empregados brasileiros, podendo, entretanto, 

ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de 

cada atividade. 

Só eram excluídos da regra os empregados que exerciam funções técnicas 

especializadas, desde que, a juízo do órgão do poder executivo competente, 

houvesse falta de trabalhadores nacionais. 

Trata-se de norma antiga197, que restou incorporada na CLT, e cuja alegada 

motivação era a de criar uma proteção ao trabalhador brasileiro, como já 

sustentava Segadas Vianna198: 

Portanto, a lei de nacionalização – bem como suas antecessoras – é uma 
garantia ao trabalhador brasileiro. Defesa nacional contra possível ação 
de empresas que não saibam corresponder à liberdade de nossas leis. 
Não diz respeito, diretamente, aos trabalhadores estrangeiros; é antes 
uma proibição às empresas, uma limitação aos abusos. Nesse sentido é 
que ela deve ser compreendida e interpretada. 

                                                   
197 Sua feição começou a ser delineada após a revolução de 1930, com o decreto N. 19.482/30 que 
estabelecia: 
Art. 3º Todos os indivíduos, empresas, associações, companhias e firmas comerciais, que 
explorem, ou não, concessões do Governo federal ou dos Governos estaduais e municipais, ou 
que, com esses Governos contratem quaisquer fornecimentos, serviços ou obras, ficam obrigadas 
a demonstrar perante o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de noventa 
dias, contados da data da publicação do presente decreto, que ocupam, entre os seus 
empregados, de todas as categorias, dois terços, pelo menos, de brasileiros natos. 
Parágrafo único. Somente na falta, de brasileiros natos, e para serviços rigorosamente técnicos, a 
juizo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, poderá ser alterada aquela proporção, 
admitindo-se, neste caso, brasileiros naturalizados, em primeiro lugar, e, depois, os estrangeiros. 
O que chama a atenção nesse regramento é seu caráter visivelmente discriminatório, pois em seus 
considerandos, buscou como justificativa: a) a situação econômica e a desorganização do trabalho 
que reclamavam uma intervenção do Estado em favor dos trabalhadores; b) uma das 
preocupações da sociedade é a situação de desemprego forçado de muitos trabalhadores, que, 
em grande número, afluíam para a Capital da República e para outras cidades principais, no 
anseio de obter ocupação, criando sérios embaraços à pública administração, que não tem meios 
prontos de acudir a tamanhas necessidades; e c) Uma das causas do desemprego se encontra na 
entrada desordenada de estrangeiros, que nem sempre trazem o concurso util de quaisquer 
capacidades, mas frequentemente contribuem para aumento da desordem econômica e da 
insegurança social. 
198 SUSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA FILHO, João de Lima. 
Instituições de Direito do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: LTr editora. V 2, 2000, p.950. 
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O objetivo da lei, evidentemente, é criar uma regra que aumente a 

empregabilidade do trabalhador nacional, mas, para tanto, cria uma restrição aos 

profissionais estrangeiros. Tal medida pode tornar-se um notável inconveniente 

econômico, considerando a pouca qualificação da mão de obra nacional, 

especialmente no segmento da alta tecnologia. 

Assim, do ponto de vista estritamente econômico, esse dispositivo pode 

retirar do trabalhador nacional a oportunidade de interagir com estrangeiros e com 

eles aprender, incrementando a qualidade do seu trabalho. Em contextos de 

abundância de mão de obra qualificada nacional, é comum que a política crie 

barreiras aos trabalhadores não-nacionais, não sendo esse o caso do Brasil atual. 

Contudo, em certas áreas estratégicas, que se articulam com a soberania 

nacional ou a segurança da população, a regra da proporcionalidade pode ser 

justificada. Observe-se, por exemplo, a indústria militar de defesa (quando tiver 

expressão econômica e tecnológica) ou energia nuclear, que são setores que 

exigem incrementos de segurança, ante sua alta dose de politicidade, em 

decorrência dos efeitos deletérios que a violação de sigilo funcional ou despreparo 

da mão de obra pode provocar. 

Existe uma divergência acerca da recepção desse dispositivo pelo 

ordenamento constitucional de 1988. Rodrigo de Lacerda Carelli199 defende a total 

compatibilidade de tais regras com a nossa Constituição200, no que segue Orlando 

Gomes e Elson Gottschalk201, que mesmo à luz da Constituição atual, conferem 

validade aos dispositivos de nacionalização, ensinando que: 

                                                   
199 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Trabalho do estrangeiro no Brasil. In: CEDES – Centro de 
Estudos Direito e Sociedade – Boletim/Março de 2007. Disponível em www.cis.puc-
rio.br/cedes/PDF/cidadaniatrabalho/trabalhodoestrangeironobrasil,pdf. Acesso em 12.02.2012. 
200 Posição idêntica é defendida por Francisco Antonio de Oliveira, que sustenta que a proteção ao 
trabalhador nacional é razoável num país onde o desemprego atinge patamar alarmante, sendo tal 
proteção inerente à tradição jurídica brasileira. OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2005. 
P.267. 
201 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. 16ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense. 2001, p.419-420. 
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Entretanto, ao estrangeiro a lei, por vezes, cria incompatibilidades para o 
exercício de certas profissões ou ofícios. Não dizem respeito a uma 
deminutio genérica em razão do status nacional do indivíduo, mas 
atendem a um critério de política interna, ora de proteção ao trabalhador 
nacional, ora como medida de segurança em relação à natureza 
semipública de determinados ofícios. Assim, no capítulo da 
nacionalização do trabalho, prescreve a Consolidação das Leis do 
Trabalho que em toda empresa há de ser mantida, sempre, a 
proporcionalidade de dois terços de empregados brasileiros, podendo, 
entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior mediante ato do Poder 
Executivo, em face de certas circunstâncias especiais. 
[...] 
A Constituição de 1988 silencia sobre a proporcionalidade com 
estrangeiros, mas, por outro lado, não incluiu a nacionalidade entre 
fatores discriminatórios do salário (art. 7º, XXX), donde se deduz que a 
proteção do trabalhador brasileiro em igualdade de produtividade não é 
medida de hostilidade à mão-de-obra alienígena, mas, sim, de equidade 
social. 
Algumas profissões ou ofícios são privativos de brasileiros ou brasileiros 
natos, sendo para os mesmos incompatíveis aos estrangeiros. Aí, 
predomina a política de segurança nacional, dada a natureza da função 
exercida. 

A perspectiva aqui abordada não deixa de tratar de forma isonômica 

trabalhadores brasileiros e estrangeiros, mas sim protegendo os primeiros de uma 

contratação de estrangeiros que venham para ocupação dos postos de trabalho 

existentes no país. Contudo, os que advogam a tese contrária, apresentam 

argumentos bem consistentes e serão objeto de exame no capítulo 5 deste 

trabalho. 

3.3.2.3 Vedação de privilégios salariais aos estrangeiros. 

Também é regra de nacionalização do trabalho, aquela que veda o 

estabelecimento de privilégios salariais aos trabalhadores estrangeiros, em 

igualdade de condições com os brasileiros. 

Consiste na obrigação empresarial de não pagar a brasileiro que exerça 

função análoga, à que é exercida por estrangeiro a serviço da empresa, salário 

inferior ao deste, com as seguintes exceções: a) quando, nos estabelecimentos 

que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro 

contar menos de 2 (dois) anos de serviço, e o estrangeiro mais de 2 (dois) anos; 

b) quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, houver quadro 
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organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antigüidade; c) 

quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o estrangeiro; 

d) quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à 

comissão ou por tarefa. 

A norma é importante, e não deve ser confundida com a equiparação 

salarial prevista no artigo 461 da CLT como bem analisou Mozart Victor 

Russomano sob a égide da Constituição anterior202: 

Não podem ser feitas, na forma da Constituição, diferenciações entre 
nacionais e estrangeiros quanto a salário. Mas, o risco maior reside na 
possibilidade de que o empregador pague melhor remuneração ao 
estrangeiro. Nesse caso, o trabalhador nacional poderá exigir 
equiparação. Mas – aí e ponto relevante – a equiparação não se regerá 
pelos do art. 461 e, sim, pelo que dispõe, a título de exceção, o art. 358. 
Basta, nessa hipótese, que o estrangeiro e nacional exerçam função 
análoga e que a analogia de funções seja reconhecida e proclamada pela 
inspeção do trabalho (art. 358, caput). E claro que qualquer controvérsia 
a propósito, envolvendo eventual violação de direitos individuais, poderá 
ser submetida à Justiça do Trabalho, que confirmará, ou não, o 
pronunciamento da autoridade administrativa. 

Pela equiparação salarial determina-se que sendo idêntica a função, a todo 

trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, 

corresponderá igual salário, sem distinção de qualquer natureza, sendo que tal 

regra não se aplicará quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro 

de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de 

antigüidade e merecimento alternadamente. 

A lei define como trabalho de igual valor, o que for feito com igual 

produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de 

tempo de serviço não for superior a 2 (dois) anos. 

A regra do art. 358, que veda privilégios salariais aos estrangeiros203, não 

reproduz o critério da mesma localidade previsto no art. 461 da CLT. Assim, na 

                                                   
202 RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: José Konfino 
editor. 1974. P.489. 
203 RECURSO DE REVISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. FUNÇÃO ANÁLOGA. PARADIGMA 
ESTRANGEIRO. 
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equiparação o juízo de comparação deve ser feito entre empregados que laboram 

na mesma localidade, ao passo que a comparação entre nacionais e estrangeiros, 

pode ser feita entre empregados que trabalhem em localidades distintas. 

A regra enunciada confirma o princípio constitucional da isonomia, pois se a 

atividade é idêntica, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, não há 

justificativa para diferenciação salarial. 

3.3.2.4 Preferência pelo trabalhador brasileiro ao estrangeiro, em caso de 

ruptura do contrato de trabalho. 

A lei brasileira determinava que, nos casos de falta ou cessação de serviço, 

a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder à de brasileiro que exerça 

função análoga.204 

Tratava-se de odiosa forma de discriminação que não mais encontra 

respaldo constitucional. Aqui, a nacionalidade era usada como critério de 

demissão, algo visivelmente preconceituoso. Não é a nacionalidade do empregado 

que deve fundamentar seu desligamento da empresa, mas suas competências e 

habilidades no trato das questões profissionais. 

Por todos os lados que se observa, salta aos olhos que tal dispositivo não 

foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

                                                                                                                                                           
1. Se o Reclamante brasileiro desempenha função análoga à de modelo estrangeiro, incensurável 
decisão regional que defere direito à equiparação salarial com base no artigo 358 da CLT. 2. 
Agravo de instrumento desprovido. (TST-AIRR-746.478/01.0 - DJ 10/05/2002 - JOÃO ORESTE 
DALAZEN, Ministro Relator.) 
204 Trata-se do parágrafo único, do art. 358 da Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 12.12.2012. 
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4. A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO NO DIREITO COMPARADO 

4.1 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT E A 

REGULAÇÃO DO TRABALHO. 

Ao final da primeira guerra mundial, era muito presente a necessidade de 

regular-se as atividades laborais. Era urgente a criação de um sistema de 

proteção dos trabalhadores, objetivando que eles deixassem de ser vítimas 

indefesas dos processos econômicos que os viam como meros fatores de 

produção a gerar rendas205. 

Em 1919, na conferência de paz reunida em Paris, a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT é constituída na parte XIII do Tratado de 

Versalhes, ficando estabelecida como sede a cidade de Genebra. Contudo, em 

função da eclosão da Segunda Guerra mundial, sua sede foi transferida para 

Montreal no Canadá.206 

Em 1944, os membros da OIT reuniram-se na Filadélfia e emitiram uma 

declaração relativa aos seus fins e objetivos, onde se repensou as bases de 

funcionamento da organização e fez-se uma revisão da sua Constituição, sendo 

que em 1946, por força de um tratado, a OIT passou à condição de Instituição 

Especializada da Organização das Nações Unidas.207 

                                                   
205 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações 
internacionais: Teoria geral e estudo das principais organizações internacionais de que 
Portugal é membro. Lisboa: Calouste Gulbenkiam. 1999. P.387. 
206 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Op. Cit. P.388 e 389. 
207 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Op. Cit. P. 392. 
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Os princípios fundamentais da OIT encontram-se na declaração da 

Filadélfia, que atualmente constitui o anexo à Constituição da OIT208, e é a partir 

deles devemos observar e interpretar as ações desta organização internacional, 

sendo eles: 

a) o trabalho não é uma mercadoria; 
b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição 
indispensável a um progresso ininterrupto; 
c) a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral; 
d) a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com 
infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, 
no qual os representantes dos empregadores e dos empregados 
discutam, em igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles 
decisões de caráter democrático, visando o bem comum. 

A OIT enfatiza seu caráter universalista, porquanto proclama ser sua 

obrigação ajudar as nações do mundo a realizar ações que objetivem a 

proporcionar emprego integral para todos e elevar os níveis de vida; dar a cada 

trabalhador uma ocupação na qual ele tenha a satisfação de utilizar, plenamente, 

sua habilidade e seus conhecimentos e de contribuir para o bem geral; favorecer, 

para atingir o fim mencionado, as possibilidades de formação profissional e facilitar 

as transferências e migrações de trabalhadores e de colonos, dando as devidas 

garantias a todos os interessados.209 

Realça, ainda, a OIT que dentre seus objetivos está a adoção de normas 

referentes aos salários e às remunerações, ao horário e às outras condições de 

trabalho, a fim de permitir que todos usufruam do progresso e, também, que todos 

os assalariados, que ainda não o tenham, percebam, no mínimo, um salário vital; 

assegurar o direito de ajustes coletivos, incentivar a cooperação entre 

empregadores e trabalhadores para melhoria contínua da organização, da 

produção e a colaboração de uns e outros na elaboração e na aplicação da 

                                                   
208 A Constituição da Organização Internacional do Trabalho está disponível na íntegra em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
 
209 Item III do anexo da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
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política social e econômica; ampliar as medidas de segurança social, a fim de 

assegurar tanto uma renda mínima e essencial a todos a quem tal proteção é 

necessária, como assistência médica completa; assegurar uma proteção 

adequada da vida e da saúde dos trabalhadores em todas as ocupações; garantir 

a proteção da infância e da maternidade; obter um nível adequado de 

alimentação, de alojamento, de recreação e de cultura; assegurar as mesmas 

oportunidades para todos em matéria educativa e profissional210. 

De todos estes princípios, temos que o mais relevante é o que sustenta não 

ser o trabalho uma mercadoria. Disso resulta que a oferta de postos de trabalho 

não pode ficar ao alvedrio das contingências econômicas, devendo os governos 

adotarem medidas (e políticas públicas) visando combater ciclos de desemprego e 

estagnação econômica, porquanto o trabalho tem implicações na dimensão social 

e humana do trabalho, o que transcende o universo econômico. 

4.2 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 

A Organização Internacional do Trabalho é composta pelos Estados que a 

constituíram inicialmente e os que a ela foram aderindo e a refundaram em 1944 

com a declaração da Filadélfia.211 

A instituição tem uma estrutura simples, compondo-se de órgãos principais 

e subsidiários. Os principais são a Conferência Geral do Trabalho, o Conselho de 

Administração e a Repartição (Bureau) Internacional do Trabalho212. Os 

subsidiários são os órgãos de controle, tais como a comissão de inquérito213 e a 

                                                   
210 Item III do anexo da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
211 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações 
internacionais: Teoria geral e estudo das principais organizações internacionais de que 
Portugal é membro. Lisboa: Calouste Gulbenkiam. 1999. P.393. 
212 Conforme o artigo 2º da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
213 Prevista no artigo 26 da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
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comissão da aplicação das convenções e recomendações e a Corte Internacional 

de Justiça214. 

A conferência internacional do trabalho é o órgão deliberante da OIT, 

detendo as competências essenciais da instituição. Todos os Estados membros 

são representados na conferência pelas delegações respectivas, sendo que os 

membros das delegações votam individualmente nas deliberações215. A 

Conferência será composta de quatro representantes de cada um dos Estados 

Membros, dos quais dois serão Delegados do Governo e os outros dois 

representarão, respectivamente, os empregados e empregadores.216 

Compete à Conferência Geral do Trabalho a adoção de convenções e 

recomendações, controlar a aplicação das convenções e recomendações pelos 

Estados membros; deliberar sobre a admissão de novos membros; aprovar o 

orçamento da organização; nomear juízes do órgão judicial e apreciar o relatório 

do diretor geral da Repartição Internacional do Trabalho.217 

O Conselho de Administração trata-se de um órgão executivo, sendo 

composto por 56 (cinquenta e seis) pessoas, sendo 28 (vinte e oito) 

                                                   
214 Eduardo Raposo Medeiros menciona um tribunal administrativo que não havia sido instituído 
pela Constituição da OIT. Contudo, em 20.09.1927 a Sociedade das Nações, que era a 
organização que antecedeu a criação da ONU, criou tal tribunal. Na última assembleia da 
Sociedade das Nações, realizada em 18.04.1946, decidiu-se mantê-lo vinculado à OIT, ficando ele 
na dependência da respectiva Conferência Geral do Trabalho. MEDEIROS, Eduardo Raposo. 
Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações internacionais: Teoria geral e estudo 
das principais organizações internacionais de que Portugal é membro. Lisboa: Calouste 
Gulbenkiam. 1999. P.399. 
215 Conforme o artigo 4º da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
216 Conforme o artigo 3.1 da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
217 MEDEIROS, Eduardo Raposo. OP. Cit. P.395-6. 
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representantes dos Governos, 4 (quatro) representantes dos empregadores e 14 

(quatorze) representantes dos empregados.218 

O Conselho será renovado de três em três anos. Se, por qualquer motivo, 

as eleições para o Conselho de Administração não se realizarem ao expirar este 

prazo, será mantido o mesmo Conselho de Administração até que se realizem tais 

eleições219. 

O Conselho de Administração estabelecerá o seu próprio regulamento e 

reunir-se-á nas épocas que determinar,220 competindo-lhe exercer a administração 

superior das atividades da organização, devendo realizar uma sessão especial, 

sempre que dezesseis dos seus Membros, pelo menos, formularem pedido por 

escrito para esse fim. 

A Repartição Internacional do Trabalho funciona como secretariado da 

organização221, exercendo grandes poderes de execução, sendo gerida por um 

Diretor-Geral, designado pelo Conselho de Administração, responsável, perante 

este, pelo bom funcionamento da Repartição e pela realização de todos os 

trabalhos que lhe forem confiados.222 

                                                   
218 Conforme o artigo 7º da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
219 Conforme o artigo 7.5 da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
220 Conforme o artigo 7.8 da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
221 Nos termos do artigo 10.2 da Constituição da OIT a repartição, de acordo com as diretrizes que 
possa receber do Conselho de Administração: a) preparará a documentação sobre os diversos 
assuntos inscritos na ordem do dia das sessões da Conferência; b) fornecerá, na medida de seus 
recursos, aos Governos que o pedirem, todo o auxílio adequado à elaboração de leis, consoante 
as decisões da Conferência, e, também, ao aperfeiçoamento da prática administrativa e dos 
sistemas de inspeção; c) cumprirá, de acordo com o prescrito na presente Constituição, os deveres 
que lhe incumbem no que diz respeito à fiel observância das convenções. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
222 Conforme o artigo 8º da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
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A Repartição Internacional do Trabalho terá por funções a centralização e a 

distribuição de todas as informações referentes à regulamentação internacional da 

condição dos trabalhadores e do regime do trabalho e, em particular, o estudo das 

questões que lhe compete submeter às discussões da Conferência para 

conclusão das convenções internacionais assim como a realização de todos os 

inquéritos especiais prescritos pela Conferência, ou pelo Conselho de 

Administração.223 

A Corte Internacional de Justiça trata-se de órgão jurisdicional, competindo-

lhe apreciar as divergências entre os Governos e os relatórios das comissões de 

inquérito designadas para aferir descumprimentos das convenções e 

recomendações da OIT. 

4.3 A COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT. 

A ideia de se estabelecer um padrão mínimo em relação às atividades 

laborais, serve como estratégia de solução para os desníveis sociais e 

econômicos entre os Estados membros da OIT. Para alcançar essa finalidade, a 

organização se utiliza das Convenções Internacionais do Trabalho e das 

Recomendações. 

4.3.1 As Convenções Internacionais da OIT. 

As convenções internacionais da OIT são atos internacionais dotados de 

particularidades quanto à sua adoção pelos Estados membros, e aos seus 

mecanismos de controle. Tratam-se de tratados internacionais, que podem ser 

adotados mesmo com o voto contrário da maioria dos delegados dos Estados 

                                                   
223 Conforme o artigo 10.1 da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 



111 
 

 
 

membros, considerando a existência de delegados representantes de patrões e 

empregados.224 

Adotada uma convenção internacional pela Conferência Geral da OIT, será 

dado a todos os Estados membros conhecimento da convenção para fins de 

ratificação. Cada um dos membros submeterá, dentro do prazo de um ano, a partir 

do encerramento da sessão da Conferência (ou, quando, em razão de 

circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem nunca 

exceder o prazo de 18 meses após o referido encerramento), a convenção ao 

órgão nacional competente225, que em nosso caso é o Congresso Nacional.226 

Caso o Congresso Nacional não der seu assentimento a uma convenção, 

nenhuma obrigação terá o Brasil, a não ser a de informar o Diretor-Geral da 

Repartição Internacional do Trabalho sobre a sua legislação e prática observada 

relativamente ao assunto de que trata a convenção. Deverá, também, precisar 

nestas informações até que ponto aplicou, ou pretende aplicar, dispositivos da 

convenção, por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de 

contratos coletivos, ou, ainda, por qualquer outro processo, expondo, outrossim, 

as dificuldades que impedem ou retardam a ratificação da convenção.227 

A adoção de uma convenção internacional pela conferência não implica, 

portanto, para os Estados, uma obrigação de resultado, traduzida na ratificação e 

aplicação da convenção; mas implica em clara obrigação de comportamento.228 

                                                   
224 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações 
internacionais: Teoria geral e estudo das principais organizações internacionais de que 
Portugal é membro. Lisboa: Calouste Gulbenkiam. 1999. P.406. 
225 Conforme o artigo 19.5 “b” da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
226 Conforme prescrito no art. 49, I, da Constituição Federal de 1988. 
227 Conforme o artigo 19.5 “e”, da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
228 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações 
internacionais: Teoria geral e estudo das principais organizações internacionais de que 
Portugal é membro. Lisboa: Calouste Gulbenkiam. 1999. P.407 
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O Brasil ratificou diversas convenções da Organização Internacional do 

Trabalho, como por exemplo, a Convenção Nº 29, que dispõe sobre a eliminação 

do Trabalho Forçado, aprovada pelo Decreto Legislativo 24, e promulgada pelo 

Decreto 41.721/57; a convenção Nº 98 referente à sindicalização e a negociação 

coletiva, aprovada pelo Decreto Legislativo 49, e promulgada pelo Decreto 

33.196/53; a convenção Nº 100, relativa à Igualdade de remuneração entre 

homens e mulheres, aprovada pelo Decreto Legislativo 24, e promulgada pelo 

Decreto 41.721/57; a convenção Nº 111 que combate a discriminação (emprego e 

ocupação), aprovada pelo Decreto Legislativo 104, e promulgada pelo Decreto 

62.150/68, dentre outras.229 

As convenções da OIT em si mesmas, porém, não se sobrepõem às leis 

nacionais, pois precisam ser ratificadas pelo Congresso Nacional, não sendo a 

organização um Poder Legislativo mundial, bem como devem ser compatíveis com 

a Constituição Federal. 

4.3.2 As Recomendações da OIT. 

As recomendações são enunciados em que não houve adesões suficientes 

para tornar-se uma convenção. Não são instrumentos obrigatórios, não precisando 

ser ratificadas pelo Poder Legislativo local, servindo, apenas, para orientar os 

Estados membros. 

As recomendações não se assemelham às convenções, como bem aponta 

Eduardo Raposo Medeiros230: 

Note-se – para sublinhar melhor a diferença entre a convenção e a 
recomendação – que enquanto aquela é instrumento da uniformização do 
direito sócio-laboral nos Estados que a ratificarem e que assim ficam 
sujeitos às disposições comuns constantes da convenção, a 
recomendação surge como instrumento da aproximação das legislações 
dos Estados que aceitem dar-lhe seguimento, implementando-a mais ou 

                                                   
229 Todas as convenções ratificadas pelo Brasil encontram-se disponíveis em 
http://www.oit.org.br/convention. Acesso em 20.03.2013. 
230 MEDEIROS, Eduardo Raposo. Organização Internacional do Trabalho. In: Organizações 
internacionais: Teoria geral e estudo das principais organizações internacionais de que 
Portugal é membro. Lisboa: Calouste Gulbenkiam. 1999. P.409 
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menos fielmente na ordem jurídica interna. Poderíamos dizer que a 
recomendação é um acto que pela sua natureza faz lembrar as diretivas 
comunitárias, com a diferença de que a recomendação da OIT, não 
obrigando quanto à forma e aos meios de a implementar ou transpor para 
o ordenamento nacional, não obriga sequer quanto ao resultado a 
alcançar: atingi-lo ou não, atingi-lo em maior ou menor grau ou pura e 
simplesmente recusá-lo, depende da vontade soberana de um Estado 
que se não vê confrontado – seja qual for a posição que haja assumido 
na Conferência Geral da OIT – com um acto de caráter vinculado. 

Apesar de não ter força obrigatória, os Estados membros obrigam-se a 

submeter, dentro do prazo de um ano a partir do encerramento da sessão da 

Conferência (ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal não for 

possível, logo que o seja, sem nunca exceder o prazo de 18 meses após o 

referido encerramento), a recomendação à autoridade nacional competente, a fim 

de que esta a transforme em lei231, respeitando-se, contudo, a soberania de cada 

Estado. 

Pode-se adotar uma recomendação quando um determinado assunto, 

ainda não tem o consenso majoritário para figurar numa convenção, ou para 

aclarar o conteúdo de alguma convenção já adotada pela conferência. 

4.4 A INTERNALIZAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS. 

As convenções internacionais da OIT, para integrar o ordenamento jurídico 

brasileiro, necessita observar um procedimento de internalização 

constitucionalmente previsto, sendo certo que é da competência exclusiva do 

Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional.232 

Dessa forma, para que um diploma internacional faça parte do direito 

interno é necessário que o Congresso Nacional o ratifique, sendo este um ato 

                                                   
231 Conforme o artigo 19.6 “b”, da Constituição da OIT. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso 
em 15.02.2013. 
232 Conforme o art. 49, I, da CF/88. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 23.02.2013. 
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unilateral com que o Estado, signatário de um tratado, exprime definitivamente, no 

plano internacional, sua vontade de obrigar-se.233 

A remessa de todo tratado ao Congresso Nacional para que o examine e, 

se assim julgar conveniente, aprove, se faz por mensagem do Presidente da 

República. A matéria deve ser discutida e votada nas duas casas congressuais, de 

modo que a rejeição no âmbito de uma delas põe fim ao processo de 

internalização234. Isto significa, noutras palavras, que a vontade nacional afirmativa 

quanto a um tratado, necessita da vontade conjugada dos dois poderes (executivo 

e legislativo). A vontade singular de qualquer deles é necessária, porém não 

suficiente.235 

O ato de ratificação é discricionário, e irretratável mesmo antes do tratado 

tornar-se vigente.236 Discricionário, porquanto não há qualquer ilícito internacional 

caso o Estado se abstenha de ratificar um acordo firmado, não havendo 

obrigatoriedade dos governos nesse sentido, embora isso possa ser politicamente 

inoportuno237. 

É irretratável, pois o Estado que ratifica o tratado não pode retirar a 

ratificação, sendo que as regras internacionais firmadas devem ser cumpridas, 

embora possam ser denunciadas, quando isso seja possível, conforme as 

formalidades previstas no próprio tratado ou em outro instrumento internacional. 

Uma convenção pode ser ratificada com reservas, o que significa uma 

declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por 

um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com 

                                                   
233 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010. P.50. 
234 REZEK, Direito Internacional Público. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010. P.65. 
235 REZEK, Francisco. Op. Cit. P.64. 
236 REZEK, Francisco. Op. Cit. P.53. 
237 REZEK, Francisco. Op. Cit. P.52. 
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o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado 

em sua aplicação a esse Estado.238 

Efetuar reservas é deixar explícito que o Estado discorda, ou não cumprirá 

por alguma razão prática ou jurídica, determinada parte de um tratado 

internacional. Tal comportamento pode dar-se por razões políticas ou por 

impedimentos jurídicos previstos no ordenamento interno, em decorrência da 

soberania do signatário. 

4.5 A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO NA AMÉRICA LATINA. 

Normas de nacionalização do trabalho, na perspectiva aqui tratada, não são 

exclusividade do Brasil, existindo em diversos países, bastando rememorar que o 

controle de ingresso de estrangeiros é uma atividade corriqueira dos Estados 

nacionais. 

Mas as regras dos demais países não se limitam à imigração seletiva e 

controle de estrangeiros. Em vários ordenamentos jurídicos, tem-se a presença de 

comandos semelhantes às aqui existentes, independentemente da maior ou 

menor abertura comercial ou aceitação da livre circulação de trabalhadores e de 

capital estrangeiro, bastando se observar os contextos da América do Sul, África e 

Europa. 

Os países da América Latina fazem uso de normas de nacionalização, já há 

bastante tempo, bastando observarmos, por exemplo, as legislações do México, 

Chile, Colômbia e Bolívia.239 A legislação dos países integrantes do Mercosul 

serão objeto de análise posterior. 

                                                   
238 Conforme o art. 2º, parágrafo 1º, “d” da convenção de Viena sobre o direito dos tratados, 
promulgada pelo decreto 7.030/09. Disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm 
239 Ao nos referirmos ao uso há bastante tempo de regras de nacionalização do trabalho, queremos 
dizer que nas legislações destes países tais dispositivos não são uma criação recente. Partiu-se da 
análise das legislações para enfatizar o caráter dogmático do estudo, sempre tendo como ponto de 
partida o direito vigente. 
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Veja-se o caso do México, onde a Lei Federal do Trabalho240 determina que 

em cada empresa ou estabelecimento, o empregador deve empregar, pelo menos, 

noventa por cento dos trabalhadores mexicanos. A lei mexicana determina que os 

técnicos e profissionais devem ser mexicanos, exceto quando não existirem em 

uma especialidade particular, caso em que o empregador pode contratar 

temporariamente trabalhadores estrangeiros em montante não superior a dez por 

cento da especialidade, sendo que não se aplica tal disposição para diretores, 

gerentes e gerentes gerais.241 

Diz, ainda, a lei que os empregadores estrangeiros têm o dever conjunto de 

treinar trabalhadores mexicanos na especialidade em questão, sendo que os 

médicos do serviço das empresas deverão ser mexicanos. 

De forma idêntica à legislação brasileira, o direito mexicano também 

comete aos mexicanos de nascimento algumas profissões, tais como os 

trabalhadores em navios, aí incluídos os capitães e oficiais de convés e do motor, 

atendentes e contadores, operadores de rádio, capatazes, dragas, marinheiros e 

pessoal de câmara e de cozinha242. Ainda de forma similar, o México também 

comete aos nacionais mexicanos o trabalho realizado nas aeronaves243. 

                                                   
240 Disponível em http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf. Acesso em 10.01.2013. 
241 A lei federal do trabalho do México, cuja última reforma foi publicada no diário oficial da 
federação em 30.11.2012, está assim escrito: Artículo 7o.- En toda empresa o establecimiento, el 
patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las 
categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los 
haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a 
trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la 
especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a 
trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las 
empresas deberán ser mexicanos. 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes 
generales. 
242 A lei federal do trabalho do México, cuja última reforma foi publicada no diário oficial da 
federação em 30.11.2012, está assim escrito: Artículo 187.- Las disposiciones de este capítulo se 
aplican a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta denominación cualquier 
clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana.  
Artículo 188.- Están sujetos a las disposiciones de este capítulo, los capitanes y oficiales de 
cubierta y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, 
dragadores, marineros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como 



117 
 

 
 

Ao contrário do nosso direito, no México, até os ferroviários devem ser 

nacionais do país244. 

No chile existe regra de proporcionalidade semelhante à brasileira, aliás, 

mais severa, pois lá a proporção entre nacionais e estrangeiros nos postos de 

trabalho é maior. Conforme o Código de Trabalho do Chile245, em capítulo 

dedicado à nacionalização do trabalho, 85% (oitenta e cinco por cento), no 

mínimo, dos trabalhadores que servem o mesmo empregador será de 

nacionalidade chilena246. 

No cálculo da proporção acima, se levará em conta o número total de 

trabalhadores, empregados para a mesma pessoa, dentro do território chileno, 

excluindo-se os técnicos especialistas.247 

                                                                                                                                                           
trabajadores por las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, y en general, todas las 
personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. 
Artículo 189.- Los trabajadores de los buques deberán tener la calidad de mexicanos por 
nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. 
243 A lei federal do trabalho do México, cuja última reforma foi publicada no diário oficial da 
federação em 30.11.2012, está assim escrito: Artículo 215.- Las disposiciones de este capítulo se 
aplican al trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana. 
Tienen como finalidad, además de la prevista en el artículo 2o, garantizar la seguridad de las 
operaciones aeronáuticas, y son irrenunciables en la medida en que correspondan a este 
propósito. 
Artículo 216.- Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento que no 
adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
244 A lei federal do trabalho do México, cuja última reforma foi publicada no diário oficial da 
federação em 30.11.2012, está assim escrito: Artículo 246.- Los trabajadores ferrocarrileros 
deberán ser mexicanos. 
245 Disponível em http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf. Acesso em 
10.01.2013 
246 O decreto com força de lei que compilou a legislação do trabalho chilena e instituiu o Código do 
Trabalho, foi publicado no diário oficial do país em 16.01.03, estando assim redigido: Art. 19. El 
ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador será 
de nacionalidad chilena. 
Se exceptúa de esta disposición el empleador que no ocupa más de veinticinco trabajadores. 
247 O decreto com força de lei que compilou a legislação do trabalho chilena e instituiu o Código do 
Trabalho, foi publicado no diário oficial do país em 16.01.03, estando assim redigido: Art. 20. Para 
computar la proporción a que se refiere el artículo anterior, se seguirán las reglas que a 
continuación se expresan: 
1. se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro del 
territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente; 
2. se excluirá al personal técnico especialista; 
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As exceções à regra da proporcionalidade no Chile, só se dá em relação às 

empresas de menor porte, sendo aquelas que não empregam mais de 20 

pessoas. 

No caso da Colômbia, o Código Substantivo do Trabalho248, determina que 

qualquer empregador que tenha mais de 10 (dez) trabalhadores a seu serviço, 

deve ocupar colombianos em proporção não inferior a noventa por cento do 

pessoal de trabalhadores ordinários e, no mínimo, de oitenta por cento do pessoal 

qualificado.249 

Atente-se para existência de regra semelhante à brasileira, no tocante a 

proibição de privilégios salariais aos estrangeiros, em detrimento dos colombianos, 

em caso de trabalho idêntico, desenvolvido na mesma empresa ou 

estabelecimento. 

Na lei colombiana, também existem possibilidades de alteração na 

proporção entre nacionais e estrangeiros, quando, à juízo do órgão do poder 

executivo competente: a) quando se trate de pessoal técnico indispensável e, 

apenas, durante o período de treinamento dos colombianos; e b) no caso da 

imigração promovida ou incentivada pelo governo.250  

                                                                                                                                                           
3. se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o 
viuda de cónyuge chileno, y 
4. se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años en el 
país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales. 
248http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.
pdf. Acesso em 10.01.2013. 
249Conforme a redação publicada no sítio da Organização Internacional do Trabalho, a lei 
colombiana está assim redigida: Articulo 74. proporcion e igualdad de condiciones. 1. Todo 
empleador que tenga a su servicio más de diez (10) trabajadores debe ocupar colombianos en 
proporción no inferior al noventa por ciento (90%) del personal de trabajadores ordinarios y no 
menos del ochenta por ciento (80%) del personal calificado o de especialistas o de dirección o 
confianza. 
Los trabajadores nacionales que desempeñen iguales funciones que los extranjeros, en una misma 
empresa o establecimiento, tienen derecho a exigir remuneración y condiciones iguales. 
250 Conforme a redação publicada no sítio da Organização Internacional do Trabalho, a lei 
colombiana está assim redigida: Articulo 75. autorizaciones para variar la proporcion. 
1. El Ministerio del Trabajo puede disminuir la proporción anterior: 
a) Cuando se trate de personal estrictamente técnico e indispensable, y sólo por el tiempo 
necesario para preparar personal colombiano; y 
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Desse modo, se houver um ingresso de trabalhadores estrangeiros no país 

incentivado pelo governo, pode haver mudanças a regra da proporção, mas, deve 

ser registrado que a regra é válida, como deixa a entender a Corte Constitucional 

da Colômbia251 na sentença C-710/96, abaixo transcrita: 

INMIGRACION DE TRABAJADORES-Alcance.  
Si el Gobierno nacional decide promover una inmigración, las 
restricciones que existan en la legislación interna, para contratar mano 
de obra extranjera deben sufrir modificaciones, de forma tal que se 
hagan compatibles los derechos tanto del trabajador extranjero y como 
del nacional, de manera que el Estado pueda no sólo cumplir las 
obligaciones adquiridas con la comunidad internacional, sino la de velar 
por los derechos de sus nacionales. La existencia de normas que 
regulan las migraciones de trabajadores, antes que desconocer los 
derechos de los nacionales, permite la racionalización y manejo de la 
problemática social, política y económica. Es decir, la falta de 
normatividad en esta materia, se constituiría en un factor de 
desprotección de los derechos de los trabajadores nativos. De esta 
manera, el aparte de la norma acusada no restringe los derechos  de los 
trabajadores nacionales sino que tiende a su protección, porque la 
intervención del  Ministerio de Trabajo asegura que,  si a ello hay lugar, 
se niegue la autorización que permita disminuir el porcentaje de la fuerza 
laboral nacional en una  empresa determinada. 

Observe-se, ainda, que as autorizações de trabalho para estrangeiros serão 

concedidas, apenas pelo tempo necessário, para preparar o pessoal da Colômbia. 

Uma outra peculiar temática colombiana, referia-se a proibição dos 

estrangeiros de formar a maioria dos comitês executivos e juntas diretivas das 

federações e confederações sindicais, algo idêntico à regra brasileira, de que 

apenas os nacionais poderiam comandar as entidades sindicais. 

                                                                                                                                                           
b) Cuando se trate de inmigraciones promovidas o fomentadas por el gobierno. 
2. Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros en una proporción mayor a la 
autorizada por el artículo anterior, acompañarán a su solicitud los documentos en que la funden. El 
Ministerio la dará a conocer con el fin de que el público, y en especial el personal colombiano del 
empleador peticionario, pueda ofrecer sus servicios. 
3. La autorización solo se concederá por el tiempo necesario, a juicio del Ministerio, para preparar 
personal colombiano y mediante la obligación del peticionario de dar la enseñanza completa que 
se requiera con tal fin. 
251 Disponível em http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1996/C-710-96.htm. Acesso 
em 01.12.2012. 



120 
 

 
 

A corte constitucional da Colômbia, apreciando a constitucionalidade desse 

dispositivo, entendeu ser ele inconstitucional, por violação do direito à livre 

associação sindical, tudo através da sentença C-311/07252 abaixo transcrita: 

DERECHOS DE EXTRANJEROS EN ORGANIZACIONES SINDICALES-
Prohibición de que sean mayoría en comités ejecutivos y juntas directivas 
es inconstitucional/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Para su 
ejercicio es indiferente el origen nacional del trabajador 
La medida consistente en prohibir que los extranjeros puedan conformar 
en mayoría, los comités ejecutivos y juntas directivas de las federaciones 
o confederaciones sindicales, discrimina sin razón válida, pues unos 
empleados, los colombianos, pueden ejercer a plenitud el derecho a la 
asociación sindical y en cambio quienes igualmente son trabajadores, 
pero con distinta nacionalidad, están privados de gozar una parte de esa 
misma garantía laboral. Se configura así una ostensible violación al 
artículo 13 de la Carta, pues el trato diferente que contiene el segmento 
normativo acusado del artículo 422 del C. S. T., modificado por el 14 de 
la Ley 584 de 2000, no se funda en una justificación objetiva y razonable, 
sino en el origen nacional del trabajador afiliado a dichas organizaciones 
de segundo y tercer grado, situación que está expresamente proscrita no 
sólo por la citada norma superior sino también por el artículo 39 ibídem, 
en concordancia con lo establecido en los instrumentos internacionales, 
de acuerdo con los cuales para poder gozar del derecho de asociación 
sindical es indiferente el origen nacional de las personas, pues lo 
relevante es que se trate de trabajadores. Además, la restricción que se 
analiza afecta el núcleo esencial del derecho de asociación sindical (art. 
39 Const.). Así mismo, por virtud de la restricción en comento resultan 
afectadas libertades fundamentales, como las de expresión y difusión del 
pensamiento y opiniones e información (art. 20 Const.), petición (art. 23 
ib.) y reunión (art. 37 ib.), que son conexas al derecho de asociación 
sindical, así como otras garantías de carácter laboral: la libertad de 
negociación y el derecho a la huelga (arts. 55 y 56 ib.), pero en especial 
el derecho a la participación, ya que se impide a los extranjeros intervenir 
y tomar parte en asuntos y decisiones que los afectan (art. 2° ib.). 

No caso boliviano, a Lei Geral do Trabalho253 prescreve que em qualquer 

empresa ou estabelecimento, o número de trabalhadores estrangeiros será de 

15% (quinze por cento), e mesmo assim, devem eles serem técnicos. Atente-se 

que a lei exige ser cidadão boliviano para o exercício das funções de Diretor, 

Gerente, Diretor e representante nas instituições do Estado e, em particular, cuja 

                                                   
252 Disponível em http://www.corteconstitucional.gov.co. Acesso em 01.12.2012. 
253 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46218/65057/S92BOL01.htm. Acesso em 
10.01.13 
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atividade está diretamente relacionada com os interesses do Estado, 

especialmente na ordem econômica e financeira.254 

Pelo que se pode observar, em maior ou menor grau, todos os países cuja 

legislação foi analisada, existem regras que relacionam à nacionalidade com o 

acesso ao mercado de trabalho, não havendo razão para o ordenamento jurídico 

brasileiro não prever normatização semelhante. 

4.6 A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO NA ÁFRICA. 

As regras de nacionalização do trabalho não existem apenas na América 

Latina, pois na África existem exemplos em Moçambique e Angola. 

A lei do trabalho de Moçambique255 (23/2007), prescreve que pode o 

Estado moçambicano reservar exclusivamente a cidadãos nacionais determinadas 

funções ou atividades que se enquadrem nas restrições ao seu exercício por 

cidadão estrangeiro, em razão do interesse público. 

A lei de Moçambique também prevê expressamente o seguinte: a) o 

empregador deve criar condições para a integração de trabalhadores 

moçambicanos qualificados nos postos de trabalho de maior complexidade técnica 

e em lugares de gestão e administração da empresa; b) uma proporção de 

trabalhadores nacionais em relação aos estrangeiros, conforme a seguinte 

percentagem: cinco por cento da totalidade dos trabalhadores, nas grandes 

empresas, oito por cento da totalidade dos trabalhadores, nas médias empresas e 

dez por cento da totalidade dos trabalhadores, nas pequenas empresas; c) o 

                                                   
254 O texto extraído no sítio da OIT está assim redigido: Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, 
por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942: Art. 3.- En 
ninguna empresa o establecimiento, el número de trabajadores extranjeros podrá exceder del 15 
por ciento del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. El personal femenino tampoco podrá 
pasar del 45 por ciento en las empresas o establecimientos que, por su índole, no requieran usar 
del trabajo de ésta en una mayor proporción. Se requiere ser de nacionalidad boliviana para 
desempeñar las funciones de Director, Administrador, Consejero y Representante en las 
instituciones del Estado, y en las particulares cuya actividad se relacione directamente con los 
intereses del Estado, particularmente en el orden económico y financiero. 
255 http://www.portaldogoverno.gov.mz/Legisla/legisSectores/trabalho/Lei_do_Trabalho.pdf Acesso 
em 09.09.2012. 
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trabalhador estrangeiro deve possuir as qualificações acadêmicas ou profissionais 

necessárias e a sua admissão só pode efetuar-se desde que não haja nacionais 

que possuam tais qualificações ou o seu número seja insuficiente. 

Deve ser registrado, que apesar de todas estas restrições, a referida lei 

determina que o trabalhador estrangeiro, que exerça uma atividade profissional no 

território moçambicano, tem o direito à igualdade de tratamento e oportunidades 

iguais aos trabalhadores nacionais, no quadro das normas e princípios de direito 

internacional e em obediência às cláusulas de reciprocidade acordadas entre 

Moçambique e qualquer outro país. 

A lei Angolana (Decreto 6/01256, que regula o trabalho de estrangeiros), 

país onde muitos brasileiros vão prestar serviços no setor de construção civil, é 

mais liberal e aparenta pretender realizar uma imigração seletiva, privilegiando 

trabalhadores qualificados que possam melhorar o padrão de qualidade da mão 

de obra local. Tanto assim, que é dever dos trabalhadores estrangeiros não 

residentes: a) prestar com zelo, dedicação e disciplina os serviços para que foram 

contratados e assegurar que os trabalhadores angolanos, com os quais colabore 

possam colher da sua atividade o máximo de conhecimentos e ensinamentos 

úteis; e b) transmitir conhecimentos e ensinamentos técnicos ou científicos aos 

trabalhadores angolanos. 

A mesma lei garante ao trabalhador estrangeiro não residente, os mesmos 

direitos acordados por contrato, bem como os demais previstos em legislação 

angolana. 

Ademais, prescreve que para o trabalhador estrangeiro não residente possa 

ser contratado, são indispensáveis, dentre outros, os seguintes requisitos: a) 

possuir qualificação profissional técnica ou científica comprovada pela entidade 

empregadora; b) possuir aptidão física e mental comprovadas por atestado médico 

                                                   
256 http://www.sme.ao/attachments/article/219/Decreto_6_01.pdf. Acesso em 09.09.2012. 



123 
 

 
 

passado no país em que se efetua a contratação e confirmadas por entidade local 

designada pelo Ministério da Saúde de Angola. 

Mesmo assim, segundo a lei angolana (lei 2/07257 - regime jurídico dos 

estrangeiros), o cidadão estrangeiro, salvo disposição legal, acordo ou convenção 

internacional, não pode exercer funções públicas ou que impliquem o exercício de 

poder de autoridade pública, com exceção das que tenham carácter predominante 

técnico, docente ou de investigação cientifica. 

Da análise dessas legislações latino-americanas e africanas, algumas 

conclusões podem ser retiradas, a saber: a) em todas existe uma normatização a 

regular a relação nacionalidade e trabalho, havendo diferenciações de intensidade 

entre elas; b) em todas as legislações analisadas, existe a obrigação de contratar 

uma proporção de trabalhadores nacionais em relação a estrangeiros, apesar de 

todos combaterem a discriminação no trabalho; c) podem existir exceções à regra 

da proporcionalidade, a depender da necessidade de mão de obra qualificada 

nestes países. 

4.7 A UNIÃO EUROPÉIA E O TRABALHO. 

4.7.1 A Formação da nacionalidade europeia. 

A Europa foi devastada em função das duas guerras mundiais disputadas 

em seus território. Esta situação, aliada à necessidade de sua sobrevivência 

econômica, conduziu os estadistas mais acertados a formularem políticas de 

cooperação já em meio à guerra, tendo como exemplo a criação do BENELUX 

(união aduaneira entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo) em 1944258. 

Em seguida, outras iniciativas foram criando os antecedentes da integração 

europeia, como o Tratado de Dunquerque de 1947 entre França e Inglaterra, 

                                                   
257 http://www.consuladogeral-angola.pt/declaracoes/pdf/Regime. Acesso em 09.09.2012. 
258 FERREIRA, Tatiane Mendes. O tratado de Constituição para Europa e a reafirmação da 
cidadania europeia. In: Direito das relações internacionais: ensaios históricos e jurídicos. 
MIALHE, Jorge Luiz (org). São Paulo: Millenium editora. 2007. P. 340. 
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visando uma proteção comum contra a União Soviética; o Tratado de Paris de 

1951, criando a comunidade europeia do carvão e do aço e o Tratado de Roma de 

1957, que criou a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de 

Energia Atômica.259 

Todo esse aprendizado resultou no Tratado de Maastricht (Tratado da 

União Europeia), assinado em 1992, proclamando que a comunidade tem como 

missão, através da criação de um mercado comum e de uma união econômica e 

monetária e da aplicação das políticas ou ações comuns, promover, em toda a 

comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das atividades 

econômicas, um crescimento sustentável e não inflacionário que respeite o meio 

ambiente, um alto grau de convergência dos comportamentos das economias, um 

elevado nível de emprego e de proteção social, o aumento do nível e da qualidade 

de vida, a coesão econômica e social e a solidariedade entre os Estados-

membros.260 

Ademais, a União Europeia apresentou uma série de objetivos ambiciosos, 

tais como: a adopção de uma moeda única; a afirmação da sua identidade na 

cena internacional, nomeadamente através da execução de uma política externa e 

de segurança comum; o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos 

nacionais dos seus Estados-membros, mediante a instituição de uma cidadania da 

União; o desenvolvimento de uma estreita cooperação no domínio da justiça e dos 

assuntos internos; a manutenção da integralidade do acervo comunitário e o seu 

desenvolvimento.261 

De todos estes objetivos, a criação de uma cidadania europeia é o mais 

emblemático e inovador, pois dela decorrem a atribuição de direitos e 

                                                   
259 FERREIRA, Tatiane Mendes. Op. Cit. P. 342, 343 e 344 
260 Essa é a redação do Tratado de Roma, conforme determinado pelo artigo G do Tratado de 
Maastricht. O Tratado de Maastricht está disponível na íntegra em http://eur-
lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001. Acesso em 12.03.2013. 
261 Tudo conforme previsto no artigo B do Tratado de Maastricht, disponível na íntegra em 
http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001. Acesso em 
12.03.2013. 
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prerrogativas, bem como a instituição de mecanismos para a sua viabilização. 

Lúcidas, portanto, as palavras de Tatiane Mendes Ferreira262: 

Entretanto, será a instituição da cidadania europeia sua principal 
inovação., vez que traz uma cidadania paralela à nacional, o que confere 
novos direitos àqueles que tenha a nacionalidade de qualquer Estado-
membro da União, dente os quais: circulação e livre acesso, podendo 
inclusive residir em qualquer Estado da União; o direito de votarem e 
serem eleitos nas eleições europeias e municipais dos Estados em que 
residem; direito à proteção diplomática e consular de um Estado-membro 
diferente do Estado-membro de origem , no território de um país terceiro 
em que este último Estado não esteja representado; direito de petição ao 
parlamento europeu e apresentação de queixa junto ao Provedor de 
Justiça. 

A nacionalidade europeia que permitiu a ampla circulação de pessoas, a 

par de suas circunstâncias econômicas, gerou a identificação dos sujeitos com os 

locais de vivência, assim como em relação às suas terras de nascimento, gerando 

a chamada topoligamia263, que exigirá maior reflexão dos responsáveis pelas 

políticas públicas e humanitárias europeias. 

A importância destes Tratados internacionais é tanta que já se fala que eles 

compõem uma Constituição Europeia. Porém, ao lado disto surgem os debates 

em torno da sua compatibilidade com o ordenamento constitucional local, tanto 

que a Corte Constitucional Alemã, em julgamento de 1993 declarou que o Tratado 

de Maastricht é válido à luz da sua Constituição, mas que a Corte poderá controlar 

a aplicação e a interpretação dada a ele pelas autoridades comunitárias, caso 

estas venham futuramente a ofender à Lei Fundamental da Alemanha.264 

                                                   
262 FERREIRA, Tatiane Mendes. O tratado de Constituição para Europa e a reafirmação da 
cidadania europeia. In: Direito das relações internacionais: ensaios históricos e jurídicos. 
MIALHE, Jorge Luiz (org). São Paulo: Millenium editora. 2007. P. 347. 
263 O termo foi extraído de uma passagem de Ulrich Beck que mencionava: “A senhora idosa está 
numa situação confortável que não a obriga a abrir mão do Quênia em favor de Tutzing, nem a 
abrir mão de Tutzing em favor do Quênia. Ela tem uma vida topoligâmica, está afeiçoada a coisas 
que parecem excludentes, África e Tutzing. Topoligamia transnacional, estar casado com vários 
lugares que pertencem a mundos distintos: esta é a porta de entrada da globalidade na vida de 
cada um, e que conduz à globalização das biografias.” BECK, Ulrich. O que é globalização? São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. p.135. 
264 SARMENTO, Daniel. Constituição e Globalização: A crise dos paradigmas do Direito 
Constitucional. In: Anuário direito e globalização: A soberania. Rio de Janeiro: Renovar. 1999. 
P. 62. 
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De todo modo, o essencial é compreender que a União Europeia está 

fundada na nacionalidade europeia, na livre circulação de pessoas desta 

nacionalidade e que existem restrições a tal liberdade, como veremos a seguir. 

4.7.2 A livre circulação de trabalhadores e suas restrições. 

O contexto europeu é bem diverso do panorama latino americano, pois lá 

está em pleno vigor o tratado que criou a União Europeia que tem entre suas 

diretivas a livre circulação de trabalhadores e a vedação a qualquer forma 

discriminatória. 

A União Europeia trata-se de uma união de Estados que instituíram um 

forte direito comunitário, como informa Amauri Mascaro Nascimento265: 

É muito forte a influência do direito comparado sobre as suas disposições 
específicas, embora cada país membro tenha preservado o seu direito do 
trabalho interno. Exemplifique-se com as orientações comunitárias sobre 
a promoção da igualdade de oportunidade de tratamento, visando afastar 
a discriminação contra o trabalho da mulher e proteger a maternidade, 
seguidas pelo direito do trabalho da França e da Itália e que marcaram, 
decisivamente, uma total reformulação dessa matéria, passando de um 
direito protetor da mulher para um direito nitidamente promocional de 
acesso à produção. Foram constituídas, também, comissões 
encarregadas de apreciar aspectos trabalhistas de seguridade social. 

Demais disso, a União Europeia se auto impôs criar uma comunidade de 

grande proteção social, através de união econômica, como acentua Alice Monteiro 

de Barros266: 

A comunidade tem hoje por objetivo, por meio da criação de um mercado 
comum e de uma união econômica e monetária a da aplicação de 
políticas ou ações comuns, promover o desenvolvimento harmonioso e 
equilibrado das atividades econômicas, um crescimento sustentável e 
não inflacionista, que respeite o ambiente, um alto grau de convergência 
dos comportamentos das economias, um elevado nível de emprego e de 
proteção social, o aumento do nível de qualidade da vida, a coesão 
econômica e social e a solidariedade entre os Estados Membros. 
Essas disposições demonstram não só a necessidade de se 
harmonizarem os custos de mão-de-obra, para evitar que a integração 

                                                   
265 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 23ª ed. São Paulo: Saraiva. 
2008, p.109-10. 
266 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 2ª ed. São Paulo: Editora LTr. 
2006, p.1.276. 
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constitua uma concorrência em detrimento dos países onde a legislação 
social é mais avançada, como também revelam uma Europa de cidadãos 
atenta às exigências sociais. 

O programa da União Europeia é interessante, e nele se vislumbra grandes 

avanços. Porém, tais avanços foram fruto de um processo longo, onde se teve de 

conviver com as diferenças estruturais e econômicas entre os membros da 

comunidade.  

Em matéria de nacionalização do trabalho, como a União Europeia 

construiu para si, no plano jurídico, uma nacionalidade (cidadão europeu), não 

deveria haver razão para a instituição de regras de proteção aos trabalhadores 

locais, tanto que vários países membros adotaram a Diretiva 2000/43/CE267, do 

Conselho Europeu, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade 

de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica. 

Esse é o caso de Portugal, cujo código do trabalho268 incorporou ao seu 

ordenamento jurídico mencionada diretiva. Deve ser registrado apenas, que 

durante muito tempo vigou em terras lusitanas o Decreto-Lei 97/77269 que 

determinava que as empresas, nacionais ou estrangeiras, que exercessem a sua 

atividade em qualquer parte do território português, só poderiam ter a seu serviço, 

ainda que não remunerado, indivíduos de nacionalidade estrangeira, no caso de o 

quadro do seu pessoal, quando composto por mais de cinco trabalhadores, estar 

preenchido pelo menos por 90% de trabalhadores portugueses. Tal legislação foi 

revogada mais de 20 (vinte) anos depois de sua vigência pela lei nº 20/98270. 

Contudo, a livre circulação de trabalhadores está restrita aos que detiverem 

a cidadania europeia, logo, um trabalhador, nacional de um Estado-terceiro, 

                                                   
267 Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML. Acesso em 
01.05.2013. 
268 Disponível em http://www.cite.gov.pt/pt/legis/Lei007_2009.html . Acesso em 12.01.2013. 
269 http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_097_77.htm. 
Disponível neste sítio. Acesso em 01.05.2013. 
270 http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_020_98.htm. 
Disponível neste sítio. Acesso em 01.05.2013. 
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embora radicado num Estado da Comunidade, não beneficia da livre circulação 

para exercício da sua atividade profissional271. 

A liberdade de circulação de trabalhadores e a igualdade entre eles (repita-

se entre os que têm cidadania europeia), implica que os trabalhadores têm direito 

a responder ofertas de emprego, deslocar-se livremente no território para exercer 

suas profissões, residir no território para trabalhar e permanecer no território 

depois de ter exercido uma atividade.272 

De toda sorte, existem reservas à livre circulação de trabalhadores, pois o 

acesso aos empregos na administração pública nos Estados membros é restrita 

aos nacionais de origem, sendo que a noção de administração pública abrange 

tanto funções públicas, quanto serviços organizados em bases empresariais,273 

sendo relevante, apenas, a natureza das atividades exercidas, o que leva João 

Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos a concluírem que, no contexto 

europeu: 

- podem ser reservados para nacionais os empregos nos serviços de 
justiça, das polícias, das forças armadas e da diplomacia; 
- e bem assim nos serviços de fiscalização – de obras, de atividades 
económicas e outras (atividades nos setores do ensino e investigação, da 
saúde, dos transportes terrestres, marítimos aéreos e por caminhos de 
ferro, dos correios, telecomunicações e radiodifusão, do gás e 
eletricidade); 
- igualmente podem ser reservados aos nacionais, as funções de direção 
e consultoria do Estado relativas a questões científicas e técnicas; 
- não há restrições ao emprego em serviços do sector público de 
médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos, enfermeiros e parteiras, 
profissionais afins, arquitetos, engenheiros, etc.; 

Ademais, deve ser registrado que as leis de imigração e controles de 

fronteira são usadas como barreiras para o livre acesso de trabalhadores das 

diversas nacionalidades, aos mercados de trabalho, tudo com o objetivo evidente 

                                                   
271 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de; Manual de direito comunitário. 4ª ed. 
Lisboa: Caloute Gulbenkian. 2004. P 558. 
272 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de; Op. cit. P 559. 
273 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de direito comunitário. 4ª ed. 
Lisboa: Caloute Gulbenkiam. 2004. P 562. 
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de criar uma forma de proteção à mão de obra local, como já apontaram, Rainer 

Munz e, Thomas Straubhaar274: 

Em muitos estados-membros da UE, a imigração económica tem 
consistido tradicionalmente na implementação de esquemas de 
“trabalhadores convidados” durante os períodos de expansão económica 
ou em resposta a carências sectoriais de mão-de-obra. Este 
posicionamento deve-se em parte ao receio de que a imigração possa 
constituir um fardo para o erário público e de que os imigrantes possam 
exercer um efeito depressor sobre os níveis salariais e de emprego da 
população autóctone. 
[...] 
No entanto, o potencial económico dos trabalhadores imigrantes não tem 
sido devidamente aproveitado na Europa. Por exemplo, existem 
indicações claras de que os imigrantes são mais móveis e flexíveis no 
aproveitamento das oportunidades de emprego do que os trabalhadores 
autóctones e que, consequentemente, possuem uma maior capacidade 
potencial de mitigação das ineficiências associadas às disparidades 
regionais no seio da UE-27. Apesar disso, não lhes é permitido 
deslocarem-se livremente entre os diversos mercados de trabalho 
nacionais dos estados-membros. Permitir o acesso dos nacionais de 
países terceiros residentes nos estados-membros da UE aos mercados 
de trabalho nacionais e conceder-lhes subsequentemente plena liberdade 
de movimentos poderia contribuir para a criação de um mercado de 
trabalho europeu mais integrado e flexível, promovendo assim a 
competitividade da economia da UE. 
Em muitos países da UE, os imigrantes enfrentam diversas limitações no 
que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho. As mais importantes 
têm a ver com a rigidez dos mercados de trabalho, com os problemas ao 
nível do reconhecimento das qualificações e competências por parte das 
sociedades de acolhimento e, por último mas não menos importante, com 
a discriminação. O que isto sugere é que as políticas de admissão e de 
integração são claramente inseparáveis. Desde que a UE passou a ter 
competências na área das migrações, têm sido dados alguns passos 
muito importantes no sentido da definição de um quadro legislativo de 
referência e da implementação de programas ambiciosos com vista à 
integração eficaz dos nacionais de países terceiros. Os esforços 
envidados às escalas local, regional, nacional e europeia para traduzir os 
compromissos efectuados em acções concretas terão um impacto 
decisivo sobre o papel a desempenhar pelos imigrantes no futuro 
desenvolvimento económico e social da União Europeia. 

Assim, a depender do contexto econômico europeu, as legislações que 

proíbem a discriminação sequer precisam ser manejadas judicialmente, pois os 

                                                   
274 MÜNZ, Rainer e STRAUBHAAR, Thomas. Os emigrantes e o mercado de trabalho europeu. In: 
A Europa e os seus imigrantes no século XXI. Lisboa. Edição: Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento, Janeiro 2008, p. 167. 
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trabalhadores são impedidos de circular livremente, tornando-as meramente 

simbólica275. 

Pelo que se pode ver, mesmo com os esforços de união, ainda existem na 

União Europeia cargos e funções cuja cidadania de nascimento é critério usado 

para definir quem deve assumi-los, de maneira idêntica ao que ocorre no Brasil e 

em muitos países na América do Sul, de modo que regras de nacionalização do 

trabalho não são desconhecidas no velho mundo. 

4.8 O CONTEXTO DO MERCOSUL. 

O MERCOSUL foi constituído pelo Tratado de Assunção276, com os 

complementos feitos pelo Protocolo de Ouro Preto277, tratando-se de uma união 

aduaneira, ainda imperfeita,278 inexistindo até o presente momento a possibilidade 

de uma moeda única que equalize a economia dos países membros. 

Constituído atualmente por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e 

Venezuela, o MERCOSUL implica na livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos 
                                                   
275 A expressão legislação simbólica é usada aqui na perspectiva de Marcelo Neves, para quem 
“[...] a complexidade do ambiente social dos sistemas jurídico e político é muito acentuada, para 
que a atuação do Estado através de legislação possa ser apresentada como instrumento seguro 
de controle social. 
 [...]Em sentido mais abrangente, pode-se dizer que uma quantidade considerável de leis 
desempenha funções sociais latentes em contradição com sua eficácia normativo-jurídica, ou seja, 
em oposição ao seu sentido jurídico manifesto. [...] Considerando-se que a atividade legiferante 
constitui um momento de confluência concentrada entre sistemas político e jurídico, pode-se definir 
a legislação simbólica como produção de textos cuja referência manifesta à realidade é normativo-
jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não 
especificamente normativo-jurídico.” NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São 
Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 29 e 30. 
276 No Brasil, o Tratado de Assunção foi ratificado pelo Congresso através do Decreto Legislativo 
nº 197, de 25.09.91 e promulgado pelo Decreto nº 350, de 21.11.91. Informação colhida em 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=538. Acesso em 
20.05.2013. 
277 O Protocolo de Ouro Preto foi assinado em 17.12.94 e internalizado no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 188, de 16.12.95, e Decreto nº 1.901, de 09.05.96. Informação colhida em  
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=538. Acesso em 
20.05.2013. 
278 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. Soberania e supranacionalidade. In: Direito da Integração. 
COSELLA, Paulo Borba e LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (Org). São Paulo: Quartier Latin. 2006. 
P. 125 
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alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer 

outra medida de efeito equivalente; no estabelecimento de uma tarifa externa 

comum279, a adoção de uma política comercial comum e relação a terceiros 

Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 

econômico-comerciais regionais e internacionais; na coordenação de políticas 

macroeconômicas e setoriais entre os Estados membros, a fim de assegurar 

condições adequadas de concorrência entre eles.280 

O MERCOSUL adotou o modelo da intragovernamentalidade, sendo esta 

um nível intermediário entre a soberania tradicional e a supranacionalidade, pela 

qual os Estados-partes mantêm sua soberania no que se refere ao seu 

ordenamento jurídico, mas têm a possibilidade de participarem de um processo de 

integração regional. 281 

A alternativa seria a adoção de um modelo de direito comunitário, o que se 

mostra de difícil operacionalização, considerando a existência de obstáculos 

ideológicos e constitucionais a serem transpostos.282 

De todo modo, um dos objetivos do Mercosul é a livre circulação de bens, 

serviços e fatores produtivos entre os países, mas isso esbarra nas legislações 

internas, como bem demonstrou Amauri Mascaro Nascimento283 apontando o caso 

brasileiro: 

                                                   
279 Celso Bastos aparentemente é um cético em relação ao Mercosul, pois disse que “o Mercosul 
pretende criar um mercado comum, porém , vale salientar, ainda não o fez. O Mercado Comum 
assemelha-se a uma federação, mas com esta não se confunde, pois não há a criação de um novo 
estado. Este tem características próprias que os distinguem de outras formas de organização do 
comércio internacional, como as zonas de livre comércio e as uniões aduaneiras." BASTOS, Celso 
Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. São Paulo: Saraiva, 1999, pg.268. 
280 Assim está previsto no artigo primeiro do Tratado de Assunção, que esta disponível na íntegra 
em http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1. Acesso em 
12.03.2013. 
281 DI NIZO, Rosana Tarla. O Mercosul e a supranacionalidade frente ao direito comunitário. In: 
Direito das relações internacionais: ensaios históricos e jurídicos. MIALHE, Jorge Luiz (org). 
São Paulo: Millenium editora. 2007. P. 314. 
282 DI NIZO, Rosana Tarla. Op. Cit. P. 331. 
283 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 23ª ed. São Paulo: Saraiva. 
2008. p.118 
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Não há definição legal no Brasil sobre migração trabalhista, e as regras 
do direito interno estão previstas na legislação comum sobre o estatuto 
do estrangeiro, alvo algumas resoluções administrativas ao tema. Desse 
modo, a movimentação de pessoas, para trabalhar ou para outros fins, é 
regulada através de normas aplicáveis ao estrangeiro em geral, cujas 
origens são antigas. 

Em relação à circulação de trabalhadores no Mercosul, basta dizer que a 

possibilidade do cidadão de um Estado trabalhar em outro numa região livre e 

desimpedida de entraves burocráticos ainda não existe284. Na comunidade 

europeia isso já é uma realidade. 

A doutrina comunitária debate acerca do futuro da legislação social do 

Mercosul, em especial das normas que tratam das relações coletivas de trabalho, 

observando-se uma tendência para uma convergência entre as normas, mas 

rejeitando o desenho de um novo modelo, como aponta Adrián Goldin285: 

De cara al tan concreto interrogante acerca de si es posible disenar um 
sistema de relaciones colectivas del trabajo o, em su caso, um modelo 
sindical para ser compartido por todas las naciones del MERCOSUR, no 
cabe sino antecipar, sin demasiadas cavilaciones, uma respuesta 
negativa. 
Es que la estrutura, la fisiologia y hasta la fisionomia de los sistemas de 
relaciones coletivas son inescindible derivación de la historia política, as 
adscripciones y las secuencias ideológicas, la evoliución de la economia, 
los componentes culturales, sociales y demográficos e incluso las 
opciones axiológicas de cada uma de nuestas sociedades. Hay en 
cunsecuencia em ellas uma flerte implantación tanto de las notas que 
particularizan a cada uno de estos modelos como del sesgo de los 
factores de rechazo o resistência y em consecuencia de las tendencias 
reformistas que los ponen em cuestión (estos factores de cambio se 
encuentran também, paradójicamente, entre los elementos que definen la 
idiossincrasia del modelo). 
No cabe pensar, em consecuencia, que los sistemas de relaciones 
colectivas del trabajo de los países pudieran dissolver sus senas de 
identidade em um modelo común. Pareciera, em cambio, que sí sería 
possible – y además conveniente – estimular em ellos la profundización 
de um processo de cobnvergencia desencadeado hace ya algunos anos. 

Como se vê a integração efetiva dos mercados dos países que constituem 

o Mercosul, ainda está em processo de formação e, quando o amadurecimento 

                                                   
284 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 9ª ed. São Paulo: Editora 
LTr. 2000, p.262. 
285 GOLDIN, Adrián. El trabajo y los mercados. 1ª ed. Buenos Aires: Eudeba. 1997, p.192-3. 
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político e econômico permitir, é bem possível que regras de nacionalização do 

trabalho não sejam mais necessárias, o que ainda não é uma realidade plausível. 

4.8.1 As leis de nacionalização do trabalho dos integrantes do MERCOSUL 

Impõe-se, agora, verificar o arcabouço jurídico dos demais integrantes do 

MERCOSUL, no tocante a relação nacionalidade e mercado de trabalho. 

A Lei orgânica do Trabalho da Venezuela286 (decreto 8.938/2012) prevê que 

noventa por cento ou mais dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço de um 

empregador (que ocupar um mínimo de dez empregados), deve ser venezuelano. 

Ademais, a remuneração do pessoal estrangeiro não pode exceder 20% (vinte por 

cento) do total de salários pagos a outros trabalhadores.287 

A lei exige a nacionalidade venezuelana para o exercício de certas funções 

tais como: chefes de relações industriais, pessoal, capitães de navios, aeronaves, 

capatazes ou pessoas que exercem funções semelhantes, sendo que isso não se 

caracteriza (por expressa dicção legal) como discriminação. 

As proporções acima especificadas podem ser reduzidas pelas autoridades 

centrais, após estudo das condições gerais de trabalho e de segurança social do 

país e as circunstâncias do caso, nas seguintes situações: a) no caso de 

atividades que exigem habilidades especiais e não há pessoal venezuelano 

disponível; b) onde há demanda por postos de trabalho que não podem ser 

satisfeitas com pessoal venezuelano; c) no caso dos imigrantes que entram no 

país contratados diretamente pelo governo nacional ou por instituições que 

                                                   
286 http://www.lottt.gob.ve. Acesso em 09.09.2012. 
287 O decreto 8.938/2012 que instituiu a lei do trabalho na Venezuela está assim dispõe: 
Porcentaje de personal venezolano 
Artículo 27. El noventa por ciento o más de los trabajadores y de las trabajadoras al servicio de un 
patrono o una patrona, que ocupen un mínimo de diez, deben ser venezolanos o venezolanas. Así 
mismo, las remuneraciones del personal extranjero, no excederán del veinte por ciento del total de 
las remuneraciones pagadas al resto de los trabajadores y de las trabajadoras. 
Se requerirá la nacionalidad venezolana para ejercer ciertas responsabilidades, tales como: jefes 
de relaciones industriales, de personal, capitanes de buque, aeronaves, capataces o quienes 
ejerzan funciones análogas, sin que esto pueda considerarse como una discriminación. 
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trabalham contratados pelo governo venezuelano, ou no âmbito das convenções 

internacionais; d) no caso de pessoas definidas como refugiados pelas regras do 

direito internacional.288 

A situação da Argentina é algo semelhante aos demais países da América 

do Sul, porquanto a legislação nacional pode reservar certos cargos e funções aos 

nacionais de origem. 

Segundo a lei 25.871 sancionada em 17 de dezembro de 2003, a República 

Argentina pode com relação a qualquer estrangeiro, orientar com relação ao 

acesso a categorias limitadas de emprego, funções, serviços ou atividades em que 

isso é necessário ao benefício do Estado; a escolha da atividade remunerada 

deve conformar-se aos termos da legislação para o reconhecimento das 

qualificações profissionais obtidas fora do território.289 

                                                   
288 O decreto 8.938/2012 que instituiu a lei do trabalho na Venezuela está assim dispõe: 
Excepciones temporales 
Artículo 28. El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad 
social, previo estudio de las condiciones generales de los puestos de trabajo y seguridad social en 
el país y de las circunstancias del caso concreto, podrá autorizar excepciones temporales a lo 
dispuesto en el artículo anterior, en los casos y condiciones siguientes: 
1. Cuando se trate de actividades que requieran conocimientos técnicos especiales y no exista 
personal venezolano disponible. La autorización, se condicionará a que el patrono o la patrona, 
dentro del plazo que se le señale, capacite y adiestre personal venezolano. 
2. Cuando exista demanda de puesto de trabajo y el ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de trabajo y seguridad social, compruebe que no se puede satisfacer con personal 
venezolano. 
3. Cuando se trate de inmigrantes que ingresen al país contratados directamente por el Gobierno 
Nacional, por entidades de trabajo contratadas por éste, o en el marco de Convenios 
Internacionales, el porcentaje autorizado y el plazo de la autorización, se fijarán por resolución del 
ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. 
4. Cuando se trate de personas definidas como refugiados por la normativa del Derecho 
Internacional. 
289 Conforme previsto no artigo 19 da lei de migrações da Argentina (25.871 sancionada em 17 de 
dezembro de 2003), cujo texto original é o seguinte: 
Articulo 19. — Respecto de cualquier extranjero, la República Argentina podrá orientarlo con 
respecto a: 
a) El acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea 
necesario en beneficio del Estado; 
b) La elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación relativa a las 
condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adheridas fuera del territorio; 
c) Las condiciones por las cuales, habiendo sido admitido para ejercer un empleo, pueda luego ser 
autorizado a realizar trabajos por cuenta propia, teniendo en consideración el período de residencia 
legal en el país y las demás condiciones establecidas en la reglamentación. A lei está disponível 
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Ademais, nos termos do artigo 4º da lei 25.164290 (marco regulatório da 

administração pública argentina), o acesso ao serviço público é privativo dos 

nacionais de origem ou naturalizados, sendo que o Chefe do Gabinete dos 

Ministros poderá excepcionar tal requisito, em decisão fundamentada. 

Sobre a legislação trabalhista uruguaia é necessário destacar que ela é 

assistemática, fragmentada e pontual. Tratam-se de Leis esparsas, inexistindo um 

código de trabalho, mesmo uma lei geral do trabalho.291 

De toda forma, a lei 18.250/08, que disciplina as migrações no Uruguai 

estabelece a igualdade de direitos, em matéria, laboral entre seus nacionais e 

estrangeiros292, embora o Estado possa, em certas circunstâncias, determinar as 

limitações de acesso a certas categorias de emprego, funções, serviços ou 

atividades, de acordo com a legislação nacional e instrumentos bilaterais e 

multilaterais ratificados pelo país.293 

                                                                                                                                                           
em http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/leydemigraciones.pdf. Acesso em 
18.01.2013. 
290 O texto original da lei é o seguinte: 
Artículo 4º — El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación 
de las siguientes condiciones: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada 
de la jurisdicción solicitante. 
b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes 
de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función 
pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de 
control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación 
a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades. 
c) Aptitud psicofísica para el cargo. A lei está disponível na íntegra em 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60458/norma.htm. Acesso em 
18.01.2013. 
291 URIARTE, Oscar Ermida. La nueva legislación laboral uruguaya. In: IUSLabor 4/2006. 
Disponível em www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/.../67991 . Acesso em 18.05.2013. 
292 A Lei Uruguaia nº 18.250/2008 foi publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2008, e em 
seu artigo 16 prescreve que “Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las nacionales 
con respecto al ejercicio de una actividad laboral”. O texto integral está disponível em 
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_Migraciones_Uruguay.pdf. Acesso em 18.05.2013. 
293 É o que se pode entender do texto do art. 23 da lei 18.250, que prescreve: Artículo 23.- El 
Estado podrá establecer en determinadas circunstancias políticas que determinen categorías 
limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los 
instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país. O texto integral está disponível em 
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_Migraciones_Uruguay.pdf. Acesso em 18.05.2013. 
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Outro integrante do MERCOSUL é o Paraguai, sendo que neste país 

também temos a Lei 978/96 que regula as migrações e suas relações com o 

mercado de trabalho. Pelos termos da lei paraguaia, a migração estrangeira e o 

repatriamento de cidadãos tem por fim promover a força de trabalho que o país 

precisa, observando sempre que a imigração de recursos humanos qualificados, 

cuja incorporação é favorável ao desenvolvimento do país, desde que não 

comprometa o trabalho do empregado nacional.294 

No Paraguai, em relação à força de trabalho estrangeira, a lei prevê a 

imigração qualificada e a assistida. A primeira consiste naquela cujo objetivo é 

incorporar nas atividades produtivas do país, de pessoal estrangeiro, cujo 

conhecimento tecnológico e experiências serão necessárias para o 

desenvolvimento de programas científicos, tecnológicos, econômicos e sociais que 

o Governo pretenda realizar, ou aqueles com semelhantes nas instituições 

privadas.295 

A imigração assistida significa que o Estado pagará os custos de 

realocação e outros benefícios semelhantes, dependendo da conveniência, de 

estrangeiros para fins de implementação de programas específicos.296 Aqui tem-se 

                                                   
294 Trata-se do artigo 1º da Lei 978/96 que prescreve: “Art. 1. - Esta Ley regula la migración de 
extranjeros y migración y  repatriación de nacionales, a los efectos de promover la corriente 
poblacional y de la fuerza de trabajo que el país requiere, estableciendo la organización encargada 
de ejecutar la política migratoria nacional y aplicar las disposiciones de esta ley.  
Art. 2. - En concordancia con lo expresado en el artículo anterior, se tendrán especialmente en 
cuenta:  
a) La Inmigración de recursos humanos calificados cuya incorporación sea favorable al desarrollo 
general del país; siempre que no se comprometa el empleo del trabajador nacional;” Texto 
disponível em http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Migraciones_Paraguay.pdf. Acesso em 18.05.13. 
295 Trata-se do artigo 87 da Lei 978/96 que prescreve: Art. 87. - La inmigración calificada tendrá por 
objeto la incorporación a la actividad productiva del país de extranjeros cuyos conocimientos 
tecnológicos y experiencias sean necesarios para programas de desarrollo científico, tecnológico, 
económico y social que el Gobierno tenga en vista realizar o se hallen en curso de ejecución, o de 
aquellos que con análoga finalidad promuevan las empresas o instituciones privadas. Texto 
disponível em http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Migraciones_Paraguay.pdf. Acesso em 18.05.13. 
296 Trata-se do artigo 87 da Lei 978/96 que prescreve: Art. 88. - La inmigración asistida se operará 
cuando el Estado anticipe o pague los gastos de traslado, asentamiento y otros beneficios 
análogos en función de la conveniencia de la radicación de los extranjeros para la ejecución de 
determinados programas de desarrollo. Texto disponível em 
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Migraciones_Paraguay.pdf. Acesso em 18.05.13. 
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de forma clara uma politica migratória voltada à imigração seletiva, visando, em 

qualquer hipótese, a proteção do trabalhador nacional. 

Pelo que se vê, existem muitas dificuldades em proporcionar uma livre 

circulação de trabalhadores no MERCOSUL, pois todos os seus integrantes, de 

alguma forma ou tem uma política seletiva de migração, ou protegem o mercado 

de trabalho aos cidadãos nacionais. 

4.9 DA NATUREZA DAS REGRAS DE NACIONALIZAÇÃO DO 

TRABALHO. 

4.9.1 A nacionalização do trabalho como categoria jurídica. 

Uma questão teórica central deve ser enfrentada, sendo ela a qualificação 

das regras de nacionalização do trabalho297. Essa questão se impõe, pois o direito 

é detentor de uma técnica que auxilia na construção do dever-ser, sendo ela 

constituída por diversos processo lógicos, dentre elas a categoria jurídica, que é 

um quadro dentro do qual se classificam  os dados do conhecimento.298 

Essa categorização facilita a compreensão do fenômeno jurídico, partindo 

da premissa de que ele é um todo coerente, e somente assim pode ser 

adequadamente compreendido, como bem aponta Bergel299: 

O direito não ode consistir numa mera justaposição de regras díspares. 
Se não fosse possível vincular os diversos elementos dele a um conjunto 
coerente, ele comportaria inevitavelmente tamanhas contradições que 
ficaria incompreensível e toda reforma satisfatória seria impossível. 
Ademais, nunca se pode prever e regulamentar tudo; à míngua de 
princípios e conceitos gerais, existiriam zonas de vazio jurídico que o 
direito falharia em sua missão de organização da ordem social. Portanto, 
o direito constitui inevitavelmente um sistema organizado em torno de 
certo número de princípios, de noções fundamentais, de procedimentos 
técnicos cujo emprego pressupõe certos métodos. 

                                                   
297 No sentido que Bergel coloca, citando Capitant: “a determinação da natureza de uma relação de 
direito”. BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2006. P.252. 
298 NÓBREGA, José Flóscolo da. Introdução ao direito. 8ª ed. João Pessoa. Edições Linha 
D’agua. 2007, p. 72. 
299 BERGEL, Jean-Louis. Op. Cit. P.251. 
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Desse modo, o conhecimento jurídico apreendido em sua totalidade (aqui 

incluída a análise de sua evolução), serve como ferramenta para a solução de 

problemas práticos existentes em sua atualidade. As classificações jurídicas 

servem para enquadrar os problemas em uma época específica, são elas de 

natureza histórica porquanto correspondem a um dado estádio da evolução das 

formações sociais e porque desempenham, nesse momento, uma função 

precisa.300 

Ademais, só a ordenação sistemática permite entender a norma 

questionada não apenas como fenômeno isolado, mas como parte de um todo.301 

Essa ordenação sistêmica permite desenvolver uma compreensão globalizante 

dos fenômenos jurídicos, a partir de suas manifestações normativas ou 

valorativas, como aponta Canaris302: 

[...] não se nega que a argumentação retirada do sistema externo tenha 
um certo valor. Assim, por exemplo, não é totalmente inadmissível retirar 
conclusões da colocação de um preceito na parte geral ou na parte 
especial de uma lei, no tocante ao seu âmbito de aplicação; também se 
deve esquecer que a divisão de uma lei é, muitas vezes, influenciada 
pela natureza das coisas e que, por isso a natureza de um preceito como 
por exemplo, norma de Direito de família ou de Direito comercial, pode 
tornar-se frutosa para o seu entendimento. Tais argumentos só são, 
porém, efetivamente eficazes quando os valores resultantes da inserção 
sistemática sejam extrapolados; trata-se, então, porém, já de uma 
argumentação retirada do sistema interno. E esta é, de facto, do maior 
significado. Enquanto a interpretação partir do sistema externo apenas 
traduz, em certa medida, o prolongamento da interpretação gramatical, a 
argumentação baseada no sistema interno, exprime o prolongamento da 
interpretação teleológica ou, melhor, apenas um grau mais elevado 
dentro desta, - um grau no qual se progrida da ratio legis à ratio iuris, e tal 
como a interpretação teleológica em geral a argumentação a partir do 
sistema interno da lei coloca-se, com isso, no mais alto nível entre os 
meios da interpretação. 

Como se poderia, portanto, classificar as regras de nacionalização do 

trabalho e qual sua função na atualidade? 
                                                   
300 MIAILE, Michel. Introdução crítica ao direito. Lisboa: Editorial estampa. 1988. P.141. 
301 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2002, p.156. 
302 CANARIS, Claus-Wilhelm. Op. Cit. P.158-9. 
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Na perspectiva conceitual de nacionalização do trabalho que adotamos, 

considerando que estas normas existem desde muito tempo na história legal do 

país e observando que não se trata de uma realidade exclusivamente nacional, 

temos que tais regras constituem-se em uma categoria jurídica voltada à 

concretização de certos valores desejados pelo ordenamento jurídico, pois o 

pensamento orientado a valores é imprescindível no âmbito da aplicação do 

direito.303 

A categorização de conhecimentos é uma operação intelectual, que 

sistematiza conhecimentos dotados de traços comuns, de modo que seu 

conhecimento permite uma compreensão adequada de uma situação jurídica ou 

de toda a ordem jurídica, como sustenta Bergel304: 

[...] todo sistema conceptual implica distinções e comparações entre as 
noções que utiliza e as realidades ou os fenômenos que encontra. Assim, 
os juristas são conduzidos a estabelecer categorias jurídicas, ou seja, 
conjuntos de direitos, de coisas, de pessoas, de fatos ou de atos que tem 
entre si traços comuns característicos e obedecem a um regime comum. 
As categorias jurídicas são os rudimentos da ciência do direito cuja 
matéria elementar e formada por elas. 

O direito, embasado por uma rede de conceitos que lhe confere sua 
organização intelectual, opera mediante classificações dos fatos, das 
circunstâncias, nas noções, etc. consoante as semelhanças e a 
vinculação deles com modelos, de modo que basta qualificar uma 
situação jurídica relativamente a estas ou àquelas categorias para lhe 
aplicar o regime delas. 

Contudo, essa categorização, que é uma operação lógica, ocorre dentro da 

dogmática jurídica e somente aqui faz sentido debatê-la. Nossa perspectiva, 

portanto, é dogmática305, pois parte do direito vigente, que a nosso sentir 

                                                   
303 LAREZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 6ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkiam. 2012, p. 314. 
304 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2006. P.252. 
305 “A compreensão dogmática do direito está lastreada em um preceito básico: a inegabilidade dos 
pontos de partida. Mas a determinação do dogma determina a própria liberdade do jurista, na visão 
técnico-jurídica do direito. 
[...] 
Descrever o direito positivo não significa a repetição vazia dos enunciados da norma jurídica posta, 
mas sim conhece-la mediante a interpretação e o desvelamento de seu sentido.” FRANÇA, 
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compreende decisões valorativas e princípios previamente dados na Constituição 

e na globalidade do ordenamento jurídico306, atentando para a sua adequada 

função como mencionado por Karl Larenz307: 

De facto, uma das funções essenciais da dogmática jurídica é a de, por 
seu intermédio, o material jurídico dado – em leis e decisões judiciais – é 
despido da sua imediatez e do seu ser um mero dado, é posto num 
contexto geral e, olhando de novo a partir daqui, torna-se susceptível de 
interpretação numa medida mais ampla. 
[...] 
Mas a dogmática cria, adentro dos limites destas inegabilidades últimas, 
que ela respeita, uma distância frente à multiplicidade confluente de 
normas e decisões singulares, que permite levar em conta aquilo que se 
encontra inexpresso, corrigir imprecisões e continuar a ser flexível na 
aplicação a situações que se alteram continuamente. 

Embora seja uma construção intelectual, as categorias traduzem no mundo 

jurídico a realidade, melhorando a adaptação do conhecimento jurídico à vida. 

Elucidativa é a observação de Bergel308: 

As categorias jurídicas não tem outro valor além daquele que lhes 
conferem as realidades que elas pretendem traduzir; trata-se apenas de 
um procedimento intelectual, de um artifício técnico de emprego das 
realidades jurídicas, que nunca deve, por um excesso de rigidez, permitir 
desnaturá-las. O estabelecimento das categorias jurídicas deve partir dos 
próprios objetos que é preciso agrupar segundo seus caracteres comuns. 
A definição das categorias deve proceder por indução a partir de dados 
conhecidos. Tem o objetivo não só de estabelecer uma ordem intelectual 
nos conceitos jurídicos, mas sobretudo, revelando suas semelhanças e 
suas dessemelhanças, de permitir ao direito positivo um emprego 
judiciosos e seguro da analogia. 

O recurso às categorias jurídicas permite fortalecer a racionalidade e a 

coerência do direito309, pois adaptam o raciocínio à realidade e auxiliam na 

elaboração de soluções que operam consequências310, sendo de se exigir dos 

                                                                                                                                                           
Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa no regime 
jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 2000. P.05 e 07. 
306 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 6ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkiam. 2012, p. 320. 
307 LAREZ, Karl. Op. Cit, p. 321. 
308 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2006. P.267. 
309 BERGEL, JEAN-LOUIS. Op cit. P.268. 
310 BERGEL, JEAN-LOUIS. Op. Cit. P.269. 
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juízes, portanto, que tomem em consideração as consequências jurídicas 

socialmente relevantes que se apresentam com segurança.311  

Para que uma categoria exista são necessárias: a) o isolamento de traços 

comuns, examinando um conjunto de fenômenos conhecidos; e b) sua 

flexibilidade.312 Os traços comuns dos objetos estudados, no caso as normas de 

nacionalização do trabalho, lhes conferem uma identidade e uma função dentro do 

ordenamento jurídico; a flexibilidade consiste na sua adaptação à evolução social, 

pois a proliferação de situações novas podem resistir às classificações destas nas 

categorias estabelecidas.313 

Não se deve esquecer que, em sendo as categorias um expediente para 

reforçar a racionalidade do direito, e considerando que estas traduzem realidades 

para o mundo da juridicidade sendo parte da dogmática, é certo concluir que a 

partir delas se podem estabelecer respostas possíveis a problemas jurídicos 

concretos. Nessa perspectiva, convém lembrar a advertência de Larenz314: 

Com isto não se quer dizer que a Jurisprudência seja apenas uma ciência 
de problemas jurídicos, já que estes problemas não podem isolar-se das 
respostas que se lhe dá, de modo que, na total independência disto, 
pudessem ser objeto de uma ciência própria. Muitos desses problemas, 
porém, resultam antes de mais da resposta a um outro. É decisivo, no 
entanto, que a Jurisprudência por detrás dos problemas e das respostas 
que a eles dá o direito positivo, identifique as ideias jurídicas específicas 
(as rationes legis) e os princípios jurídicos rectores, e ainda determinadas 
estruturas e as distinções que elas proporcionam, que fundamentam (no 
sentido de justificar) estas respostas ou que reclamam novas respostas. 
Com a alteração de uma lei não desaparece por si o problema ao qual o 
legislador dá agora uma nova resposta e essa resposta só é 
compreensível, por seu lado, quando se compreende o problema e as 
respostas que até agora lhe foram dadas. Assim, trata-se também na 
ciência do Direito de um continuado retorno a respostas que foram dadas 
sob uma outra situação legislativa. 

                                                   
311 LAREZ, KARL. Metodologia da ciência do direito. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkiam. 6ª 
ed. 2012, p. 323. 
312 BERGEL, JEAN-LOUIS. Teoria Geral do Direito. São Paulo. Martins Fontes. 2006. P 271 e 274. 
313 BERGEL, JEAN-LOUIS. Op. Cit. P.276. 
314 LAREZ, KARL. Op. Cit. p. 337. 
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Com isso queremos dizer que, do mesmo modo que as categorias são 

flexíveis o suficiente para adaptarem-se à evolução provocada por situações 

sociais novas, podem elas, dentro da circularidade que lhe é inerente, retomar ou 

manter respostas dadas anteriormente, desde que constitucionalmente 

compatíveis. 

Uma observação adicional deve ser feita, e ela refere-se à não revogação 

das categorias. 

A nosso juízo, uma categoria, pelo fato de ser uma construção do 

pensamento a observar regras da lógica, é dotada de sentido inesgotável315. Não 

podem elas ser revogadas do mesmo modo que as leis, que também lhes dão 

conteúdo. Assim é, porque revogação é um expediente dado pela técnica jurídica, 

para retirar normas do ordenamento jurídico. Uma categoria nova não revoga uma 

velha, bem como não existem hierarquias entre categorias, havendo entre elas 

uma tendência à harmonização. 

Isso ocorre porque o direito está repleto de categorias que, por si mesmas, 

são mutáveis, adaptando-se a novas situações concretas, formando, em conjunto 

com as normas postas (cuja análise também constituem as categorias), um 

sistema coerente316. 

Desejo deixar claro aqui que as normas que formam as categorias não são 

apenas as positivadas, mas também aquelas que veiculam um valor 

                                                   
315 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros editores. 2004, p.31. 
316 Essa locução pertence a Del Vecchio, citado por Bobbio, que ensina: “Cada proposição jurídica 
em particular, mesmo podendo ser considerada, também em si mesma, na sua abstratividade, 
tende naturalmente e se constituir em sistema. A necessidade da coerência lógica leva a aproximar 
aquelas que são compatíveis ou respectivamente complementares entre si, e a eliminar as 
contraditórias ou incompatíveis. A vontade que é a lógica viva, também não pode desenvolver-se 
no campo do direito, a não ser que ligue as suas afirmações, à guisa de reduzi-las a um todo 
harmônico. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora UnB. P. 
75. 
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(valoração)317, sendo isso essencial à compreensão do sistema. Essa é a lição de 

Karl Engish318: 

Os comandos e proibições no direito têm as suas raízes nas chamadas 
normas de valoração, eles fundamentam-se  - dito de forma mais simples 
– em valorações, em aprovações e desaprovações. [...] – o direito como 
norma valoradora é um necessário pressuposto lógico do direito como 
norma determinativa... Pois quem pretende determinar alguém a fazer 
algo tem de previamente conhecer aquilo a que quer determinar: ele tem 
de valorar aquele algo num determinado sentido positivo. Um prius lógico 
do direito como norma de determinação é sempre o direito como norma 
de valoração, como ordenação objetiva da vida. Temos de reconhecer 
como acertadas essas considerações, pelo menos quando não vejamos 
no Direito a expressão da vontade caprichosa de um déspota mas o 
produto de ponderações racionais. 

Desse modo, por exemplo, as normas constitucionais ao exararem certas 

determinações, já proclamam as valorações que lhe são subjacentes, como forma 

de demonstrar um espírito de ordenação e unidade inerentes ao sistema jurídico. 

Ordenação no sentido de coisa apreensível fundada na realidade, e unidade como 

impedimento à dispersão em singularidades.319 

Evidentemente, a própria evolução social pode levar à extinção ou 

irrelevância das categorias (extinção, não revogação). Para tanto, não basta uma 

ausência normativa, sendo imprescindível uma alteração metabólica320 da 

sociedade para eliminar (ou tornar irrelevante) seus pressupostos de criação. 

As regras de nacionalização do trabalho perderão sua importância, quando 

o conceito de nacionalidade deixar de existir ou tornar-se irrelevante, ou, então, 

quando o trabalho deixar de ser um meio de subsistência (que gera uma 

                                                   
317 Como soberania nacional, por exemplo. 
318 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 8ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 
2001, p.46-7. 
319 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito.3ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2002, p.12. 
320 ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. São Paulo: Boitempo editoral. 2011. P.76. 
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competição entre pessoas da mesma classe), para ser um novo e original modo 

de vida. Dito de outra forma, quando o capitalismo deixar de existir.321 

Do que até aqui foi dito, tem-se que todas as regras estudadas têm como 

pontos comuns o fato de estabelecerem uma relação entre nacionalidade e 

trabalho; não serem uma realidade exclusivamente brasileira, pois outros 

ordenamentos têm ou já tiveram regras semelhantes; articulam-se com a ordem 

econômica, pois interferem na disponibilização do elemento essencial da 

economia, que é a força de trabalho; sua compreensão sistêmica permite 

fortalecer a racionalidade e a coerência do direito, de modo que devem ser 

entendidas com integrantes de uma categoria própria, o que, cremos, confirma a 

hipótese por nós levantada quando do início deste trabalho. 

Em resumo: a) as regras de nacionalização do trabalho constituem uma 

categoria jurídica; b) tais regras têm como ponto de partida o direito vigente, que 

compreende decisões valorativas e princípios previamente dados na Constituição 

e na globalidade do ordenamento jurídico; c) que elas também levam em 

consideração aquilo que se encontra implícito (não expresso) no ordenamento; e 

d) sua perfeita compreensão só advém quando as inserimos no contexto de um 

sistema jurídico, a possibilitar uma interpretação sistemática. 

 
                                                   
321 Segundo Ricardo Antunes, “a invenção societal de uma nova vida, autêntica e dotada de 
sentido, recolo, portanto, neste início do século XXI, a necessidade imperiosa de construção de um 
novo sistema de metabolismo social, de um novo modo de produção fundado na atividade 
autodeterminada. Atividade baseada no tempo disponível para produzir valores de uso socialmente 
necessários, na realização do trabalho socialmente necessário e contra a produção 
heterodeterminada, que caracterizou o capitalismo, baseada no tempo excedente para a produção 
exclusiva de valores de troca para o mercado e para a reprodução do capital. 

Os princípios constitutivos centrais, que devem estar presentes desde o início da 
construção do socialismo do século XXI, devem pautar-se pelos seguintes fundamentos: 1) o 
sentido essencial da produção da vida societal será voltado exclusivamente para o atendimento 
das efetivas necessidades humanas e sociais; 2) o exercício do trabalho deverá ser sempre 
sinônimo de autoatividade, atividade livre, baseada no tempo disponível, de modo profundamente 
articulado com o princípio anterior, fundado nas necessidades humano-sociais. 

[...] 
Desse modo, a recuperação societal de uma lógica voltada para o atendimento das 

necessidades humano-societais é o primeiro desafio mais profundo da humanidade neste novo 
século. ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. São Paulo: Boitempo editoral. 2011. P.76. 
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4.9.2 Da função das regras de nacionalização do trabalho no ordenamento. 

Como deixamos assentado acima, a função das regras de nacionalização 

do trabalho é concretizar certos valores desejados pelo ordenamento jurídico-

constitucional a partir de análises factuais, que se encontram encartados em 

princípios. 322 

Essa relação entre valor e realidade, para fundamentar uma regra jurídica, 

já foi apontada por Helmut Coing323: 

Pois a nossa concepção, um juízo de valor pressupõe primeiramente 
uma análise minuciosa das condições reais (de fato), que devem ser 
valoradas, bem como uma avaliação dos valores isolados a serem 
utilizados na valoração. Obviamente as fases isoladas deste processo se 
relacionam entre si: na análise das condições reais os valores 
eventualmente intervenientes devem já ser considerados. Da mesma 
forma valores diferentes devem ser ponderados e delimitados entre si. 

Assim, o constituinte valorou determinadas condições factuais, segundo seu 

contexto histórico, e as inseriu dentro do ordenamento jurídico, qualificando-as 

como princípios. 

É assente que a consagração da normatividade dos princípios, o fato de 

como eles constituem em normas chaves de todo o sistema jurídico, representou 

um salto qualitativo nos sistemas jurídicos, a fim de dar efetividade aos textos 

constitucionais324, de modo que a moderna dogmática constitucional tem se 

prendido a definir e diferenciar princípios das regras jurídicas. 

Essa nova abordagem passa, necessariamente, pela construção de teorias 

que vislumbrem a juridicidade não apenas como elemento legitimador da ordem 

dominante, materializada nos grupos hegemônicos e, tampouco, como estrutura 

normativa isolada da historicidade social. O que se reclama é uma teoria do 

                                                   
322 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 
2011. P.283. 
323 COING, Helmut. Elementos fundamentais da filosofia do direito. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris editor. 2002, p.280-1. 
324 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. P.286. 
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direito, e de consequência uma prática hermenêutica que valorize uma dialética do 

fenômeno jurídico: a aposta na possibilidade de que a transformação social, no 

sentido de melhoria democrática, passa também pela dimensão jurídica das 

sociedades.325 

As regras vigem, os princípios valem; o valor que neles se insere se 

exprime em graus distintos326. Os princípios têm alcance de norma e se traduzem 

por uma dimensão valorativa de caráter finalístico-prospectivo, ao passo que as 

regras, têm feições retrospectivas-decisivas, tudo como os definiu Humberto 

Ávila327: 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada 
na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhe são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, 
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 
estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 
como necessária à sua promoção. 

De todo modo, as correntes (que já se tornaram clássicas) debatem 

acentuadamente sobre a diferença entre princípios e regras. 

A corrente que tem Dworkin como seu expoente máximo, sustenta que 

regras têm hipóteses de aplicação definidas, o que não ocorreriam com os 

princípios. 

Dworkin sustenta que as regras são aplicáveis à maneira tudo ou nada. 

Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a 

                                                   
325 SCHIER, Paulo Ricardo. A hermenêutica constitucional: instrumento para implementação de 
uma nova dogmática jurídica. In: Revista dos Tribunais, nº 741 – julho de 1997 – 86. P. 50. 
326 BONAVIDES, PAULO. Curso de direito constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 
2011. P.288. 
327 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
10ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009, p.78. 
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resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada 

contribui para a decisão.328 

Já os princípios, nessa perspectiva, têm uma dimensão de peso329, no 

sentido de que na sua aplicação deve-se levar em conta a importância de cada 

um, porquanto não apresentam consequências jurídicas que se seguem 

automaticamente quando as condições são dadas330. Ademais, um princípio não 

pretenderia criar condições para sua própria aplicação, limitando-se a enunciar 

uma justificativa para sua aplicação. 

A corrente que tem Alexy como seu expoente máximo, sustenta que regras 

ou são satisfeitas ou não são, ligando-se elas à sua validade. As regras, portanto, 

determinam algo dentro do que é jurídica a factualmente possível de realizar.331  

Em contrapartida, os princípios seriam mandados de otimização, no sentido 

de que ordenam que algo seja feito na maior medida possível,332 dentro da 

ambiência factual e jurídica existente. São determinações corretas prima facie, 

pois a decisão definitiva é obtida somente após uma valoração global, na qual 

todos os critérios válidos sejam levados em consideração.333 

Para as eventuais colisões entre regras, Alexy propõe cláusulas de exceção 

(à aplicação de uma das regras), ou que uma delas seja declarada inválida.334 Ao 

passo que na colisão de princípios, um deles teria que ceder, sem, contudo, 

significar que o princípio cedente deverá ser declarado inválido ou ser objeto de 

uma cláusula de exclusão, aplicando-se aqui um sopesamento335 entre eles. 

                                                   
328 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. São Paulo: Martins Fontes. 2011, p. 39. 
329 DWORKIN, Ronald. Op. Cit p. 42. 
330 DWORKIN, Ronald. Op. Cit p. 41. 
331 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 
2011, p.91. 
332 ALEXY, Robert. Op. Cit, p.90 
333 ALEXY, Robert. Op. Cit p.152. 
334 ALEXY, Robert. Op. Cit., p.92. 
335 ALEXY, Robert. Op. Cit., p.99 
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Essas construções teóricas não passam ilesas às críticas. Marcelo Neves, 

por exemplo, apresenta insuficiências nas noções apresentadas por Dworkin, 

porquanto a seu sentir é perfeitamente possível a ponderação de regras. Ademais, 

sustenta que, aparentemente, as teses apresentadas implicariam em um 

renascimento do jusnaturalismo, pois os princípios jurídicos (na visão dworkiana) 

seriam extraídos de uma moral universal336. 

Quanto à tese dos mandados de otimização, as críticas mais acentuadas, 

indicam que se tratam de uma forma transversa de solipsismo jurídico, pois seria 

impossível uma ponderação resolver diretamente um caso337, sendo que todo 

esse procedimento visa a obtenção de uma regra, à qual se fará uma subsunção 

ao caso concreto, que pode gerar uma discricionariedade. Lênio Streck338 é 

enfático neste ponto: 

Ao fim e ao cabo, na teoria da argumentação jurídica tudo acaba em 
subsunção. Aliás, quando no Brasil se usa ponderação, na realidade, se 
faz a partir da aplicação direta da proporcionalidade. Quando isso 
acontece – e não é difícil perceber isso – a proporcionalidade que deveria 
ser um princípio, acaba sendo aplicada como se fosse uma regra. 
[...] 
É por isso que venho sustentando [...] que a proporcionalidade somente 
tem sentido se entendida como garantia de equanimidade. Ou seja, 
proporcionalidade – admitindo-se-a ad argumentandum tantum – não é (e 
não pode ser) sinônimo de equidade. Fora disso o princípio da 
proporcionalidade se torna irmão siamês do livre convencimento, ambos 
frutos do casamento do positivismo jurídico com a filosofia da 
consciência, com o que voltamos ao âmago do tema tratado nesta obra: 
pode o sujeito solipsista se manter em pleno giro ontológico-linguístico? 

Nos parece que o acerto está com Dworkin, pois suas teses têm o efeito 

prático de tentar eliminar os decisionismos de toda ordem, pois busca, em última 

análise, chegar a uma única resposta correta ou, no mínimo, ao melhor julgamento 

de um caso.339 

                                                   
336 NEVES, Marcelo. Entre hidra e hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: 
Martins Fontes. 2013. P. 54. 
337 STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2ª ed. Porto 
Alegre. Livraria do advogado. 2010. P.52. 
338 STRECK, Lênio Luiz. Op cit. P.53. 
339 NEVES, Marcelo. OP. Cit P. 56. 
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Todas essas observações nos levam à conclusão de que os princípios 

(inclusive os da ordem econômica) veiculam valores e, portanto, eventuais 

controvérsias interpretativas em torno deles, especificamente a compatibilidade de 

regras em face deles (semântico), deve levar em consideração o contexto da 

controvérsia (do discurso) para se buscar a solução (pragmática)340 correta para o 

caso. 

Assim, as regras de nacionalização do trabalho podem concretizar algumas 

das pautas valorativas encartadas na ordem econômica conforme disciplinado 

pela Constituição Federal, extraindo delas seu fundamento de validade. À toda 

evidência, algumas dessas regras não foram recepcionadas pela Constituição (nº 

3.3.2.4), mas isso não abala o fundamento das que permanecem validamente no 

ordenamento jurídico, pois cada regra tem um objeto distinto, que também deve 

ser compatível com a constituição. 

4.9.3 Princípios informadores da interpretação-aplicação das regras de 

nacionalização do trabalho. 

Esgotada a análise das regras de nacionalização do trabalho em si, 

analisado seu enquadramento teórico dentro da dogmática, impõe estabelecermos 

alguns dos seus princípios informativos. Talvez fosse melhor chamar de regras 

informativas, na medida em que servem apenas para fornecer elementos de 

conteúdo para fins de compreensão de determinadas normas. 

                                                   
340 Segundo Erick Pereira, parece haver concordância entre os autores no sentido de que, para a 
compreensão da realidade, a linguagem utiliza os símbolos, como a escolha convencional de um 
signo, através de três planos: o sintático, a englobar as relações dos signos entre si; o semântico, 
que considera as palavras em sua dimensão real, ou seja, a realidade representada pelas 
palavras; e o pragmático, em que se estudam as relações sociais que se instauram através do uso 
da linguagem. PEREIRA, Erick Wilson. O controle jurisdicional do abuso de poder no processo 
eleitoral. São Paulo: LTr editora. 2004. p 30. 
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Contudo, na doutrina, usa-se com frequência a locução princípios 

informadores, como propõe Godinho Delgado341: 

Nas ciências, a palavra princípio é apreendida com sentido similar. Aqui, 
princípios correspondem à noção de proposições ideais construídas a 
partir de certa realidade e que direcionam a compreensão da realidade 
examinada. Os princípios atuariam no processo de exame sistemático 
acerca de certa realidade – processo que é típico às ciências –, 
direcionando tal processo. 
[...] 
A mais comum e recorrente dessas funções é a descritiva ou 
interpretativa (ou, ainda, informativa), atada ao processo de revelação e 
compreensão do próprio Direito. 
De fato, os princípios atuam, na fase jurídica, contínua e 
incessantemente como proposições ideais propiciadoras de uma direção 
coerente na interpretação da regra de Direito. São veios iluminadores à 
compreensão da regra jurídica construída. 
Os princípios cumprem, aqui, sem dúvida, sua função mais clássica e 
recorrente, como veículo de auxílio à interpretação jurídica. Nesse papel, 
contribuem no processo de compreensão da regra, balizando-a à 
essência do conjunto do sistema jurídico. São chamados princípios 
descritivos ou informativos (ou interpretativos), à medida que propiciam 
uma leitura reveladora das direções essenciais da ordem jurídica 
analisada. Os princípios informativos ou descritivos não atuam, pois, 
como fonte formal do Direito, mas como instrumental de auxílio à 
interpretação jurídica. 

Assim, à luz do direito positivo, na aplicação das regras de nacionalização 

do trabalho atender-se-á precipuamente: a) segurança do Estado, b) aos 

interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, e c) à defesa do 

trabalhador nacional. 

Entre as regras que informam a nacionalização do trabalho, temos a 

segurança do Estado (embora no estatuto do estrangeiro conste segurança 

nacional). Aqui, a lei quer prevenir as instituições de ameaças que possam 

implicar em sua extinção. 

Essa regra é óbvia, pois um Estado deve ser dotado de um sistema que o 

permita gerenciar crises que podem levá-lo ao colapso, bem como adotar medidas 

preventivas para evitar que crises se instalem. 

                                                   
341 DELGADO, Maurício Godinho. Os princípios na estrutura do direito. In: Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho. Brasília, vol. 75, no 3, jul/set 2009. P.17-34. O texto está disponível em 
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/13660/001. Acesso em 12.03.2013. 
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Na primeira perspectiva a nossa Constituição tem um bom sistema de 

gerenciamento de crises, previsto nos art. 136 a 141 da carta magna, bem como 

prevê os órgãos necessários para executar tais salvaguardas institucionais, no 

caso, as forças armadas nacionais. Na segunda ótica, o controle de estrangeiros é 

medida de segurança interna, pois evita que o ingresso de pessoas busquem uma 

instabilidade institucional ou que venham a praticar ilícios em território nacional. 

Na aplicação da lei, também e atentará para os interesses políticos, sócio-

econômicos e culturais do Brasil. Aqui, tem-se em mente que os fluxos migratórios 

podem servir para aprofundar o próprio conhecimento do país. 

A presença de estudiosos, intelectuais e pensadores estrangeiros permitiria 

uma ampliação das atividades acadêmicas do país, contribuindo para uma 

formação multicultural, tolerante e, economicamente, avançada. 

Por fim, é desejo expresso do ordenamento jurídico que na aplicação das 

regras de nacionalização, tenha-se em mente a defesa do trabalhador nacional, 

pois a imigração pode também ter consequências negativas. Quando os 

imigrantes possuem competências e qualificações semelhantes às dos 

trabalhadores locais, podem substituir estes últimos nos mercados de trabalho 

nacionais e assim contribuir indiretamente para o aumento do desemprego. 

Assim, é dever do Estado evitar que os fluxos migratórios, não obstante os 

benefícios que trazem à população e à economia doméstica, causem danos à mão 

de obra local. 

Dessa forma, a partir da compreensão de nacionalização do trabalho como 

categoria e, considerando as suas regras informadoras, convém agora analisar a 

controvérsia constitucional e legal sobre quais destas regras foram recepcionadas 

pelo atual ordenamento jurídico brasileiro. 
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5. CONSTITUIÇÃO E NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 
5.1. A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E LEGAL 

Nos capítulos anteriores, todo nosso esforço concentrou-se em definir 

nacionalização do trabalho, esclarecer seu conteúdo e contextualiza-la em um 

cenário maior de regulação econômica, pois a força de trabalho dos indivíduos é o 

elemento essencial do desenvolvimento. Por isso que se torna importante a 

análise da legislação nacional em torno do trabalho dos estrangeiros, suas 

possibilidades e limites, pois ela pode interferir na oferta de mão de obra. 

A legislação nacional referente à nacionalização do trabalho encontra-se 

envolta em séria controvérsia constitucional e legal, pois da mesma forma que ela 

(a legislação) cria limitações de acesso ao nosso mercado de trabalho para os 

estrangeiros, a nossa Constituição consagra o princípio da igualdade, 

determinando a inexistência de distinções entre nacionais e alienígenas, exceto 

aquelas que ela própria estabelece. Ademais, existem certos tratados 

internacionais subscritos pelo Brasil (que são leis infraconstitucionais) que contêm 

disciplinamentos nesse campo. 

A nosso sentir, a situação não é tão simples como pode parecer. A nossa 

Constituição é rica em normatividade, tendo consagrado uma gama de princípios 

aplicáveis às mais diversas situações jurídicas, a serem aplicados conforme a 

tensão de todos os interesses em conflito. 

Observe-se que, mesmo na aplicação do princípio da igualdade, quando se 

constata alguma perspectiva de favorecimento, isso provoca uma contraposição 

entre uniformidade e individualidade na aplicação da norma. Em determinados 

momentos, os destinatários da lei dizem que estão sendo tratados injustamente, 

pois a lei não levou em consideração suas particularidades. Dito de outra forma, 

reclamam da aplicação uniforme da lei, pretendendo que sua situação peculiar 

seja observada. Em outras situações, os destinatários dizem que sofrem injustiças 

em decorrência da tão-só observância de suas condições peculiares, ou seja, 
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rebelam-se contra a aplicação isonômica (uniforme) da norma, pois esta não os 

abrangeria.342  

Dito de outra forma, o conceito de igualdade muda ao sabor dos interesses 

em disputa, daí a necessidade de se buscar na realidade das relações sociais e 

ponderando todos os aspectos envolvidos, a melhor forma para sua aplicação, 343 

tudo mediado pela própria Constituição. 

Existem fundamentalmente 04 (quatro) argumentos que combatem as 

regras de nacionalização do trabalho advogando sua não recepção pela 

constituição de 1988, a saber: 1) a inexistência de referência constitucional 

expressa a essa categoria jurídica, implicou na não recepção dos respectivos 

dispositivos legais infraconstitucionais; 2) todas as distinções entre trabalhadores 

nacionais e estrangeiros seriam proibidas, ante a adoção do princípio da isonomia; 

3) A Constituição não desejou discriminar nacionais e estrangeiros; e 4) a 

existência de instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil que vedariam 

tratamentos diferenciados. 

O debate sobre as regras de nacionalização do trabalho não é apenas 

teórico, mas, também, prático. A imprensa brasileira tem noticiado diversos casos 

de estrangeiros em situação irregular no país exercendo atividades 

remuneradas344, o que exigiu, em um caso específico, atuação judicial do 

                                                   
342 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009. 
P.17-19. 
343 Esse parece ser o pensamento de Pontes de Miranda quando sustenta que “se o objeto dos 
conceitos científicos é o das próprias normas (a coexistência humana), outro não é senão as 
relações sociais. Procurá-lo nas regras jurídicas seria fácil, se todas tivessem o mesmo valor, se 
todas fossem realmente regras, quer dizer, se o direito vigente fosse o direito escrito; porém isto 
não se dá, de maneira que o melhor processo é pesquisa-las diretamente nas relações sociais, 
fixado, por conveniência prática, o sistema ou princípio em que se revela a concepção geral do 
mecanismo jurídico.” MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Sistema de ciência positiva do 
direito. 2ª ed. Campinas: Editora Bookseller. 2005, p.106-7. 
344oglobo.globo.com/rio/sul-coreanos-que-trabalhavam-ilegalmente-em-fabrica-de-carro-podem-ter-
deixado-pais-diz-delegado. Publicado: 13/05/13. Acesso em 21.06.2013. 
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Ministério Público do Trabalho em defesa da ordem jurídica nacional345, além da 

constatação da prática do tráfico de pessoas, tudo a demonstrar a necessidade de 

uma reflexão mais cuidadosa sobre o tema. 

5.2. A INEXISTÊNCIA DE REFERÊNCIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. 

Um dos argumentos mais comumente usados pela doutrina para defender a 

não recepção das regras de nacionalização do trabalho, menciona o fato de que a 

Constituição atual não faz referência a esta categoria de normas em seus 

dispositivos, ao contrário das constituições anteriores. 

Tal argumentação é defendida por Arion Sayão Romita346, ao declarar, 

expressamente, que: 

As disposições da CLT sobre nacionalização do trabalho, que 
estabeleciam a observância de uma proporcionalidade de empregados 
brasileiros na empresa (art. 352 e 354) estariam, portanto, revogadas por 
incompatibilidade, porquanto a Constituição de 1988 omite a regra 
prevista na Carta anterior, sobre a fixação das porcentagens de 
empregados brasileiros em todas as empresas. 

Posição idêntica é insinuada por Valentim Carrion347 e Amador Paes de 

Almeira348. 

Essa posição nos parece equivocada, pois padece de um maior 

aprofundamento sobre a história constitucional do Brasil, além de partir do falso 

pressuposto de que a validade de uma norma exige uma referência expressa 

(menção expressa) na constituição. 

                                                   
345 Processo 0067300-77.2005.5.01.0057 – Ação Civil Pública em que o Ministério Público do 
Trabalho, as empresas SUBSEA 7 do Brasil Serviços LTDA, MAERSK Brasil Brasmar LTDA e 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, figuram como partes. 
346 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 2ª ed. São Paulo: 
LTr editora. 2007, p.310. 
347 CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 35ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2010, p.281-282. 
348 ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009, p.161. 
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A primeira lei que instituiu uma relação de proporcionalidade entre 

nacionais e estrangeiros no Brasil, como já informamos acima, (nota 26, item 

3.3.2.2) foi o decreto 19.482/30, regulamentado pelo decreto 20.291/31. Neste 

período, vigorava no país a Constituição de 1981349, que não trazia em nenhum 

dos seus dispositivos qualquer referência a proporcionalidade entre brasileiros e 

estrangeiros nas empresas ou outras regras de nacionalização do trabalho350, 

exceto em relação aos cargos públicos civis e militares. 

As normas dessa natureza começaram a ser mencionadas 

constitucionalmente a partir da Constituição de 1934351, quando foi estabelecido 

que os comandantes de navios nacionais, bem como os tripulantes na proporção 

de dois terços pelo menos, deveriam ser brasileiros natos, reservando-se também 

a estes a praticagem das barras, portos, rios e lagos (art. 132); foi determinado, 

ainda, que a lei determinaria uma percentagem de empregados brasileiros que 

deviam ser mantidos obrigatoriamente nos serviços públicos dados em concessão, 

e nos estabelecimentos de determinados ramos de comércio e indústria (art. 135). 

A Constituição de 1934 também determinava que as empresas 

concessionárias ou os contratantes, sob qualquer título, de serviços públicos 

federais, estaduais ou municipais, deveriam constituir as suas administrações com 

maioria de diretores brasileiros, residentes no Brasil, ou delegar poderes de 

gerência exclusivamente a brasileiros; e conferir, quando estrangeiros, poderes de 

representação a brasileiros em maioria, com faculdade de substabelecimento 

exclusivamente a nacionais. (art. 136, a e b). 

A Constituição de 1937 também determinava que os comandantes de 

navios nacionais, bem com os tripulantes, na proporção de dois terços deveriam 

ser brasileiros natos, reservando-se também a estes a praticagem das barras, 

                                                   
349 http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15.12.2012. 
350 O Artigo 73 da Constituição de 1891 determinava que os cargos públicos civis ou militares são 
acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei 
estatuir, sendo, porém, vedadas as acumulações remuneradas.  
351 http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15.12.2012. 
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portos, rios e lagos (art.149); a porcentagem de empregados brasileiros que 

devem ser mantidos obrigatoriamente nos serviços públicos, dados em concessão 

e nas empresas e estabelecimentos de indústria e de comércio (Art. 153); e que 

as empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou 

municipais deveriam ser constituídas com maioria de brasileiros a sua 

administração, ou delegar a brasileiros todos os poderes de gerência.( Art 146).352 

A Constituição de 1946353 também determinava que os comandantes de 

navios nacionais, bem com os tripulantes, na proporção de dois terços deveriam 

ser brasileiros natos (parágrafo único, art. 155); bem como a fixação das 

percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos, dados em 

concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio e da 

indústria (inciso XI, do art. 157). 

A Constituição de 1967, com a redação dada pela emenda de 1969, 

também determinava que os comandantes de navios nacionais, bem como os 

tripulantes, na proporção de dois terços deveriam ser brasileiros natos (parágrafo 

1º, art. 173); bem como a fixação das percentagens de empregados brasileiros 

nos serviços públicos, dados em concessão e nos estabelecimentos de 

determinados ramos do comércio e da indústria (inciso XII, do art. 165) 

Como se percebe, as normas de nacionalização do trabalho foram sendo 

incorporadas aos textos constitucionais paulatinamente, a partir da Constituição de 

1934, e nem todas foram incluídas a um só momento. Observe-se que a lei 

7.183/1984 atribuiu privativamente aos brasileiros a profissão de aeronauta, mas 

não consta uma referência expressa da Constituição nesse sentido. 

Não se argumente que a Revolução de 1930 teria revogado a Constituição 

de 1981, pois o próprio governo provisório de Getúlio Vargas manteve a Carta 

                                                   
352 http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15.12.2012. 
353 http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15.12.2012. 
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magna da época através do decreto 19.398/30354, que Instituiu o Governo 

Provisório da República e deu outras providencias. 

Assim, se as regras de nacionalização do trabalho ainda existentes não 

foram recepcionadas pela Constituição de 1988, pelo simples fato de não haver 

uma referência expressa no texto constitucional, as regras do decreto 19.482/30, 

seriam incompatíveis com a Constituição da sua época, pois ela não continha 

nenhuma referência a respeito e, na ocasião, não houve questionamentos nesse 

sentido. 

Ademais, como já adiantamos, tal linha de raciocínio parte de um falso 

pressuposto, qual seja, de que as leis para serem compatíveis com uma 

Constituição, precisam de uma referência expressa no texto, o que poderia 

implicar na ressurreição da teoria do espaço jurídico vazio. 

Uma lei para ser compatível com a Constituição não precisa encontrar-se 

referida nela; precisa apenas não contrariá-la, pois uma lei só pode ser válida com 

                                                   
354 DECRETO N. 19.398 – DE 11 DE NOVEMBRO DE 1930 
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil 
DECRETA: 
Art. 1º O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e 
atribuições, não só do Poder Executivo, como tambem do Poder Legislativo, até que, eleita a 
Assembléia Constituinte, estabeleça esta a reorganização constitucional do país; 
Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de funcionários ou de quaisquer cargos 
públicos, quer sejam efetivos, interianos ou em comissão, competem exclusivamente ao Chefe do 
Governo Provisório. 
Art. 2º É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso Nacional das atuais 
Assembléias Legislativas dos Estados (quaisquer que sejam as suas denominações), Câmaras ou 
assembléiás municipais e quaisquer outros orgãos legislativos ou deliberativas, existentes nos 
Estados, nos municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os que ainda o não 
tenham sido de fato. 
Art. 3º O Poder Judiciário Federal, dos Estados, do Território do Acre e do Distrito Federal 
continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, com as modificações que vierem a 
ser adotadas de acordo com a presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde 
já. 
Art. 4º Continuam em vigor as Constituições Federal e Estaduais, as demais leis e decretos 
federais, assim como as posturas e deliberações e outros atos municipais, todos; porem, inclusive 
os próprias constituições, sujeitas às modificações e restrições estabelecidas por esta lei ou por 
decreto dos atos ulteriores do Governo Provisório ou de seus delegados, na esfera de atribuições 
de cada um. Fonte: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas. Acesso em 15.12.2012. 
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fundamento na Constituição355. Do contrário, todas as normas do direito brasileiro 

precisariam ser citadas (referidas) no texto constitucional. Kelsen356 nos dá uma 

orientação segura nesse sentido: 

Se a Constituição prescreve certo procedimento a ser observado na 
decretação de estatutos e se também estabelece certos dispositivos a 
respeito do seu conteúdo, ela deve prever a possibilidade de que, às 
vezes, o legislador pode não seguir essas prescrições. A Constituição 
pode então designar o órgão que tem de decidir se as prescrições que 
regulam a função legislativa foram ou não observadas. 

O legislador é livre para criar o direito, respeitando as diretivas formais para 

a produção normativa, bem como as regras referentes ao conteúdo das leis. A 

simples ausência de referência expressa na Constituição a uma categoria jurídica 

específica, não impede o legislador de criar o direito, só precisando fazê-lo em 

observância aos regramentos formais e materiais previstos na lei maior. 

A seguir tal entendimento, estaríamos a adotar a teoria do espaço jurídico 

vazio, que defendia que toda norma jurídica representa uma limitação à livre 

atividade humana. Fora da esfera regulada pelo direito, o homem é livre para fazer 

o que quiser. Assim, o âmbito da ação dos homens pode ser dividido em espaço 

jurídico pleno, quando regulado por normas; e espaço jurídico vazio, onde o 

homem é livre357. O não regulado se interpreta como irrelevante para o direito. 

Nesse espaço existe uma liberdade de fato. O sujeito é livre de direito. Tem-se 

aqui um plano do neutro, no não qualificado juridicamente358. 

No caso, a simples ausência de referência expressa na Constituição à 

nacionalização do trabalho teria deixado um espaço vazio, onde os homens 

podem fazer o que quiserem. 

                                                   
355 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins fontes. 2003, p.300. 
356 KELSEN, Hans. Teoria geral do Estado e do direito. São Paulo: Martins fontes. 2005, p.225. 
357 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora UnB. P. 128-9. 
358 TELLA, Maria José Falcón y. Lições de teoria geral do direito. São Paulo: Revista dos 
tribunais. 2011. P.202. 
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Tal teoria não faz sentido, pois restringe os modais deônticos apenas ao 

obrigatório, como já identificou Bobbio359: 

Parece que a afirmação do espaço jurídico vazio nasce da falsa 
identificação do jurídico com o obrigatório. Mas aquilo que não é 
obrigatório, e, portanto, representa a esfera do permitido e do lícito, deve 
ser considerado juridicamente irrelevante ou indiferente? Aqui está o erro. 
Falamos frequentemente das três modalidades normativas do ordenado, 
do proibido e do permitido. Para sustentar a tese do espaço jurídico vazio  
é necessário excluir a permissão das modalidades jurídicas: aquilo que é 
permitido coincidiria com aquilo que é juridicamente indiferente. Quando 
muito seria necessário distinguir duas esferas da permissão ou da 
liberdade, uma juridicamente relevante e outra juridicamente. Mas é 
possível tal distinção? Existe uma esfera da liberdade jurídica ao lado de 
uma esfera da liberdade juridicamente irrelevante? 

Ademais, o espaço jurídico vazio conduziria à irrelevância de situações 

jurídicas fundamentais como a nacionalidade e suas relações com os demais 

aspectos da vida dos indivíduos, praticamente impossibilitando-os de efetuarem 

demandas judiciais, apenas pela ausência de normas (ou de referência à 

normas).360 

Como o ordenamento jurídico constitucional não é composto somente de 

normas imperativas, uma situação de permissão resulta da ausência de norma, no 

sentido que é permitido ou lícito tudo aquilo que não é proibido nem 

comandado.361 Desse modo, o argumento formal de Romita só teria consistência 

caso a Constituição proibisse qualquer regra de nacionalização do trabalho, o que 

não é o caso. 

 

                                                   
359 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora UnB. p. 130. 
360 O modo de qualificar tais fatos não é sem consequência: se se diz que a esfera de liberdade 
(licitude) deixada a cada cidadão é juridicamente relevante, isto significa que existe para os outros 
consorciados o dever de não lesar tal esfera, e que existe para o cidadão cuja esfera de liberdade 
tenha sido lesada a possibilidade jurídica de reagir recorrente aos órgãos do Estado. BOBBIO, 
Norberto. O positivismo jurídico. Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone editora. 2006. 
P.210. 
361 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 2ª ed. São Paulo: Edipro. 2003, p. 128. 
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5.3. O PRINCÍPIO DA ISONOMIA COMO ÓBICE ÀS REGRAS DE 

NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO. 

O segundo argumento usado pela doutrina para combater as regras de 

nacionalização do trabalho, refere-se ao princípio da isonomia. Menciona que a 

Constituição não distingue entre nacionais e estrangeiros, em matéria de direitos e 

obrigações, logo, quaisquer distinções feitas pela lei, seria inconstitucional. 

De fato, os direitos previstos na Constituição brasileira de 1988 são 

igualmente garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes ou de 

passagem no território nacional, conforme o artigo 5º, caput do texto 

constitucional.362 

Contudo, é precipitado dizer que toda distinção feita pela legislação 

infraconstitucional entre nacionais e estrangeiros seja inválida, algo que merece 

uma avaliação do problema da igualdade. 

5.3.1 O problema da igualdade 

A Constituição Federal de 1988 erigiu o princípio da igualdade como um 

dos standards fundamentais da república, dele se podendo extrair diversos 

significados. Contudo, tais significações oscilaram no tempo e no espaço, de 

forma que a noção de isonomia que se tinha, a pouco mais de um século, não 

pode ser equiparada com as noções atuais. Tal circunstância representa, no 

campo jurídico, a noção de circularidade inerente a conceitos filosóficos (e 

igualdade é um destes conceitos), pois de tempos em tempos precisamos 

investigá-lo para extrair novas perspectivas.363 

                                                   
362 Artigo 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[...]: 
363 Willis Santiago Guerra Filho coloca assim a questão: “sua circularidade, para indicar o fato 
(apontado exemplarmente por Karl Jaspers, na obra introdução à filosofia) que não há em filosofia, 
como há na ciência, um “progresso do conhecimento”, pois sempre se volta às mesmas questões, 
que em tempo e lugar diferentes requerem respostas diversas, sem que, por isso, perca-se o 
interesse pelas respostas dadas pelos filósofos de outros tempos e lugares; muito pelo contrário, 
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A noção de isonomia dos primórdios do constitucionalismo liberal, 

consubstanciada na perspectiva de igualdade perante a lei, perdeu terreno para a 

concepção de que o perante a lei não fazia ninguém igual. Apenas com igualdade 

de oportunidades, que só poderiam ser efetivadas com comportamentos 

comissivos do Estado, a igualdade poderia ser maximizada e efetivada em sua 

plenitude, porquanto, a dignidade dos cidadãos pode ser violada em diversas 

situações, como apontou Correas364: 

Esto significa que la dignidad propria de lãs personas humanas no solo 
puede violentarse o agredirse por atauqes directos a su integridad física o 
patrimonial, como podria desprenderse de uma concepcion individualista, 
sino tambien es posible degradar al hombre y violar los derechos que se 
siguen de su personeidad privandolo deliberadamente de las condiciones 
estricta y directamente necesarias para el desenvolvimiento y 
actualizacion de sus dimensiones personales. 

No mundo do ser, os indivíduos não são iguais. A diferença é a regra. Se 

todos são diferentes, porque o direito deve primar pela igualdade? 

Como ramo do conhecimento que trabalha com o comportamento humano, 

seu móvel central não é o ser, mas o dever-ser. Logo, no universo da juridicidade, 

os destinatários da norma devem ser tratados de forma igual. O problema consiste 

em definir com alguma exatidão, que igualdade é essa, pois tal temática é cercada 

por afirmações supostamente auto-evidentes e por emocionalismos que afastam o 

caráter científico do debate. 

Humberto Ávila365 é preciso sobre tais dificuldades, apontando que: 

(...) a dificuldade no trato da igualdade não decorre só dela. Ela advém, 
também, do modo como ela é normalmente tratada pela doutrina, 
também por várias razões: 
Há uma tendência geral de tratar a igualdade de modo elíptico, isto é, 
mediante uma explicação que, deliberadamente, omite a explicação 
manifesta dos seus elementos essenciais na pressuposição de que eles 

                                                                                                                                                           
pois dessas respostas, ao se recolocarem as perguntas que a suscitam, extraem-se 
esclarecimentos antes ainda não percebidos.” GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, 
Henrique Gaberllini. Teoria da Ciência Jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009, p.03. 
364 CORREAS, Carlos I. Massimi. Filosofia del Derecho. Buenos Aires: Lexisnexis Abeledo-
Perrot. p.180-1. 
365 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009. 
P.28-29. 
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são subentendidos por todos os operadores do direito. [...] Essa 
tendência advém, além disso, dos próprios elementos constitutivos da 
igualdade. Como ela pressupõe uma relação entre sujeitos com base em 
determinado critério de diferenciação, que é utilizado para atingir alguma 
finalidade, e correlaciona os sujeitos tendo em vista determinadas 
propriedades havidas, relativamente àquela finalidade, como relevantes, 
há uma tendência a achar que a mera menção a esses elementos já 
seria suficiente para tornar inteligível seu funcionamento. 
[...] 
Há uma tendência de analisar a igualdade de modo laudatório e emotivo, 
quando não sacro. Muitas vezes, cria-se a ideia de que defender o 
tratamento igualitário (enquanto tratamento que analisa as 
particularidades de cada cidadão) é defender algo necessariamente bom 
e, reversamente, sustentar o tratamento desigual (enquanto tratamento 
que bloqueia a análise de algumas diferenças de cada cidadão) é algo 
inevitavelmente ruim. 

Os que falam em igualdade, pressupõem uma diferença (um princípio da 

diferença366), pois se estas não existissem, inviável falar-se em isonomia. Essas 

diferenças seriam os desníveis sociais e econômicos que privariam as pessoas de 

certas oportunidades. 

De todo modo, não se pode perder a perspectiva de que como todo 

conceito dotado de juridicidade, a igualdade deve ser racionalmente explicada e 

demonstrada para ter aceitação. Tal dificuldade se apresenta em todas as grandes 

questões contemporâneas, considerando a dificuldade da humanidade em 

enfrentar suas próprias escolhas e justificá-las racionalmente, algo já apontado por 

Horkheimer367. 

Tal comportamento é incompatível com qualquer conhecimento que se 

pretenda científico, de modo, que a igualdade como qualquer conceito jurídico 

deve ter seus limites conceituais definidos. 
                                                   
366 O princípio da diferença foi idealizado por Rawls, sendo enunciado da seguinte forma: “As 
desigualdades sociais e econômicas devem estar de tal modo que tanto (a) propiciem o máximo 
benefício esperado para os menos favorecido como (b) estejam vinculadas a cargos e posições 
abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades.” RAWLS, John. Uma 
teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes. 2008, p.100. 
367 Os filósofos frankfurtianos Horkheimer e Adorno entendem que “a credulidade, a aversão à 
dúvida, a temeridade no responder, o vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, o agir 
por interesse, a preguiça nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, o deter-se em 
conhecimentos parciais: isto e coisas semelhantes impediram um casamento feliz do entendimento 
humano com a natureza das coisas e o acasalaram, em vez disso, a conceitos vãos e 
experimentos erráticos: o fruto e a posteridade de tão gloriosa união pode-se facilmente imaginar.” 
Apud: GUERRA FILHO, Willis Santiago e CARNIO, Henrique Gaberllini. Teoria da ciência 
jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. P.124-5. 
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5.3.2 Noção de igualdade 

Como deixamos assentado, o princípio da igualdade tem várias 

significações, todas elas variando no tempo e no espaço. Desde as noções 

meramente formais, típicas dos primeiros momentos do constitucionalismo liberal, 

até as posições materiais inerentes ao materialismo histórico.368 

De um modo geral, tem-se a visão de igualdade como tratar-se de forma 

igual ou iguais e desigualmente os desiguais, partindo na noção estabelecida 

desde Aristóteles369. Contudo essa visão, embora correta, merece acréscimos, na 

exata medida que discriminar é escolher, ou seja, optar livremente por um 

comportamento ou prestação, dentre vários possíveis, com base em critérios 

objetivos a racionais, visando alcançar um objetivo de interesse público. 

A igualdade no campo jurídico é um conceito relacional, pois ela só se 

justifica quando se realiza uma comparação. É no momento da comparação que a 

igualdade se levanta e no critério de escolha que ela se concretiza (ou não). Celso 

Antonio Bandeira se Mello370 aponta que: 

O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. 
Sem embargo, consoante se observou, o próprio da lei, sua função 
precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamentos 
desiguais. Isto é, as normais legais nada mais fazem que discriminar 
situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em 
outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são 
deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, 
por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de 
obrigações e direitos. 

                                                   
368 Aqui impõe-se observar a existência de conceitos que devem ser sentidos mentalmente, e, a 
partir disto, proceder-se a certas operações mentais para extrair-se o máximo de significado. 
Kelsen é preciso nesse ponto, porquanto sustenta que “uma significação não pode, porém, 
perceber materialmente; apenas se pode entendê-lo, i. e., apreender mentalmente. Esse 
entendimento é um processo interior que precisa ser diferenciado também da percepção material 
da expressão, do ouvir ou do ver da expressão. Pois o interlocutor pode ouvir ou ver (ler) a palavra 
pronunciada ou escrita, sem entender, a significação de uma palavra ou sentido da frase.”. 
KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. p.44. 
369 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: 
Malheiros editores. 2005, p.213. 
370 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. 
São Paulo: Malheiros editores. 2012. P.12-13. 
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Assim, as eventuais diferenciações legais se constituem em forma 

adequada de equilibrar, no mundo da juridicidade, uma igualdade ideal não 

encontrada no mundo dos fatos. Essa é a lição de Geraldo Ataliba371: 

As aparentes desigualações encontradiças nas leis, hão de ser meios e 
modos de corrigir ou superar diferenças existentes entre pessoas ou 
situações, ou medidas tendentes a promover igualdade jurídica onde 
contingências sociais, naturais, econômicas, geográficas etc., ensejem 
configurar-se desigualdade, de tal modo, que a imparcialidade da lei ou 
do Estado importaria em verdadeira consagração e oficialização de tais 
desigualdades 

Desse modo, se observa que a igualdade é uma relação entre dois ou mais 

sujeitos em razão de um critério que serve a uma finalidade. Quando se 

comparam sujeitos, esses sujeitos são necessariamente comparados em razão de 

uma medida372, que pode ser qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou 

situações.373 

Dizendo de outra forma, em matéria de isonomia o essencial é definir-se o 

critério que baliza a escolha feita, bem como a sua correspondência hermenêutica 

com aquilo que a sociedade civil plasmou na Constituição como indicativo de 

isonomia. As palavras de Bandeira de Mello374 refletem com precisão esse 

pensamento: 

“Então, no que atina ao ponto central da matéria abordada procede 
afirmar: é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para 
qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica 
com a inclusão ou exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou 
arredamento do gravame imposto 

Evidentemente, tal circunstância não pode ser aferida abstratamente na 

totalidade dos casos, pois o critério de discriminação (o fato diferencial nas 

                                                   
371 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2011. 
P.160. 
372 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009. 
P.40. 
373 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Principio da Igualdade. 3ª ed. 
São Paulo: Malheiros editores. 2010. P.17. 
374 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. Cit. 19. 
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palavras de Bandeira de Melo) só pode ter aferida sua eficácia no caso concreto. 

Nesse ponto assiste razão a Cabral de Moncada375 quando leciona: 

Do ponto de vista da administração, a proibição de discriminações 
requer, entre outras considerações, a auto-vinculação administrativa, 
nomeadamente estando em causa poderes discricionários, às normas e 
condutas por ela já adoptadas, bem como uma exigência de igualdade 
nos sacrifícios impostos aos particulares e até nas prestações e 
vantagens outorgadas. O alargamento dos requisitos da igualdade às 
prestações e vantagens pelo Estado, justifica-se plenamente no contexto 
do moderno Estado-de-direito democrático e social, apontando para uma 
democracia substantiva e apostando numa aplicação das exigências 
participativas à esfera da produção e da fruição das bens materiais e 
imateriais. Como compatibilizar com este quadro de exigências a 
preocupação com a eficácia. Aceitando a diferenciação de situações à 
medida das exigências dos casos concretos e da assimilação do feed-
back sócio-económico. A igualdade puramente formal, com os seus 
corolários da identidade e da imparcialidade, é aqui ultrapassada por 
exigências materiais de distinção entre as variadas situações, 
conseqüência de uma visão material. O problema que se coloca a 
respeito delas não é o da sua recondução a princípios gerais abstratos, 
mas o da sua justificabilidade no caso concreto, construída através de um 
percurso argumentativo e retórico e não demonstrativo e analítico. A 
igualdade, corolário da justiça, exige agora não que se trate do mesmo 
modo aquilo que é idêntico, mas que se trate de modo diferente  aquilo 
que não é semelhante. 

Esse percurso argumentativo retórico que leva a justificabilidade, consiste 

na necessidade de compatibilizar-se, juridicamente, o critério de escolha com a 

Constituição, ou melhor, com aquilo que a sociedade (consciente ou 

inconscientemente) aceita como fator de diferenciação. Essa conjunção ultrapassa 

os limites meramente lingüísticos e exige uma hermenêutica calcada no 

sentimento constitucional diluído no ethos da nação, como propugnou Verdú376 na 

análise que fez da constituição espanhola: 

El postulado de la interpretacion de la constitucion magis ut valeat afecta, 
pues uma Constitucion, ambígua como la nuestra, tanto a los preceptos 
que correspondem al Estado liberal de derecho (...) como a los que 
derivan dês Estado social de derecho (...), porque la norma fundamental 
establece uma síntesis constitucional entre el Estado social de Derecho y 
el Estado democrático de derecho(...). Esta misma norma constitucional 
de apertura, sintesiza la soberania nacional e la soberania popular (...). 

                                                   
375 MONCADA, Luiz S. Cabral de. Direito público e eficácia. In: Estudos de direito público. 
Coimbra: Coimbra editora. p.206. 
376 VERDU, Pablo Lucas. El sentimiento constitucional. Réus S.A. p.119. 



166 
 

 
 

Com otras palabras: há de concebirse la seguridad jurídica no 
estaticamente, no solo como simple regularidad (rechtsaatliche) típica del 
Estado liberal de derecho que el articulo 1.1 há absorbido y superado 
cualitativamente (aufgehoben) em la síntesis Estado social y democrático 
de Derecho, además debe estimarse como seguridad social, dinamica, 
transformadora ex artículo 9.2, capaz de suscitar adhesión sentida. 
La dignidad de la persona y los derechos inviolables que lê son 
inherentes (art. 10.1) y el propósito constitucional de estabelecer uma 
sociedad democrática avanzada lo exigen. De este modo, los preceptos 
constitucionales conectan com la conciencia y el sentimiento 
constitucionales de la sociedad civil. 

É na análise dessa medida (justificabilidade) ou fator de discriminação, 

onde se observará a correção da discriminação legal, sendo certo que tal fator 

deve ser racional, razoável e justificável logicamente com a situação fática que se 

pretende ser regulada diversamente, tampouco deve ser singular de tal forma, a 

não se verificar no futuro. Essa visão é seguida por Vladimir da Rocha França377 

que doutrina: 

Para que o fator de discriminação escolhido não quebre o princípio da 
igualdade, é preciso a obediência a dois requisitos: de um lado, a lei não 
pode optar por um critério diferencial que especifique e vincule totalmente 
a conduta individual, de modo que esta fique singularizada no presente; 
de outro, que o critério diferencial deve residir na pessoa, coisa e 
situação a ser discriminada. 
[...] 
O fator de discriminação deve gozar de racionalidade e razoabilidade 
com o benefício ou ônus a ser imposto ao cidadão. 

A validade da discriminação, portanto, está na constatação de uma dupla 

compatibilidade, a saber: a) compatibilidade lógica do fator de discriminação com 

o fim pretendido; e b) compatibilidade jurídica do fator de discriminação com o 

ordenamento constitucional vigente. 

Apenas a Constituição pode estabelecer fatores de discriminação, pois ela 

é que dá fundamentalidade e validade a todo o sistema jurídico. Contudo, não há 

necessidade deles serem, sempre, explícitos, pois como já tentamos demonstrar 

anteriormente, entendemos ser admissível que eles (os critérios de discriminação) 

                                                   
377 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa, no 
regime jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 2000, p.70 e 71. 
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sejam definidos a partir de decisões valorativas e princípios previamente dados na 

Constituição e na globalidade do ordenamento jurídico. 

Desse modo, temos por certo que existam fatores de discriminação que a 

própria Constituição aceita implicitamente (pressupõe). 

5.3.3 Dimensões da igualdade 

Examinada noção de igualdade e os problemas a serem enfrentados nesse 

campo, impõe-se aferir as dimensões da igualdade. 

De início, há que ser registrada a igualdade perante a lei e a igualdade na 

lei. A igualdade perante a lei, também chamada de igualdade formal, dá conta da 

aplicação da lei, que deve ser feita de modo uniforme para todos os cidadãos, sem 

qualquer distinção. A igualdade na lei, também chamada de igualdade material, 

diz respeito ao conteúdo da lei, não se permitindo distinções arbitrárias.378 

De forma idêntica, é o ensinamento de Konrad Hesse379 sob a ótica do 

direito alemão, ao afirmar: 

Igualdade jurídica formal é igualdade diante da lei (artigo 3º, alíena 1, da 
lei fundamental). Ela pede a realização, sem exceção, do direito 
existente, sem consideração da pessoa: cada um é, em forma igual, 
obrigado e autorizado pelas normalizações do direito, e, ao contrário, é 
proibido a todas as autorizadas estatais, não aplicar direito existente a 
favor ou à custa de algumas pessoas. Nesse ponto, o mandamento da 
igualdade jurídica deixa-se fixar, sem dificuldades, como postulado 
fundamental do estado de direito. 
Essas dificuldades nascem primeiro na tentativa de determinar o princípio 
da igualdade jurídica material. Segundo o artigo 1º, alínea 3, da Lei 
Fundamental, também o legislador, que primeiro cria aquele direito a ser 
aplicado simetricamente, está vinculado ao princípio da igualdade. O 
direito existente obriga e autoriza, sem que se trate de seu conteúdo; 
mas esse conteúdo mesmo deve corresponder ao princípio da igualdade. 

Existe, ainda, a igualdade particular e a igualdade geral, assim entendida 

quando se pretende aplicar a norma. A primeira consiste na aplicação da norma 

                                                   
378 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009. 
P.73 e 74. 
379 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. 1998. P.330. 
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levando-se em conta as peculiaridades e singularidades dos destinatários; a 

segunda, refere-se à noção de generalidade na aplicação da lei. 

Tal o entendimento esposado por Humberto Ávila380 quando pontifica que: 

A igualdade particular é aquela que exige uma relação estabelecida entre 
dois sujeitos, mediante a consideração de todas as propriedades 
particulares que os diferenciam dos demais. Trata-se de uma espécie de 
justiça sob medida: cada indivíduo é tratado conforme demandam as 
suas características individuais e as propriedades particulares do seu 
caso. 
[...] 
Há, no entanto, uma outra concepção de justiça – a justiça generalista. 
Essa concepção se baseia na função das leis e das regras gerais que 
elas preveem. As regras gerais, como instrumentos para a fixação de 
padrões, tem por função pré-decidir quais são as diferenças a serem 
consideradas pelo aplicador com a finalidade de afastar a incerteza que 
surgiria, caso elas não estivessem previstas: cada aplicador iria somar, 
às diferenças previstas na lei, outras que se lhe aparecessem relevantes. 
Gerando, com isso, elevada taxa de previsibilidade. E, na ausência de 
prefixação das diferenças a serem consideradas, o aplicador teria 
discricionariedade para decidir quais seriam elas, provocando, com isso, 
alto grau de arbitrariedade. 

É certo que só a Constituição pode estabelecer fatores de discriminação, 

sendo estes explícitos como no caso do art. 12, parágrafo 3º da Constituição381, 

como podem ser implícitos, decorrentes do próprio ordenamento constitucional. 

5.3.4 Critérios de discriminação 

Por quais motivos, a nossa Constituição, por exemplo, proíbe que 

naturalizados e, obviamente, estrangeiros, ocupem o cargo público de Ministro de 

Estado da Defesa ou de oficial das forças armadas? 

Evidentemente, a Constituição pressupõe que no superior de interesse da 

segurança do Estado, tais postos devem ser confiados aos brasileiros por 

                                                   
380 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009. 
P.81-2. 
381 Art. 12. (...): 
§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado Federal; IV - de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das Forças 
Armadas. VII - de Ministro de Estado da Defesa. O texto integral da Constituição está disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 13.12.2012. 
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nascimento. Entende-se que, em sendo cometidos a estrangeiros, estes poderiam 

preterir a subsistência do Estado ou atentar contra seus interesses, para viabilizar 

um interesse de sua nação de origem, ou afetar a linha sucessória presidencial, 

como bem pondera Marcelo Varella382: 

O texto constitucional  tem dois objetivos: impedir que um brasileiro 
naturalizado ocupe a chefia de um dos três poderes ou exerça função 
estratégica para a defesa ou representação política brasileira. 
Em relação à primera restrição, o objetivo não é apenas defender a 
cadeia sucessória da Presidência da República, mas também restringir 
aos estrangeiros a ocupação da chefia do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. Caso não fosse assim, outra fórmula poderia ter sido 
encontrada., como permitir por exemplo, ao estrangeiro naturalizado 
ocupar a chefia do Poder Legislativo, mas não permitir sua participação 
na linha sucessória presidencial. 
Os brasileiros naturalizados também não podem ser oficiais das forças 
armadas, em função da importância destes postos para a defesa do 
Estado brasileiro. Note-se que um estrangeiro pode integrar as forças 
armadas brasileiras, apenas não pode chegar ao oficialato. Pelo mesmo 
motivo, o Ministro de Estado da Defesa também não pode ser 
estrangeiro. 

Em sendo assim, resta evidente que a Constituição permite discriminações 

tendo por critério a nacionalidade, desde que a finalidade seja resguardar a 

segurança da nação ou a própria soberania nacional. Desse modo, a 

nacionalidade (critério de discriminação), cumulada com a segurança da nação 

(finalidade), pode ser usado como fator legal de discriminação pela legislação 

ordinária. 

Analisando a isonomia nas relações trabalhistas, Manoel Jorge e Silva 

Neto383, chega a conclusão idêntica: 

Mas o problema da adequação dos atos normativos ao princípio da 
isonomia não se reduz apenas à constatação de se, com efeito, houve 
escolha por um critério distintivo para desequilibrar os indivíduos. A rigor, 
se poderá chegar à hipótese em que, mesmo eleito um descrímen, não 
haver agravo ao princípio da igualdade. 
[...] 
Por conseguinte, teremos por legítima a discriminação – e, portanto, não 
ofensiva ao postulado da igualdade – quando o critério distintivo eleito 

                                                   
382 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p.190. 
383 SILVA NETO, Manoel Jorge. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr 
editora. 2005, p. 30. 
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para desequipar as pessoas se encontra plenamente justificado pela 
situação fática. 

Pode-se argumentar que tal discriminação está constitucionalmente 

positivada, não podendo ser estendida a outras situações que não as 

constitucionalmente previstas. Contudo, tal perspectiva padece de equívoco, pois 

estabelece que o direito é sempre o posto pela Constituição (em verdade ele tem 

fundamento na Constituição), sem admitir a possibilidade da existência de 

realidades normativas pressupostas. 

O direito não é apenas aquilo que está objetivado, mas tudo o que decorre 

do próprio ordenamento jurídico como um todo, em sua unidade orgânica e 

sistêmica. Assim, na análise da totalidade do ordenamento, pode-se descobrir ou 

inferir regras que, mesmo não objetivadas, tem tanta normatividade quanto o 

direito estabelecido. Essa é a perspectiva posta por Eros Roberto Grau384 quando 

leciona: 

Ademais, o direito pressuposto não é, para mim, a regra de direito 
normativa, nem o conjunto ou agregado das normas de direito normativas 
de Duguit. O direito pressuposto é fundamentalmente princípios, nada 
obstando, de toda sorte, a que nele vicejem regras, entendidas estas 
como normas jurídicas cujo grau de generalidade é mais estreito do que 
o grau de generalidade dos princípios. 
Assim, posso dizer que o direito pressuposto compreende normas, regras 
e especialmente princípios. 
Daí, no que pretendo valer-me da exposição de Duguit é no quanto ela 
contribui a demonstrar quando uma norma social se transforma em 
jurídica.] 
Isso ocorre quando a massa das consciências individuais, em 
determinada sociedade, admite que a reação social contra sua violação 
pode – e, portanto, deve – ser socialmente organizada. 
Neste momento surge a norma (isto é, o texto normativo) de direito 
pressuposto. 

De forma semelhante, mas por outros fundamentos, propugna Arnaldo 

Vasconselos385 quando discorre sobre o direito implícito: 

                                                   
384 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2003, p.77. 
385 VASCONSELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 6ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 
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A simples observação dos fatos da vida cotidiana estava a evidenciar, a 
todo momento, que a riqueza multifária das relações de sociabilidade 
transborda os hirtos limites da lei, superando-a como meio de disciplina 
social. A questão se impunha, e os positivistas, acossados, tiveram de 
abandonar a postura contemplativa em que até então se mantinham. 
[...] 
Importa, agora, verificar que só a existência desse direito implícito pode 
responder pela afirmativa de que o ordenamento jurídico não tem 
lacunas, ou seja, espaços vazios de juridicidade. Serve ele, portanto, não 
apenas à interpretação da lei, como, igualmente, à integração do direito. 
Ou às duas coisas ao mesmo tempo, posto que não podem ser 
desvinculadas. Por seu intermédio é que o direito positivo se completa, 
garantindo-se. 
Da admissão de normas implícitas em todo ordenamento jurídico passou-
se à predicação do direito implícito que, em cada qual, convive com o 
direito explícito ou pré-formulado. Convém, agora, precisar-lhe o conceito 
e definir-lhe as funções. Direito implícito é aquele que está por trás do 
direito expresso, sustentando-o, quer no sentido de fundamentá-lo, quer 
no projetar a abrangência de suas normas. Está antes e depois das 
normas explícitas: antes, como padrão a subordinar o legislador; depois, 
como modelo a cuja realização deve propor-se o intérprete. 

Assim, resta evidenciado que é possível crer-se na existência de padrões 

normativos implícitos que podem, em dadas circunstâncias ser usados como 

fatores de discriminação, desde que a finalidade obedeça a Constituição e sua 

interpretação seja racionalmente adequada.386 

Aqui impõe-se lembrar a advertência de Hesse387, para quem o 

fundamental consiste em observar a essencialidade ou não do caractere distintivo, 

mas dentro da perspectiva (ótica) usada para a comparação, ao dizer: 

Igualdade jurídica material não consiste em um tratamento igual sem 
distinção de todos em todas as relações. Senão só aquilo que é igual 
deve ser tratado igualmente. O princípio da igualdade proíbe uma 
regulação desigual de fatos iguais; casos iguais devem encontrar regra 

                                                   
386 Em certo sentido a isso que nos diz Humberto Ávila ao enfatizar a importância do processo 
interpretativo, pois sustenta que “é preciso substituir a convicção de que o dispositivo identifica-se 
com a norma, pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida da interpretação; é 
necessário ultrapassar a crendice de que de que a função do interprete é meramente descrever 
significados, em favor da compreensão de que o intérprete reconstrói sentidos, quer o cientista, 
pela construção de conexões sintáticas e semânticas, quer o aplicador, que soma àquelas 
conexões as circunstâncias do caso a julgar; importa deixar de lado a opinião de que o Poder 
Judiciário só exerce a função de legislador negativo, para compreender que ele concretiza o 
ordenamento jurídico diante do caso concreto. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 10ª ed. 
São Paulo: Malheiros editores. 2009. P.34. 
387 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. 1998. P.330-331. 
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igual. A questão é, quais fatos são iguais e, por isso, não devem ser 
regulados desigualmente 
Sobre isso, não há resposta uma vez para sempre estabelecida. Porque 
uma concordância de vários fatos pode ser comprovada sempre só com 
referência a um ou vários característicos, enquanto outros característicos 
podem diferir. Concordância absoluta em todos os característicos, 
inclusive da precisão temporal e espacial, está logicamente excluída; ela 
significaria identidade. Uma valoração que qualifica dois fatos de iguais 
deve, por conseguinte abstrair das desigualdades existentes que estão 
na base do conceito; estas aparecem como não essenciais, os 
característicos idênticos. Ao contrário, como essenciais, e análogo vale 
para uma valoração que qualifica dois fatos de desiguais. A 
comprovação, que vários fatos são iguais ou desiguais refere-se, portanto 
à essencialidade ou não-essencialidade dos característicos próprios dos 
fatos comparados; ela depende do ponto de vista sob o qual a 
comparação é feita. Se, por exemplo, o característico “pessoa” for 
considerado como essencial, então alemães e estrangeiros devem ser 
tratados igualmente; se aparece o característico “nacionalidade” como 
essencial, então um tratamento desigual é admissível. 

Assim, como a Constituição diferencia entre nacionais e estrangeiros para a 

ocupação de certos postos, por entender que eles são vitais à segurança do 

Estado e a soberania nacional, pode uma lei, que também tenha essa motivação, 

fazer tais diferenciações sem eiva de inconstitucionalidade ou não recepção. 

Ao que parece, foi essa a motivação do Tribunal Regional do Trabalho da 

1ª região (Rio de Janeiro), quando do julgamento da ação civil pública 0067300-

77.2005.5.01.0057388, cuja ementa transcrevemos em parte: 

TRABALHADOR ESTRANGEIRO. JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRAS. APLICABILIDADE. A jurisdição do Estado costeiro abarca 
o navio mercante estrangeiro. No exercício de sua jurisdição, o Brasil tem 
o direito exclusivo de regulamentar a exploração de sua área costeira, 
incluindo aí a observância de toda a legislação pertinente às obrigações 
decorrentes da atividade de embarcações nacionais ou estrangeiras. 
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. APLICABILIDADE. A prestação de serviços mediante mão-
de-obra 
estrangeira extrapola os limites da relação civil firmada, em especial 
quando violados direitos trabalhistas. Se visa o Ministério Público do 
Trabalho à proteção da dignidade humana que flui dos valores sociais do 
trabalho, aqui deve ser analisada a pretensão, porque compete a esta 
Justiça processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, as 
ações de indenização por dano moral ou patrimonial, bem como outras 
controvérsias também decorrentes da relação de trabalho (artigo 114, I, 
VI e IX, da Constituição da República). 

                                                   
388 Disponível em www.trt1.jus.br. Acesso em 10.06.2013. 
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TRABALHADOR ESTRANGEIRO. VISTO. Consoante o artigo 4º da Lei 
6.815/80, ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá 
ser concedido visto de trânsito, turista, temporário, permanente, cortesia, 
oficial ou diplomático. Já o inciso V do artigo 13 do mesmo diploma legal, 
estabelece que o visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro 
que pretenda vir ao Brasil na condição de cientista, professor, técnico ou 
profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do 
Governo brasileiro. O visto temporário de trabalho é, portanto, documento 
essencial, indispensável à entrada do trabalhador 
estrangeiro no país. 
[...] 
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. PROPORCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a proporcionalidade fixada 
pela lei entre trabalhadores nacionais e estrangeiros, porquanto 
harmonizada com o princípio da igualdade, em atendimento à soberania 
nacional, fundamento maior da República Federativa do Brasil (artigo 1º 
da Constituição). 
[...] 
RESPONSABILIDADE DA PRIMEIRA RÉ. Se a primeira ré (Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobrás) foi condenada a inserir em seus contratos de 
prestação de serviços a obrigatoriedade de exigir o cumprimento dos 
preceitos trabalhistas, impedindo a entrada ou embarque de estrangeiros 
que não possuam o visto temporário de trabalho, é intuitivo que também 
deve exigir que as empresas terceirizadas só contratem estrangeiros para 
trabalharem no Brasil, segundo as normas da legislação trabalhista 
brasileira. 

Tudo fica a depender do critério usado e do contexto onde ele está inserido, 

de maneira que as distinções legais são possíveis de ocorrer. Pode-se objetar que 

tais argumentos não são de ordem jurídica, mas política ou mesmo ideológica. A 

resposta a essa questão é deveras simples, pois o direito não pode ficar preso em 

seu próprio mundo, mas deve observar a realidade com os olhos que outras 

ciências oferecem, dado o seu caráter eminentemente ubiquitário.389 

Aliás essa assertiva é bem colocada por Claudio Souto390 ao sustentar uma 

perspectiva interdisciplinar do direito, verbis: 

Hoje se pode constatar facilmente que a ciência social do direito, ciência 
formal do direito e ciência filosófica do direito não se opõem, nem suas 
fronteiras são rígidas, nem há como pensar em substituir um desses 

                                                   
389 Na perspectiva de Cláudio Souto, verbis: Por caráter ubiquitário do direito, entendemos que o 
direito pode ocorrer em qualquer espaço do homem e não apenas no espaço estatal. Podendo o 
jurídico manifestar-se por qualquer forma de comunicação e não necessariamente por normas ou 
decisões do Restado ou de um grupo determinado. SOUTO, Cláudio. Natureza, mente e direito. 
Recife: Nossa livraria. 2009. p.170. 
390 SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris editor. p.13. 
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saberes por qualquer dos outros. Bem entendidos, os três saberes 
constituirão uma unidade fundamentalmente harmônica, a teoria jurídica. 
Na verdade, o direito é um fenômeno social que se reveste de variadas 
formas de imposição (lei, costume, decisão judicial, etc) e cujo 
conhecimento é passível de aprofundamento maior filosófico. 

Ademais, o direito não priva seus agentes (tais como os membros do Poder 

Judiciário) de fazer juízos essencialmente políticos quando da análise dos direitos 

ou de políticas públicas, sendo tal faceta inerente à sua própria condição de poder 

constituído que vela pela institucionalidade. Observe-se que Dworkin391 caminha 

nessa diretriz ao aduzir, verbis: 

A tese dos direitos, segundo a qual as decisões judiciais tornam efetivos 
os direitos políticos existentes, sugere uma explicação mais satisfatória 
do ponto de vista dessas duas exigências. Se essa tese é válida, a 
história institucional age, não como uma restrição ao juízo político dos 
juízes, mas como um componente de tal juízo, pois a história institucional 
faz parte do pano de fundo que qualquer juízo plausível sobre os direitos 
de um indivíduo deve levar em consideração. Os direitos políticos são 
criações tanto da história quanto da moralidade: aquilo a que um 
indivíduo tem direito, na sociedade civil, depende tanto da prática quanto 
da justiça de suas instituições políticas. Desse modo, desaparece a 
alegada tensão entre originalidade judicial e história institucional: os 
juízes devem fazer novos julgamentos sobre os direitos das partes que a 
eles se apresentam, mas esses direitos políticos antes refletem as 
decisões políticas tomadas no passado do que a elas se opõe. Quando 
um juiz opta entre a regra estabelecida por um precedente e uma nova 
regra que se considera mais justa, ele não está fazendo uma escolha 
entre a história e a justiça. Em vez disso, faz um julgamento que requer 
uma certa conciliação entre considerações que em geral se combinam 
em qualquer cálculo de direitos políticos, mas que aqui competem uma 
com a outra. 

Desse modo, tem-se como constitucionalmente exeqüíveis392 os 

comportamentos estatais que, à bem da segurança das instituições393, que é um 

                                                   
391 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. São Paulo: Martins Fontes. 2011. p.136-7. 
392 Na linha da exeqüibilidade diz Fabiano Mendonça que “E, se os direitos fundamentais hoje se 
realizam não só pela lei, mas também pelas políticas públicas, já é tempo de colocá-las 
devidamente a cobro. 
Apenas com o claro domínio do a que o Estado é obrigado no caso concreto se pode prosseguir na 
aplicação das regras de responsabilidade, como a responsabilidade sem culpa (Constituição 
brasileira de 1988, art. 37, parágrafo 6º).” MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Ensaio sobre a 
determinação da responsabilidade administrativa pelo princípio da eficiência: graus de eficiência, 
omissão e concorrência culposa do lesado. In: Dos princípios Constitucionais. LEITE, George 
Salomão (Org). Ed. Método. p. 302. 
393 Essa finalidade esta presente no ordenamento constitucional, logo, como nos diz Paulla Newton 
e Flávia Medeiros de Oliveira, “talha-se um dos importantes requisitos, doutrinariamente 
enumerado, para justificar a existência de um tratamento normativo desigual: O requisito da 
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dever auto imposto pelo Estado Constitucional, implicam em diferenciações entre 

nacionais e estrangeiros observando-se o contexto fático em que estejam 

inseridos. 

A compatibilização destes critérios com a Constituição é uma tarefa dos 

encarregados de realizar a Hermenêutica Constitucional, a partir da atribuição de 

sentidos às regras à luz da Constituição, como veremos a seguir. 

5.3.5 Hermenêutica constitucional da igualdade 

Até agora falamos do critério de discriminação e a situação fática para 

justificar sua aplicação. Mas, como se dará a articulação entre o critério e a 

situação fática, que, fará essa interação? Pensamos ser isso uma tarefa para a 

Hermenêutica Constitucional. 

A compreensão do princípio constitucional da igualdade se dá pela 

compreensão da linguagem jurídica, com a interação do contexto em que o 

problema pode vir a ser inserido. Tal é o entendimento de Inocêncio Mártires 

Coelho394: 

[...] onde aquela vontade – seja a da lei, seja a do legislador – não se 
exteriorizou em determinada linguagem normativa, de uso 
comunitariamente inteligível, não há falar sequer em atividade 
hermenêutica. Afinal de contas [...] o objeto da interpretação não é a 
vontade como tal, mas a forma em que está explicitada: o feito ou o 
falado. 
De outra parte, há de se considerar que nenhuma interpretação ocorre no 
vazio. Ao contrário, trata-se de uma atividade contextualizada, que se 

                                                                                                                                                           
constitucionalidade dos fins, pelo próprio sentido das palavras, respalda que o tratamento 
normativo desigual deve almejar a realização de um objetivo constitucional admitido. Não basta, 
pois, buscar uma finalidade qualquer. É imprescindível que seja acolhida pela Constituição. Isto, 
porém, não deve ser entendido de modo rigoroso, como uma exigência de que o resultado prático 
(finalidade) esteja expressamente previsto na Constituição. O que se consagra é que o resultado 
positivo que se procura obter, através do tratamento normativo desigual, seja, em tese, admissível 
pela Constituição.” NEWTON, Paulla Christianne da Costa e OLIVEIRA, Flávia de Paiva Medeiros 
de. A inclusão laboral do portador de síndrome de down: uma releituradas medidas especiais de 
tutela aos portadores de deficiência desde a perspectiva do princípio da igualdade. In: Anais do 
XIX Congresso Nacional do CONPEDI. Disponível em 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf. Acesso em 12.09.2012. 
394 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Hermeneutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília jurídica. 2002, p.74-5. 



176 
 

 
 

leva a cabo em condições sociais e históricas determinadas, produtoras 
de usos linguísticos dos quais deve partir qualquer atribuição de 
significado, em todos os domínios da hermenêutica jurídica. E isso sem 
falarmos nos condicionamentos sócio culturais, nos preconceitos ou na 
ideologia dos interpretes-aplicadores do direito – dados de realidade, 
insista-se – cujos efeitos são reputados a perversos no âmbito da 
Sociologia do Conhecimento, mas valorados, positivamente, nos 
domínios da Hermenêutica filosófica, como elementos constitutivos da 
pré-compreensão. 

Dessa forma, não se pode encarar qualquer restrição a direitos como 

violação pura e simples da isonomia. É certo que a igualdade é a regra, o 

tratamento igualitário e a abolição de todas as formas de discriminação entre 

nacionais e estrangeiros devem ser abolidas, mas a realidade das circunstâncias, 

pode necessitar da adoção de medidas em sentido diverso, e o intérprete deve 

estar sempre atento ao mundo real, como ensina Peter Haberle395: 

[...] a interpretação é um processo aberto. Não é pois um processo de 
passiva submissão, nem se confunde com a recepção de uma ordem. A 
interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas. A 
vinculação se converte em liberdade na medida que se reconhece que a 
nova orientação hermenêutica consegue contrariar a ideologia da 
subsunção. A ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é 
apenas a consequência da necessidade, por todos defendida, de 
integração da realidade no processo de interpretação. É que os 
interpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista. 
[...] o juiz interpreta a constituição na esfera pública e na realidade. 

Dito de outro modo, a aplicação do princípio da isonomia como forma de 

limitação às regras de nacionalização do trabalho não deve ser encarada como 

um experimento em um laboratório jurídico. Os atores interessados nesse 

processo devem ser ouvidos, tais como os sindicatos (tanto de empregados 

quanto de empregadores), suas dúvidas e apreensões devem ser colocadas na 

mesa de discussões, de forma que a uma eventual decisão seja legitimada pelo 

amplo debate. 

Em uma sociedade complexa como a que vivemos, é missão do direito 

evitar toda a forma de desnivelamento jurídico, econômico, social ou politico, o 

                                                   
395 HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da constituição. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. 2002. P.30-1. 
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que implica em ocasionais choques de princípios, sendo essa uma expectativa 

legítima da cidadania e de todos os cidadãos que constroem a nação. Contudo, 

estas aspirações (expectativas) podem ser desapontadas, sendo isso um 

resultado inerente à complexidade. Esse é o pensamento de Niklas Luhmann396 

quando sustentou: 

O homem vive em um mundo constituído sensorialmente, cuja relevância 
não é inequivocamente definida através do seu organismo. Desta forma o 
mundo apresenta ao homem uma multiplicidade de possíveis 
experiências e ações, em contraposição ao seu limitado potencial em 
termos de percepção, assimilação de informação, e ação atual e 
consciente. Cada expectativa concreta apresenta um conteúdo evidente 
que remete a outras possibilidades que são ao mesmo tempo complexas 
e contingentes. Com complexidade queremos dizer que sempre existem 
mais possibilidades do que se pode realizar. Por contingência 
entendemos o fato de que as possibilidades apontadas para as demais 
experiências poderiam ser diferentes das esperadas; ou seja que essa 
indicação pode ser enganosa por referir-se a algo inexistente, inatingível, 
ou a algo que após tomadas as medidas necessárias para a experiência 
concreta (por exemplo, indo-se ao ponto determinado), não mais lá está. 
Em termos práticos, complexidade significa seleção forçada, e 
contingência significa perigo de desapontamento e necessidade de 
assumir-se riscos. 

Espera-se legitimamente da Constituição que ela garanta a isonomia entre 

nacionais e estrangeiros, mas circunstâncias politicas, econômicas e sociais 

podem surgir que justifiquem um tratamento disforme, sem haver ruptura do 

princípio constitucional. Assim, respeitadas as proporções, a igualdade seria a 

expectativa e as regras de nacionalização do trabalho seriam uma contingência. 

A complexidade cria contingências no percurso normativo, que podem 

exigir soluções diversas das expectativas normativas desejadas, sendo dever do 

intérprete ficar atento a essa possibilidade, e desenvolver caminhos (racional e 

constitucionalmente aceitáveis) para garantir a unidade principiológica do 

ordenamento jurídico397. 

                                                   
396 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Rio de Janeiro: Tempo universitário. 1983. P.45-6. 
397 Willis Santiago Guerra Filho sustenta que: “Daí a importância bem maior da dimensão 
pragmática para a linguagem constitucional, pois se as suas normas são muito pouco esclarecidas 
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Embora nosso trabalho tenha uma perspectiva que busca uma 

interpretação sistemática da Constituição, Theodor Viehweg398 que usa o método 

tópico, apresenta uma ponderação bem sensata a respeito: 

[...] Não obstante, como esta pluralidade de sistemas, que não é 
totalmente abarcável com o que se torna possível a produção de 
colisões, é necessário um instrumento que as refute. Esse [instrumento] 
se oferece, também, aqui, por meio da interpretação. Sua tarefa, neste 
aspecto, tem de consistir em criar uma concordância que, seja até certo 
posto, aceitável. Ela tem que estabelecer, no caso de necessidade, 
conexões por meio de interpretações que sejam aceitáveis e adequadas. 
Estas operações, às quais tem que preceder um entendimento mais ou 
menos claro e, por isso, de compreensão geral mais ou menos 
controlável, poderiam significar passos para um sistema lógico total, 
porém não tem necessariamente que sê-lo. Sua intervenção mediadora 
aumentará em alguns caso a pluralidade de sistemas e a reduzirá em 
outros. A introdução de uma nova distinção pode significar, por exemplo, 
um pequeno projeto de sistema autônomo, do que não se pode dizer sem 
mais, como repercutirá no conjunto em geral. 

A igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros em relação ao 

acesso ao mercado de trabalho é um direito fundamental, desde que não exista 

uma razão ótima (aceita pela própria Constituição) para justificar um tratamento 

diferenciado, algo que cremos já demonstramos nas páginas pretéritas. Uma 

razão ótima para diferenciar é a soberania, que também é princípio da ordem 

econômica. 

Aqui adquire um especial relevo o compromisso do intérprete com a 

realização efetiva da Constituição, nos termos defendidos por Ulrich Schroth399: 

[...] A aplicação de uma lei ao caso individual não pode ser pensada 
apenas como interpretação de um texto. A crescente consideração das 

                                                                                                                                                           
por meio do procedimento formal (sintaxe), de determinação de validade por remissão a normas 
(indubutavelmente), de grau superior, o que vai mesmo prevalecer são as significações emanadas 
da situação comunicativa, da interação entre os usuários da linguagem.”. GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. Teoria processual da Constituição. 2ª ed. São Paulo: Celso Bastos editor. 2002, 
p.128. 
398 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos 
fundamentos jurídicos-científicos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. 2008. P.87-8. 
399 SCHROTH, Ulrich. Hermenêutica filosófica e jurídica. In: Introdução à filosofia do direito e à 
teoria do direito contemporâneas. KAUFMANN, Artur e HASSEMER, Winfried (Org). Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. 2002., p. 397. 
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consequências da interpretação aponta já no sentido de a concretização 
na norma não se limitar à interpretação. Tem de aceitar-se que, na 
prática quotidiana, outras experiências entram também no processo de 
concretização como relacionadas à norma. Por exemplo, o juiz incorpora 
no processo interpretativo as normas sociais que interiorizou. Na prática 
de concretização de normas recorre-se ainda a elementos teóricos gerais 
da ciência jurídica. 

É bom deixar claro que não estamos a defender a interpretação da 

Constituição a partir das leis, é justamente o contrário. Nós colocamos a 

Constituição como ponto de partida e de chegada, no sentido de buscar uma 

compatibilização das regras de nacionalização do trabalho com os princípios 

inseridos no texto constitucional. 

5.3.5.1 Os métodos de interpretação da Constituição. 

Ao analisarmos algum fato da vida natural, podemos formular alguma 

explicação racional acerca do mesmo. Ao comprová-las, após experimentação e 

testes, podemos formular leis que refletirão os fenômenos observados. As leis 

jurídicas, entretanto, não exprimem uma determinada realidade, eis que a ciência 

do direito visa projetar comportamentos, buscando transformar o mundo real no 

mundo ideal.400 

Em parte, o direito realiza a tarefa de transformar o mundo real através da 

hermenêutica, o que exige métodos sofisticados, como as análises teleológicas e 

histórias, capazes de emancipar o sentido da lei da vontade subjetiva do legislador 

na direção da vontade objetiva do próprio texto.401 

Os problemas constitucionais podem se constituir em torno da aplicação e 

compatibilidade de uma regra específica, ou na criação de uma solução 

inteiramente nova, regulando de maneira original um conflito institucional ou social 

específico. Para a solução destes impasses, a hermenêutica constitucional se 

                                                   
400 BASTOS, Elísio. Interpretação constitucional – A quem cabe a tarefa de concretizá-la. In: 
Revista de direito constitucional e internacional. Nº 41. Ano 10. Out-Dez 2002, p.243. 
401 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado 
Democrático de Direito. In: Notícia do direito brasileiro. Nº 6. Brasília: Ed. UnB. 1998, p.243. 
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utiliza de diversos métodos que podem ser agrupados em clássicos, tópico e 

concretizador.402 

Os métodos clássicos defendem que a Constituição seja interpretada do 

mesmo modo que as leis.403 Assim, a lei maior seria só mais uma norma 

integrante no ordenamento jurídico, com densidade normativa equiparável às 

demais normas, podendo seus sentidos serem revelados/atribuídos por técnicas 

de interpretação gramatical, histórica, sistemática e teleológica, algo incompatível 

com a posição da Constituição de fundamento de validade do ordenamento. 

O método da tópica toma a Constituição como um conjunto aberto de 

regras e princípios, dos quais o aplicador deve escolher o mais adequado para a 

promoção de uma solução justa ao caso concreto.404 O ponto de partida aqui é o 

problema, sendo que na Constituição existiria um número de princípios capazes 

de sustentar uma solução adequada, o que poderia provocar uma fragmentação 

do direito e uma degradação da função normativa da lei maior. 

O método concretizador também atribuiu importância ao problema, mas seu 

ponto de partida é o texto constitucional.405 Essa abordagem entende que há uma 

conjunção entre os elementos normativos (existentes nos textos legais) e o 

factual, no sentido de que é a partir da análise da realidade que se completa o 

comando normativo.406 

A leitura, portanto, do texto constitucional há de estar orientada por uma 

consciência hermenêutica (e portanto, emancipada do texto na sua dimensão 

literal reducionista), que resgata por si muitos dos elementos determinantes da 

                                                   
402 MENDES, Gilmar Ferreira, e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011, p.103. 
403 MENDES, Gilmar Ferreira, e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit. p.104. 
404 MENDES, Gilmar Ferreira, e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit. p.104 
405 MENDES, Gilmar Ferreira, e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit. p.105. 
406 SCHIER, Paulo Ricardo. A hermenêutica constitucional: instrumento para implementação de 
uma nova dogmática jurídica. In: Revista dos Tribunais. Nº 74l – julho de 1997. P. 52. 
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compreensão do conteúdo mesmo do Estado que se pretendeu constituir.407 

Frederich Muller408 expôs de forma detalhada como opera o método concretizador 

(ou como ele mesmo define, estruturante) 

Concretizar não significa aqui, portanto, à maneira do positivismo antigo, 
interpretar, aplicar, subsumir silogisticamente e concluir. E também não, 
como no positivismo sistematizado da última fase de Kelsen, 
individualizar uma norma jurídica genérica codificada na direção do caso 
individual mais restrito. Muito pelo contrário, concretizar significa: produzir 
diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma solução 
jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro de uma 
democracia e de um Estado de Direito. Para tal fim existem dados de 
entrada – o caso e os textos de norma nele pertinentes – e os meios de 
trabalho [...]. 

O jurista, que precisa solucionar um caso de direito constitucional, parte, 
bem como em outras áreas do direito, das circunstâncias de fato, i. e., do 
tipo legal, que ele formula profissionalmente. Com esses traços distintivos 
ele constrói a partir do conjunto de textos da Constituição hipóteses sobre 
o texto da norma, que ele pode considerar provavelmente pertinentes 
segundo o seu conhecimento especializado. Dessas hipóteses ele chega 
aos fatos genéricos empiricamente vinculados a elas (ao lado dos fatos 
individuais do caso). O conjunto desses fatos genéricos, o âmbito 
material, ele reduz, via de regra, de trabalho ao âmbito do caso, por 
razões de economia. Com a ajuda de todos os elementos de trabalho que 
são, num primeiro momento, de natureza linguística, i. e., com a ajuda 
dos dados linguísticos, ele elabora o programa da norma. 

É com esse programa da norma que se criam as soluções para as 

controvérsias constitucionais. Assim, a hermenêutica, por concretizar a 

Constituição, exerce um fundamental trabalho de atualização política e social do 

seu texto, evitando ruptura das instituições e moldando a sociedade em face de 

novos padrões e realidades coletivas.409 

O interprete, contudo, deve ter em mente seu compromisso com a 

coerência e fundamentação das suas afirmações hermenêuticas, devendo 
                                                   
407 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: A 
hermenêutica constitucional como alternativa de harmonização. In: Revista de direito 
administrativo e constitucional. Belo Horizonze, ano 4, nº 18, out-dez 2004, p.157. 
408 MULLER, Frederich. O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica 
estruturantes. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009. P. 151-2. 
409 BASTOS, Elísio. Interpretação constitucional – A quem cabe a tarefa de concretizá-la. In: 
Revista de direito constitucional e internacional. Nº 41. Ano 10. Out-Dez 2002, p.246. 
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assimilar que para além de unilateralismos e reducionismos simplistas a visão do 

conjunto torna cognoscível o direito em sua riqueza valorativa.410 Assim, no ato de 

concretizar o direito, é importante preservar a sua unidade substancial e formal, 

ultrapassando contradições nefastas.411 

Tal consideração implica numa enorme responsabilidade para o intérprete, 

pois, se a partir da Constituição todas as regras encontram seu fundamento de 

validade, daí decorrendo a presunção de constitucionalidade das leis, somente se 

pode afastar a aplicação de uma regra se não se puder compatibilizá-la com a lei 

maior. Este ato de compatibilização, significa atribuir ou revisar os sentidos das 

regras, tendo em vista que eles (os sentidos) são essencialmente  temporais. 

Lênio Streck412 explica tal aspecto: 

Negar que a norma é produto da interpretação do texto e que interpretar 
é sempre um ato aplicativo (applicatio), implica negar a temporalidade. 
Os sentidos são temporais. A diferença (que é ontológica) entre texto e 
norma ocorre na incidência do tempo. Daí a impossibilidade de 
reprodução de sentidos, como se o sentido fosse algo eu pudesse ser 
arrancado dos textos (da lei, etc). Os sentidos são atribuíveis a partir da 
facticidade em que está inserido o interprete. Não interpretamos para 
compreender, e, sim, compreendemos para interpretar. Ou seja, a 
hermenêutica da facticidade inverterá essa relação teleológica entre 
interpretação e compreensão. O texto será sempre o já normado pelo 
interprete. É por isto que um mesmo texto dará azo a várias normas. A 
norma será sempre, assim, resultado do processo de atribuição de 
sentido (sinngebung) a um texto. Este texto, porém – repita-se – não 
subsiste como um ente disperso no mundo. O texto só é na sua norma. 
Wuando olhamos um texto, o nosso olhar já atribuirá uma determinada 
norma a esse texto. É nesse sentido que – e isto pode parecer complexo 
aos olhos do jurista inserido no sentido comum teórico - , no plano da 
filosofia hermenêutica aqui trabalhada, o ser será sempre o ser de um 
ente. 

                                                   
410 FREITAS, Juarez de. A interpretação sistemática do direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros 
editores. 2004. P. 63. 
411 FREITAS, Juarez de. Op cit. P. 69. 
412 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
advogado. 2009. P. 317. 
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É nessa perspectiva sistêmico-concretizadora, digamos, que se deve trilhar 

o caminho de compatibilizar as regras de nacionalização do trabalho com a 

Constituição. 

5.3.5.2 O uso da técnica da interpretação conforme a Constituição. 

A fundamentalidade das normas constitucionais aliada à presunção de 

constitucionalidade das normas, exigem que na função hermenêutica do 

ordenamento jurídico, busque-se um sentido para as regras que as compatibilize 

com a Constituição. O papel da interpretação conforme a Constituição é ensejar, 

por via da interpretação extensiva ou restritiva, uma alternativa legítima para o 

conteúdo de uma norma que se apresenta como suspeita.413 

Tal procedimento tem sua origem remota na separação, independência e 

harmonia entre os poderes, tendo por finalidade a manutenção no ordenamento 

de normas que guardem um sentido constitucionalmente adequado. Seus 

elementos constitutivos foram delineados por Luiz Roberto Barroso414: 

1) Trata-se de escolha de uma interpretação da norma legal que 
mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras 
possibilidades interpretativas que o preceito admita. 
2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, 
que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 
3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão 
expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a 
resultado contrastante com a Constituição. 
4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não 
é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle 
de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada 
leitura da norma legal. 

Dessas ponderações resulta que tal técnica é uma subdivisão da 

interpretação sistemática415, que pode ser utilizada quando a norma, polissêmica 

por natureza, tenha vários sentidos possíveis e um deles for incompatível com a 

                                                   
413 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2004. P. 190. 
414 BARROSO, Luiz Roberto. Op. Cit. P. 189. 
415 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 1999. P.231. 
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lei maior. Nesse contexto, busca-se a manutenção da norma no ordenamento, 

tanto para preservar sua unidade quanto para implementar a segurança jurídica. 

A interpretação conforme a Constituição tem seus limites, não podendo ela 

(a) ultrapassar em demasia a expressão literal do texto, e (b) não pode deturpar os 

propósitos perseguidos pelo legislador416, pois se presume que as casas 

legislativas não pretendiam afrontar a Constituição. Ademais, como parte da 

jurisdição constitucional que objetiva a garantia jurisdicional da Constituição, ela é 

um elemento do sistema de medidas técnicas que tem por fim garantir o exercício 

regular das funções estatais.417 

Como resultado da interpretação conforme a Constituição, admite-se a 

possibilidade de redução do texto da norma cuja constitucionalidade é contestada, 

a afirmação de uma interpretação que torna a norma constitucional, ou, ainda, a 

exclusão de uma interpretação que tornaria a norma inconstitucional. 

É nessa perspectiva que as regras de nacionalização do trabalho devem 

ser interpretadas, buscando sua inserção sistêmica, perseguindo seu sentido 

dentro da temporalidade e conforme à Constituição, de modo a compatibilizá-las 

com a lei maior, algo perfeitamente possível se observarmos às circunstâncias em 

que tais regras podem ser chamadas a atuar. 

5.4. A EXISTÊNCIA DE UMA VONTADE CONSTITUCIONAL DE NÃO 

DISTINGUIR ENTRE NACIONAIS E ESTRANGEIROS. 

Dentre os argumentos usados para questionar a validade das regras de 

nacionalização do trabalho, está um desdobramento do anterior. Para muitos, a 

Constituição não deseja fazer diferenciações entre nacionais e estrangeiros e, 

para tanto, adotou o princípio da isonomia. A rigor, trata-se da mesma linha 

argumentativa, apenas com mais ênfase na questão da vontade da Constituição. 

                                                   
416 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 1999. P.232. 
417 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes. 2003. P. 123-4. 
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Aparentemente, tal argumento é afirmado por Eduardo Gabriel Saad418 que 

afirma: 

A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1998, não se 
refere, expressa ou tacitamente, à nacionalização do trabalho. 
[...] 
Parece-nos, outrossim, que o legislador ordinário está impossibilitado de 
criar qualquer restrição às atividades do assalariado estrangeiro que não 
conte com o respaldo da Lei Maior. 
[...] 
Por esse ângulo, digamos constitucional, não resta dúvida que o art. 352 
perdeu eficácia. 

A vontade constitucional seria que todos, nacionais e estrangeiros, sejam 

titulares dos direitos fundamentais (aqui incluídos os sociais, como os afetos ao 

universo do trabalho). É uma perspectiva intrigrante, porém, como já tivemos a 

oportunidade de expor, o próprio princípio da isonomia admite distinções, desde 

que o critério de descrímen usado seja justificável nas circunstâncias. 

Por conta disso, nada mais lógico do que se concluir que essa pretensa 

vontade constitucional, também se pauta da mesma maneira, pois ela respeita as 

significações contidas no texto da Constituição, como, aliás, apontou Leonardo 

Vieira Wandelli419: 

No que concerne à teoria constitucional, é certo que o papel e a força da 
Constituição não podem ser pensados exclusivamente no que respeita à 
produção dos sentidos jurídicos no âmbito dos órgãos competentes. A 
circulação desses sentidos e o seu reconhecimento interpretativo no 
contexto em que se situam são momentos fundamentais para a 
realização de uma carta constitucional, redefinindo-a dinâmica e 
conflitivamente. Todavia não se trata de pensar o direito e a Constituição 
como um mero conjunto formal de garantias processuais, transferindo 
toda a substância da autodeterminação democrática para a esfera 
política, como se toda e qualquer juridificação substantiva fosse uma 
ilícita redução estatal do espaço público social, o que parte de uma 
concepção contraditoriamente juridicista do estado, concebido como 
exterior ao espaço público social. As significações substantivas não se 
dão para além do jurídico, mas são propriamente jurídicas, como podem 

                                                   
418 SAAD, Eduardo Gabriel; SAAD, José Eduardo Duarte; BRANCO, Ana Maria Saad C., CLT 
Comentada. 43ª ed. São Paulo: LTr editora. 2010, p.466. 
419 WANDELLI, Leonardo Vieira. A dimensão ética da dogmática constitucional. In: Direito do 
trabalho e direito processual do trabalho – temas atuais. Curitiba: Juruá editora. 2000. P.411. 
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ser concebidas típico-idealmente, sem que se apartem do ético e do 
político. 

Em sua evolução histórica, é importante observar que os direitos 

fundamentais têm origem no surgimento do constitucionalismo, no moderno 

Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem no reconhecimento e 

na proteção do cidadão e na crença acerca da existência de direitos inalienáveis 

inerentes à própria condição humana, fossem eles dados pelo sagrado, pela razão 

ou pela própria essência do homem. Assim, a evolução dos direitos fundamentais 

está umbilicalmente ligada à luta contra o arbítrio estatal. 

Observando essa evolução pode-se aferir as claras dimensões dos direitos 

fundamentais. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são titularizados pelos 

indivíduos de per si considerados. Sua titularidade está ligada à própria condição 

humana e implicam em abstenções estatais, ou seja, condutas que o Estado não 

deveria realizar a bem da manutenção do tecido social e de sua própria 

subsistência enquanto Estado. Esses direitos representam o momento inicial do 

constitucionalismo, sendo uma forma de garantia negativa da população em face 

do Estado. 

Os direitos de segunda dimensão, também denominados de direitos 

econômicos, sociais e culturais, têm origem no século XIX. Com a industrialização 

e os graves problemas sociais e econômicos, acompanhados de movimentos 

reivindicatórios, houve a exigência em relação ao Estado, de um comportamento 

ativo na realização da justiça social. Há, portanto, uma dimensão positiva. 

Não se trata mais de liberdade perante o Estado, mas de uma liberdade por 

intermédio do Estado. Caracterizam-se por outorgarem ao indivíduo direitos a 

prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, 

etc. É no século XX, de modo especial no segundo pós-guerra, que estes direitos 

acabaram sendo consagrados em um número significativo de constituições, além 
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de serem objeto de diversos pactos internacionais. Distinguem-se dos direitos de 

liberdade e igualdade formal, já que têm relação com igualdade no sentido 

material.420 

Evidentemente tais direitos não invalidaram ou revogaram os anteriormente 

concebidos. Ao contrário, constituem fonte fecunda de ampliação dos direitos, 

servindo ele como balizas civilizadoras das sociedades. Paulo Afonso Linhares421 

aponta essa característica de forma marcante, pois assevera, verbis: 

Ainda sob o influxo das idéias germinadas no século XVIII, os 
movimentos políticos do século XIX tiveram como tônica a preocupação 
com o social e o econômico, o que redundou na positivação de novos 
direitos, ora denominados como “direitos fundamentais de segunda 
geração”. Obviamente que esta não veio a excluir a dimensão de direitos 
anterior, os direitos da liberdade. Ao contrário, a ela veio agregar-se e, 
sobretudo, para tornar-se “um pressuposto para entendê-los de forma 
mais adequada – e, consequentemente, também para melhor realizá-los”, 
segundo Willis Santiago Guerra Filho.” 
Genericamente, os direitos sociais de segunda geração têm suas raízes 
ideológicas na crítica que refuta as premissas político-filosóficas do 
liberalismo e do Estado liberal, que impregnavam o constitucionalismo de 
então com a idéia de sobrelevação do direito de propriedade, tornando 
todos os outros direitos da liberdade caudatários deste. 
Em suma, o radicalismo da burguesia fez sacrificar os outros direitos da 
liberdade no altar da chamada livre iniciativa. Nesse sentido, o próprio 
trabalho humano passou a ser tido como mercadoria e, como tal, objeto 
de exploração por parte dos detentores do capital. 

Portanto, os direitos sociais encontram-se relacionados com políticas 

públicas direcionadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, bem como a 

distribuição dos bens sociais necessários e suficientes para uma existência digna 

a todos que deles precisarem. 

Os direitos de primeira dimensão consistiam para o Estado na simples 

instituição de uma burocracia jurídica capaz de apaziguar os conflitos com base e 

a partir da lei, inexistindo qualquer dever próprio em relação aos desníveis sociais 

existentes em sociedade. Aliás, partia-se do pressuposto da inexistência de 

                                                   
420 ROCHA, Rosália. C. K. A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. Disponível em: 
http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_V_novembro_2005/rosalia-eficacia.pdf. Acesso em 
10.09.2012. 
421 LINHARES, Paulo Afonso. Direitos fundamentais e qualidade de vida. São Paulo: IGLU 
Editora. 2002. 
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desníveis sociais efetivos, ficando à cargo dos próprios cidadãos regularem suas 

relações de direito. 

A positivação dos direitos sociais, por sua vez, representou uma enorme 

conquista da sociedade organizada enquanto tal, porquanto implica na aceitação 

pelo universo jurídico da existência de desníveis sociais que precisam ser 

corrigidos com ações adequadas, tanto no campo do planejamento público, 

quanto das medidas judiciais para garantir sua eficácia. Como são direitos 

prestacionais, implicam na disponibilização de recursos (geralmente) públicos 

adequados visando à sua realização. 

Do exposto, vê-se com clareza que os direitos sociais enquanto direitos 

fundamentais são a) niveladores, porquanto reduzem (sem extinguir) as 

desigualdades sociais e implementam uma melhor qualidade de vida apenas na 

perspectiva em que criam um melhor ambiente de reprodução da força de 

trabalho; b) legítimos, porquanto nasceram nos embates inerentes à própria 

exploração do homem pelo homem e nessa condição são direitos em que vivem 

em tensão permanente, pois ligados à nossa própria noção de civilidade e 

dignidade no trabalho como contraponto à subsistência na nossa nêmesis que é o 

capital e que surgem na própria ambiência da exploração; c) são programáticos, 

pois implicam numa mensagem aos detentores do poder político para que sejam 

tomadas medidas para a sua implementação ótima e, d) proativos, pois deles 

podem surgir novas formulações jurídicas (novos direitos), novas proteções no 

intuito sempre de consolidar as etapas que lhe são antecedentes. Essas 

características não se anulam e se auto implicam, de forma que estão em 

permanente tensão constitutiva, numa dialética de implicação e polaridade422 de 

onde resulta uma imanência fundamental entre todas elas dentro dos direitos ditos 

sociais. 
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É na perspectiva proativa que se insere o princípio da vedação do 

retrocesso social, bem explicado por Rosália Rocha423, verbis: 

(...)A idéia se funda em que, após a concretização em nível 
infraconstitucional, os direitos fundamentais sociais assumem, 
simultaneamente, a condição de direitos subjetivos a determinadas 
prestações estatais e de uma garantia constitucional, de tal forma que 
não se encontram mais na esfera de disponibilidade do legislador, de 
forma que os direitos adquiridos não mais podem ser reduzidos ou 
suprimidos, sob risco de ofensa ao princípio da proteção da confiança, 
que é deduzido do princípio do Estado de Direito, implicando 
inconstitucionalidade das medidas que ameacem o padrão de prestações 
já alcançadas. Essa proibição do retrocesso pode ser tida como uma das 
decorrências da perspectiva jurídico-subjetiva dos direitos fundamentais 
sociais de cunho prestacional. No Estado Social e Constitucional de 
Direito, o princípio da democracia econômica e social aponta para a 
proibição do retrocesso. Canotilho explica que o núcleo essencial dos 
direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas 
(...), deve ser considerado garantido, sendo inconstitucionais quaisquer 
medidas que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 
compensatórios, impliquem, na prática, em uma anulação, revogação ou 
aniquilação desse núcleo essencial. Não se impede o exercício da 
atividade de legislar, mas a liberdade de conformação do legislador e 
inerente autoreversibilidade têm como limite o núcleo essencial já 
realizado. 

Como se vê, os direitos sociais precisam de algo mais para a sua 

efetivação do que simples enunciados legislativos, pois, têm como pré-condição 

elementar (observando seu viés nivelador e programático) a existência de 

condições materiais de implementação. 

5.5 A VONTADE DA CONSTITUIÇÃO COMO RESULTADO DE SUA 

FORÇA NORMATIVA. 

Em um célebre estudo, Lassalle teria condensado a essência da 

Constituição em um local diverso do seu texto, porquanto sustentou a total 

distinção entre direito e realidade, porquanto afirmou: a) que as questões 

constitucionais não eram jurídicas, mas, apenas, políticas; b) propugnou a 

existência de uma constituição real em detrimento da constituição jurídica, a partir 

da noção de fatores reais de poder; c) a constituição jurídica só seria possível na 
                                                   
423 ROCHA, Rosália. C. K. A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. Disponível em: 
http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_V_novembro_2005/rosalia-eficacia.pdf. Acesso em 
10.09.2012. 
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exata medida em que estivesse compatível com a constituição real, o que levou na 

eliminação do elemento jurídico como baliza regulatória e d) em qualquer conflito 

que exista, a decisão dele sempre será tomada em desfavor da constituição 

jurídica, o que reduziu os conflitos a embates supremos de essência e 

sobrevivência.424 

Coube a Konrad Hesse425 repor a autenticidade e importância da 

Constituição no contraponto que fez a Lassalle, enfatizando a existência de uma 

força normativa da constituição capaz de resolver conflitos e que nem sempre 

deveriam ser solucionados em detrimento da constituição jurídica. 

Para Hesse426 a Constituição tem força própria, normativa, essencial na 

solução das questões de Estado e embora limitada, essa força existe como 

elemento conformador e ligado na realidade. Noutra quadra, também restou 

reconhecida a existência tanto da realidade normativa quanto a realidade para 

normativa, porquanto existem, além do normado as condições materiais de 

realidade do direito. Assim manifesta-se o mestre de Freiburg, verbis: 

“A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. 
A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 
pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia não 
pode ser separada das condições histórias de sua realização, que estão, de 
diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras 
próprias que não podem ser desconsideradas. Devem ser contempladas 
aqui as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pretensão de 
eficácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta essas 
condições. Há de ser, igualmente, contemplado o substrato espiritual que se 
consubstancia num determinado povo, isto é, as concepções sociais 
concretas e  baldrame axiológico que influenciam decisivamente a 
conformação, o entendimento e a autoridade das proposições normativas. 
Mas – esse aspecto parece decisivo – a pretensão de eficácia de uma 
norma constitucional não se confunde com as condições de sua realização; 
a pretensão de eficácia associa-se a essas condições como elemento 
autônomo(...)”. 

                                                   
424 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris editor. 1991. 
P 09. 
425 HESSE, Konrad. Op. Cit. p.11. 
426 HESSE, Konrad. Op cit.14-5 
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Desse modo, resta evidente que ao lado da simples enunciação dos direitos 

sociais, deve haver uma correspondência elementar com as suas condições 

materiais de existência. Tais condições não são um simples produto do jurídico, 

mas um influxo do universo político que à toda sociedade importa conhecer e 

interferir. Tanto que o professor conclui que a Constituição adquire força normativa 

na medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia.427 

Posta dessa forma, a questão toma uma clareza singular. O universo 

jurídico influencia grandemente a realidade, na exata razão em que cria 

obrigações de fazer, ou seja, tem determinações afeitas à realização dos direitos 

em geral, sendo esse sua característica programática, mas, ao mesmo tempo, é 

influenciado pelas condicionantes materiais de realização de tais enunciados 

jurídicos. 

Se o direito estabelece deveres, mas é influenciado por condições externas, 

é evidente que em determinados contextos tais forças externas haverão de 

interferir no próprio entendimento acerca da realização das normas jurídicas, bem 

como poderão aplicar conceitos limitadores de direitos. 

A norma constitucional que plasma os direitos sociais é condicionante e 

condicionada, pois como afirmou Hesse428: 

condicionada tanto pela grande dependência que o seu objeto apresenta 
em relação à realidade político-social, quanto pela falta de uma garantia 
externa para a observância das normas constitucionais. Em verdade, 
esse fato mostra-se mais evidente na ciência do direito constitucional do 
que em outras disciplinas jurídicas. A íntima conexão, na Constituição, 
entre a normatividade e a vinculação do direito com a realidade obriga 
que, se não quiser faltar com o seu objeto, o Direito Constitucional se 
conscientize desse condicionamento da normatividade. Para que suas 
proposições tenham consistência em face da realidade, ele não deve 
contentar-se com uma complementação superficial do pensamento 
jurídico rigoroso [...]. Devem ser examinados todos os elementos 
necessários atinentes às situações e forças, cuja atuação afigura-se 
determinante no funcionamento da vida do Estado. 

                                                   
427 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris editor. 1991. 
P.16 
428 HESSE, Konrad. Op cit. p.26. 
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De tudo que foi dito, pode-se afirmar seguramente, que, de fato, existe uma 

vontade de constituição, como Hesse429 já esclareceu: 

A constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela 
logra despertar “a força que reside na natureza das coisas”, tornando-a 
ativa. Ela própria converte-se em força ativa que influi e determina a 
realidade política e social. Essa força impõe-se de forma tanto mais 
efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre a inviolabilidade da 
Constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre as 
principais responsáveis pela vida constitucional. Portanto, a intensidade 
da força normativa da Constituição apresenta-se, em primeiro plano, 
como uma questão de vontade normativa, de vontade de Constituição. 

A verificação da vontade de constituição parte do seu texto para o contexto, 

não o contrário. Inverter essa premissa é eliminar a força normativa do texto 

constitucional.  

Assim, ao contrário dos que apelam para tal vontade para sustentar que 

todas as regras de nacionalização do trabalho são ineficazes, a vontade da 

Constituição é de que existam diferenças entre nacionais e estrangeiros, em 

alguns aspectos referentes ao exercício de atividades remuneradas desde que 

estas atividades tenham relação direta com a soberania ou segurança do Estado. 

Assim o é, pelo fato de a Constituição poder considerar algumas atividades 

como importantes para a soberania nacional e segurança do Estado, ou, ainda, 

entendê-las estratégicas para o desenvolvimento nacional de forma a recomendar, 

na situação concreta, que a nacionalidade possa ser usada como critério de 

restrição à certas atividades. 

A história do constitucionalismo moderno é a história da institucionalização 

das formas de Estado e suas relações com os cidadãos. Nessa condição, o 

constitucionalismo é criação da modernidade na exata razão em que se trata de 

                                                   
429 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris editor. 1991. 
p. 24. 
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em esforço teórico de racionalizar e justificar o fenômeno estatal. Luiz Roberto 

Barroso430 é claro quanto a isso: 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado 
de reflexões acerca do direito, sua função social e sua interpretação. O 
pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o 
direito posto; procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem 
recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do 
ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria da justiça, 
mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os 
judiciais. No com junto de ideias ricas e heterogêneas que procuram 
abrigo desse paradigma em construção incluem-se a atribuição de 
normatividade aos princípios e à definição de suas relações com valores 
e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a 
formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento 
de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da 
dignidade humana. 

Desse modo, forte nessa nova hermenêutica, não se pode destacar um 

peço da Constituição e interpretá-lo com foros de definitividade, pois os textos 

normativos não se interpretam em tiras431. 

Assim, como a Constituição consagra diversos princípios, a depender do 

contexto de aplicação da norma, todos devem ser levados em consideração para 

alcançar a otimização do aspecto funcional na aplicação da norma. As regras de 

nacionalização do trabalho não representam desapreço aos estrangeiros, que 

sempre foram e serão bem vindos ao país, mas todos os Estados têm deveres 

para consigo próprios e sua população, e podem, em determinadas situações, 

quando sua soberania e segurança estiverem em risco, tratar desigualmente os 

nacionais e estrangeiros. 

                                                   
430 BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. In: Revista 
da escola nacional da magistratura. Ano I, nº 2, outubro de 2006, p.30. 
431 A expressão pertence a Eros Grau que lucidamente assevera: Não se interpreta o direito em 
tiras, aos pedaços. 
A interpretação de qualquer texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, 
não expressa significado normativo algum. 
A interpretação do direito – lembre-se – desenrola-se no âmbito de três distintos contextos: o 
linguístico, o sistêmico e o funcional. No contexto linguístico é discernida a semântica dos 
enunciados normativos. Mas significado normativo de cada texto somente é detectável no 
momento em que se o toma como inserido no contexto do sistema, para após afirmar-se, 
plenamente, no contexto funcional. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2009, p.132. 
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5.6 A QUESTÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS 

PELO PAÍS. 

De forma recorrente, apontam-se os tratados internacionais subscritos pelo 

Brasil, como argumento para sustentar a ineficácia das regras de nacionalização 

do trabalho, bem como qualquer forma de discriminação.432 

Contudo, deve ser observado que os tratados internacionais, embora 

supralegais são infraconstitucionais, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal 

em diversas ocasiões433, devendo submeter-se aos comandos da Carta da 

República, exceto quanto aqueles sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, pois estes serão equivalentes às emendas 

constitucionais. 

O Brasil é signatário da convenção 111 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, que proíbe a discriminação contra trabalhadores por qualquer 

motivo. Referido instrumento internacional foi aprovação pelo Decreto Legislativo 

n. 104, de 24.11.64 e a convenção foi ratificada434 em 26 de novembro de 1965. 

Sua promulgação ocorreu através do Decreto n. 62.150, de 19.1.68. 

                                                   
432 LIMA, Firmino Alves. A proibição de discriminação na Constituição Federal de 1988 e a 
ausência de normas infraconstitucionais adequadas para a regulação deste importante princípio. 
In: Direitos sociais na Constituição de 1988: Uma análise crítica vinte anos depois. São 
Paulo: LTr editora. 2008., p.119-33. 
433 RE 349703 / RS. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 19.03.2013. 
434 Interessante o pensamento de Uriarte acerca do ato de ratificação, porquanto leciona: “Quanto 
às convenções da OIT, elas são tratados internacionais mais ou menos tradicionais, que 
necessitam ser ratificados para ter validade e eficácia no direito interno. Mas, por que eles dizem 
isso, porque a própria Constituição da OIT e o próprio texto das convenções dizem que deverão 
ser ratificadas pelos países. Isso não é assim de regra. 
Os juristas nacionais de todos os países tem um preconceito: pensam que sempre os tratados 
internacionais precisam ser ratificados ou aprovados pelo Estado nacional para vigorar no direito 
interno. Mas a regra, no Direito internacional, não e essa. A regra no Direito internacional é inversa, 
é a contrária. Segundo a convenção de Viena de Direito dos tratados, os tratados tem validade 
plena, eficácia plena, desde o momento de sua assinatura, desde o momento de sua celebração, 
não necessitando ratificação nem aprovação nacional posterior, salvo caso o próprio tratado o 
preveja ou exija, que é o caso da convenção da OIT: ela mesma diz que para plena eficácia 
nacional deverá ser ratificada”. URIARTE, Oscar Ermida. A aplicação das normas internacionais. 
In: Cadernos da AMATRA IV. Porto Alegre. Ano V – nº 13 – Junho de 2010. 



195 
 

 
 

A convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, define 

como discriminação como toda distinção, exclusão ou preferência fundada na 

raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, 

que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de 

tratamento em matéria de emprego ou profissão. 

É particularmente importante para assegurar os direitos aos trabalhadores 

migrantes, pois impede preferências subjetivas e desproporcionais de toda ordem. 

Como determinações aos países que a ratificaram, essa convenção estipulou que 

revogar todas as disposições legislativas e modificar todas as disposições ou 

práticas administrativas que sejam incompatíveis com a referida política. 

Acrescentou ainda que não seriam consideradas como discriminação 

quaisquer medidas tomadas em relação a uma pessoa que, individualmente, seja 

objeto de uma suspeita legítima de se entregar a uma atividade prejudicial à 

segurança do Estado ou cuja atividade se encontre realmente comprovada, desde 

que a referida pessoa tenha o direito de recorrer a uma instância competente, 

estabelecida de acordo com a prática nacional. (art. 4º). 

A mencionada convenção foi um avanço extraordinário em matéria de 

combate à discriminação, mas deve ser observado que na época vigorava no 

Brasil a Constituição de 1967, que previa expressamente a fixação das 

percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em 

concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos comerciais e 

Industriais (art. 158, XII), bem como determinava que  os comandantes de navios 

nacionais, assim como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, devem ser 

brasileiros natos. 

Assim, a Constituição da época, expressamente, conferia um tratamento 

especial ao trabalhador nacional, sendo que a Convenção não poderia revogar a 
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Constituição435, pois tratava-se de diploma infraconstitucional, assim, quanto às 

regras de nacionalização do trabalho (e só quanto a isto) ela era incompatível com 

a Constituição, aplicando-se ao caso a orientação de Luiz Roberto Barroso436 que 

doutrina: 

B) O tratado celebrado na vigência de uma Constituição e que seja com 
ela incompatível, do ponto de vista formal (extrínseco), é inválido e se 
sujeita à declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, por 
qualquer órgão judicial competente, sendo tal decisão passível de revisão 
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário. O 
tratado que se encontrar em vigor quando do advento de um novo texto 
constitucional, seja este fruto do poder constituinte originário ou derivado, 
será tido como ineficaz, se for com ele incompatível. 

Assim, embora se reconheça a importância da Convenção 111 da OIT, ela 

não tinha densidade normativa para alterar as regras de nacionalização do 

trabalho porquanto estas estavam disciplinadas na Constituição Federal da época. 

Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, ele não pode servir como 

fundamento de validade para tanto, porquanto implicaria em repristinação. 

A aceitação pura e simples de instrumentos internacionais em detrimento 

da Constituição nacional poderia gerar assimetrias, porquanto a comunidade 

internacional é formada por países com diversas potencialidades, o que poderia 

levar os Estados mais fracos, sobretudo os subdesenvolvidos, a incongruências 

maiores que as então vigorantes.437 

Não se argumente que a Constituição atual conferiu um status de Emendas 

à Constituição aos tratados internacionais, porquanto tal dispositivo constitucional 

                                                   
435 De modo idêntico pensa, embora com outros fundamentos, pensa Francisco Antonio de 
Oliveira. OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 
3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2005. P.267. 
436 BARROSO, LUIZ ROBERTO. Constituição e tratados internacionais: Alguns aspectos da 
relação entre direito internacional e direito interno. In: Novas Perspectivas do direito 
internacional contemporâneo. DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antonio Augusto 
C.; e PEREIRA, Antonio Carlos Melo (orgs). Rio de Janeiro. Renovar, 2008, p.205. 
437 MENEZES, Iure Pedroza. Os tratados internacionais e o direito interno dos estados. In: Revista 
de direito constitucional e internacional. Ano 2, julho-setembro. 2004. nº 48. 
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só entrou em vigor com a EC 45/2004, não gerando efeitos para o passado. Bem 

colocadas as palavras de Firmino Alves de Lima438: 

[...] não vislumbra-se a possibilidade do entendimento de que os tratados 
recepcionados anteriores à Emenda Constitucional nº 45 ingressaram no 
ordenamento jurídico pátrio como leis ordinárias federais, pois assim não 
eram exigidos antes da alteração promovida pela referida emenda. É 
importante frisar que a adição de exigências previstas no parágrafo 
terceiro somente vem a reforçar o caráter constitucional, mas em nenhum 
momento vem a diminuir o caráter dos diplomas já aprovados. 

Por fim, o conceito de origem nacional aplica-se às distinções baseadas na 

origem de uma pessoa estrangeira, seu local de nascimento ou o de seus 

antepassados. Não se aplica a distinções baseadas em sua nacionalidade 

(cidadania). Portanto, é discriminatório com base na origem nacional restringir o 

acesso ao serviço público civil para cidadãos naturalizados. Os organismos de 

supervisão da OIT já aplicaram a proibição deste critério a situações nas quais a 

população de um determinado país é composta de cidadãos de diferentes 

nacionalidades (por exemplo, os cidadãos do Haiti podem ser de origem haitiana 

ou dominicana).439 

De tudo o que foi dito, devemos concluir que a Convenção 111 da OIT está 

em pleno vigor no Brasil, para os fins a que ela se presta. Não pode ela servir de 

fundamento para impedir regras de nacionalização do trabalho (critério da 

cidadania), pois para atender situações estratégicas ou de relevante segurança 

das instituições o Estado brasileiro para diferenciar entre nacionais e estrangeiros. 

 

 

 
                                                   
438 LIMA, Firmino Alves. A proibição de discriminação na Constituição Federal de 1988 e a 
ausência de normas infraconstitucionais adequadas para a regulação deste importante princípio. 
In: Direitos sociais na Constituição de 1988: Uma análise crítica vinte anos depois. São 
Paulo: LTr editora. 2008., p.127. 
439 Direito internacional do trabalho e direito interno: Manual de formação para juízes, 
juristas e docentes em direito. Editado por Xavier Beaudonnet. Turim: Centro Internacional de 
Formação da OIT, 2011. 
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7. CONCLUSÃO 

Na análise que fizemos da ordem econômica na Constituição, ficou 

evidenciado que a adoção de uma ordem econômica é uma necessidade social, 

pois a Constituição sinaliza como a sociedade pode/deve comportar-se na 

atividade concreta de produzir riqueza. Essa necessidade é historicamente 

definida, porquanto os diversos modos de produção das riquezas se sucederam 

no tempo, e o direito enquanto construído cultural está inserido na história. 

Nesse contexto, restou esclarecido que o trabalho é um valor humano, 

desenvolvendo por si mesmo um sentido de solidariedade e utilidade peculiares 

que têm reflexos nas esferas afetiva, econômica, social e jurídica dos indivíduos. 

Algo assim merece uma tutela adequada e um sistema interpretativo e integrativo, 

porquanto, dentre outras medidas, na modernidade, o homem é o seu trabalho, 

tomando essa faceta humana essencial à regulação econômica, pois o trabalho é 

o grande fator de produção. 

O trabalho concluiu que a nacionalização do trabalho, trata-se de um 

conjunto de regras que disciplina a relação entre a nacionalidade e o mercado de 

trabalho. Essas regras abrangem duas situações fundamentais, a saber: regras 

referentes ao acesso ao mercado de trabalho, entendidas como os requisitos de 

presença do trabalhador estrangeiro no país e sua permanência; e uma proteção 

especial ao trabalhador nacional. 

O trabalho verificou que o trabalho do estrangeiro em situação irregular 

trata-se de hipótese de trabalho proibido, logo, tem-se um óbice legal à formulação 

do contrato, mas não impede a percepção dos direitos trabalhistas. Pensar de 

forma diversa, poderia levar ao incremento da exploração predatória da mão de 

obra estrangeira, sob o singelo argumento da entrada irregular no país. 

Constatou-se, ainda, que as normas de nacionalização do trabalho, na 

perspectiva tratada não são uma exclusividade do Brasil, existindo em diversos 

países regras semelhantes, pois o controle de ingresso de estrangeiros, por 

exemplo, é uma atividade elementar dos Estados nacionais. 
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Ademais, existem ainda dispositivos em outros países que asseguram o 

acesso a algumas profissões exclusivamente aos seus nacionais, bem como uma 

proporcionalidade entre nacionais e estrangeiros nos postos de trabalho, numa 

posição marcadamente de proteção aos seus trabalhadores. 

Verificou-se que existem 04 (quatro) argumentos que combatem as regras 

de nacionalização do trabalho advogando sua não recepção pela constituição de 

1988, a saber: 1) a inexistência de referência constitucional expressa a essa 

categoria jurídica, implicou na não recepção dos respectivos dispositivos legais 

infraconstitucionais; 2) todas as distinções entre trabalhadores nacionais e 

estrangeiros seriam proibidas, ante a adoção do princípio da isonomia; 3) A 

Constituição não desejou discriminar nacionais e estrangeiros; e 4) a existência de 

instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil que vedariam tratamentos 

diferenciados. 

Ao final deste trabalho, conclui-se que a nacionalização do trabalho e suas 

regras integram uma categoria jurídica própria, o que, confirma a hipótese por nós 

levantada quando do início deste estudo, porquanto todas as regras estudadas 

têm como pontos comuns o fato de estabelecerem uma relação entre 

nacionalidade e trabalho; o fato de não serem uma realidade exclusivamente 

brasileira, pois outros ordenamentos têm ou já tiveram regras semelhantes; elas 

se articulam com a ordem econômica, pois interferem na disponibilização do 

elemento essencial da economia que é a força de trabalho; e, por fim, a sua 

compreensão sistêmica permite fortalecer a racionalidade e a coerência do direito. 

Esclareceu-se, ainda, que as regras de nacionalização do trabalho só 

perderão sua importância, quando o conceito de nacionalidade deixar de existir ou 

tornar-se irrelevante, ou, então, quando o trabalho deixar de ser um meio de 

subsistência (que gera uma competição entre pessoas da mesma classe), para 

ser um novo e original modo de vida. 

O presente estudo demonstrou que o parágrafo único do art. 358 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que prescrevia que nos casos de falta ou 
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cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder à de 

brasileiro que exerça função análoga, não foi recepcionado pela Constituição de 

1988, porquanto não há justificativa plausível para o uso do critério da 

nacionalidade para fins de demissão, em caso de término do contrato de trabalho. 

Tratava-se de discriminação odiosa, pois não pautada em situação de fato a dar 

justificabilidade ao uso do critério discriminador. 

Por sua vez, a regra prevista no art. 358 da Consolidação das Leis do 

Trabalho que proíbe às empresas, ainda que não sujeitas à proporcionalidade, de 

pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, à 

que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, estando em pleno vigor. 

A norma em questão é perfeitamente compatível com a Constituição, 

impedindo apenas uma discriminação patrocinada em favor do estrangeiro em 

detrimento do trabalhador nacional. Ademais, já existem preceitos de equiparação 

salarial em caso de trabalho de igual valor. 

O trabalho concluiu que a regra prevendo uma proporção de 2/3 (dois 

terços) para trabalhadores brasileiros nas empresas que especifica é 

constitucionalmente defensável, quando as empresas que explorem setores 

estratégicos e que tenham correlação direta com a segurança das instituições ou a 

segurança da população, como por exemplo os projetos militares, a indústria 

militar de defesa ou o setor de energia nuclear. Todas as empresas privadas 

destes setores, devem respeitar a regra da proporcionalidade de 2/3 (dois terços) 

previstas nos artigos 352 e 354 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O trabalho também demonstrou que a Constituição criou um sistema de 

preferência em favor dos brasileiros de origem, cometendo apenas a estes a 

prática de diversos cargos e atividades. O desejo da Constituição foi criar uma 

salvaguarda em favor das instituições e do Estado, significando, em termos 

concretos, que em atividades implicadas na representação da soberania nacional, 
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como é o caso dos aeronautas, tem-se que apenas brasileiros de origem podem 

exercer tais tarefas. 

A preferência ao trabalhador ofertada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

não ofende ao princípio da isonomia, pois a igualdade no campo jurídico é um 

conceito relacional, só se justificando quando de realiza uma comparação entre 

indivíduos à vista de uma situação concreta. É no momento da comparação que a 

igualdade se levanta, e no critério de escolha que ela se concretiza (ou não). 

É na análise do fator de discriminação, onde se observará a correção da 

discriminação legal, sendo certo que tal fator deve ser racional, razoável e 

justificável, logicamente, com a situação fática que se pretende ser regulada de 

forma diferenciada, tampouco deve ser singular de tal forma, a não se verificar no 

futuro. 

Somente a Constituição pode estabelecer fatores de discriminação, pois ela 

é que dá fundamentalidade e validade a todo o sistema jurídico. Contudo, não há 

necessidade deles serem, sempre, explícitos, pois é admissível que eles (os 

critérios de discriminação) sejam definidos a partir de decisões valorativas e 

princípios previamente dados na Constituição e na globalidade do ordenamento 

jurídico, o que torna evidente a existência de fatores de discriminação que a 

própria Constituição aceita implicitamente (pressupõe). 

O direito não é apenas aquilo que está objetivado, mas tudo o que decorre 

do próprio ordenamento jurídico como um todo, em sua unidade orgânica e 

sistêmica. Assim, na análise da totalidade do ordenamento, pode-se descobrir ou 

inferir regras que, mesmo não explicitadas, têm tanta normatividade quanto o 

direito posto. 

Assim, todos os comportamentos estatais que, à bem da segurança das 

instituições e da soberania nacional, que é um dever auto imposto pelo Estado 

Constitucional, implicam em diferenciações entre nacionais e estrangeiros 

baseados em critérios justificados pelo contexto fático em que estão inseridos, são 

constitucionais. 
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Na sociedade complexa em que vivemos, é missão do direito evitar toda a 

forma de desnivelamento jurídico, econômico, social ou politico, o que implica em 

ocasionais choques de princípios, sendo essa uma expectativa legítima da 

cidadania e de todos os cidadãos que constroem a nação. Contudo, estas 

aspirações (expectativas) podem ser desapontadas, sendo isso um resultado 

inerente à complexidade. 

A igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros em relação ao 

acesso ao mercado de trabalho é um direito fundamental, desde que não exista 

uma razão ótima (aceita pela própria Constituição) para justificar um tratamento 

diferenciado. Uma razão ótima para diferenciar é a soberania, que também é 

princípio da ordem econômica. 

A verdadeira vontade da Constituição é que existam diferenças entre 

nacionais e estrangeiros em alguns aspectos referentes ao exercício de atividades 

remuneradas, desde que estas atividades tenham relação direta com a soberania 

ou segurança do Estado. 

A Constituição pode considerar algumas atividades como importantes para 

a soberania nacional e segurança, ou, ainda, entendê-las estratégicas para o 

desenvolvimento nacional de forma a determinar, na situação concreta, que a 

nacionalidade do trabalhador possa ser usada como critério para restrição de 

acesso a certas atividades. 

Os instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil que proíbem a 

discriminação de trabalhadores em razão da nacionalidade, não pode servir de 

fundamento para impedir regras de nacionalização do trabalho, pois para atender 

a situações estratégicas ou de relevante interesse para a segurança das 

instituições o Estado brasileiro pode tratar de modo diferenciado os nacionais e os 

estrangeiros. 

De tudo o que foi exposto até aqui, resta evidente que as leis brasileiras de 

acesso ao mercado de trabalho por estrangeiros são positivas, pois possibilitam às 

autoridades a formulação de uma política de migratória razoável e seletiva, que 
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permite o controle do contingente de imigrantes para fins de formulação de 

políticas públicas e segurança institucional, além de dar uma proteção ao 

trabalhador nacional. 

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro assegura a todos os imigrantes 

que trabalham no Brasil, a fruição dos seus direitos sociais, não sendo sua origem 

um óbice ao cumprimento do dever constitucional de proporcionar a todos os que 

aqui habitam uma existência digna. 

O trabalho demonstrou também, que no direito comparado existem diversas 

regras de nacionalização do trabalho das mais variadas formas, sejam através de 

regras que instituem uma política de migração seletiva, ou uma intensa proteção 

ao trabalhador nacional, constituindo muitos destes regramentos uma forma 

discriminatória. 

O ordenamento jurídico brasileiro deveria, via legislação própria, proceder a 

uma especificação de setores econômicos ou atividades estratégicas em que se 

poderia estabelecer uma relação mais clara e objetiva entre o uso da força de 

trabalho e a nacionalidade, criando um sistema de proteção ao trabalhador 

nacional efetivamente compatível com a Constituição de 1988. 
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