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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objeto o exame da Lei Federal n. 13.467/2017, diploma legal 

que instituiu a chamada reforma trabalhista no Brasil. Seu objetivo geral consiste em 

identificar os possíveis impactos econômicos e jurídico-sociais decorrentes do novo 

quadro normativo instaurado, particularmente no que diz respeito à potencial 

existência de efeitos reflexos (mais ou menos) desejáveis para o desenvolvimento 

brasileiro. Conduziu-se a investigação pela seguinte indagação: As alterações 

introduzidas pela Lei Federal n. 13.467/2017 representam retrocesso social 

decorrente de perda de direitos e garantias sociais previstos na Constituição brasileira 

de 1988, precarização das condições de trabalho e fim da proteção normativa à classe 

trabalhadora, ou, ao contrário, constituem medidas necessárias e oportunas para a 

criação e consolidação de um cenário propício ao desenvolvimento? Para conferir 

suporte à análise da questão, empreende-se esforço de integração interdisciplinar 

entre Economia e Direito com vistas à ampliação das possibilidades de observação 

do novo quadro normativo pós-reforma.  Utilizam-se, então, algumas categorias e 

princípios econômicos para analisar os potenciais efeitos reflexos da Lei Federal n. 

13.467/2017.  Realiza-se pesquisa qualitativa, bibliográfica, tendo como referência a 

economia neoinstitucional de Ronald Coase, Douglass North e Luciana Yeung, 

empregando-se o método hipotético-dedutivo e a análise histórica das categorias e 

conceitos que se projetam sobre o tema. Realizou-se levantamento de dados a partir 

de fontes secundárias para análise da relação entre a reforma trabalhista no Brasil e 

o desenvolvimento econômico. Verificou-se que a reforma trabalhista representa 

impactos nas relações jurídico-sociais no Brasil, diminuindo os custos de transação 

entre os agentes econômicos e, a luz dos referenciais teóricos e epistemológicos, sem 

importar em retrocessos normativos no que toca aos direitos sociais trabalhistas, com 

vistas ao desenvolvimento econômico e social no país. 

 

Palavras-chave: Análise econômica; Direito do trabalho; Reforma trabalhista; Custo 

de transação; Direito ao desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims at the examination of Federal Law n. 13,467 / 2017, a legal 

document that instituted the so-called labor reform in Brazil. Its general objective is to 

identify the possible economic and legal-social impacts resulting from the new 

normative framework established, particularly with respect to the potential existence of 

reflexive effects (more or less) desirable for Brazilian development. The investigation 

was conducted as follows: He changes introduced by Federal Law 13,467 / 2017 

represent social backsliding resulting from the loss of social rights and guarantees 

provided for in the Brazilian Constitution of 1988, precarious working conditions and 

an end to normative protection for the working class, or, on the contrary, are necessary 

and timely measures for the creation and consolidation development? To support the 

analysis of the issue, an effort is made to integrate interdisciplinary economics and law 

with a view to expanding the possibilities of observation of the new regulatory 

framework post-reform. We then use some categories and economic principles to 

analyze the potential effects of Federal Law 13.467/ 2017. A qualitative, bibliographical 

research is carried out, with reference to the neo institutional economics of Ronald 

Coase, Douglass North and Luciana Yeung, using the hypothetical-deductive method 

and historical analysis of the categories and concepts that project on the theme. Data 

were collected from secondary sources to analyze the relationship between labor 

reform in Brazil and economic development. It was verified that the labor reform 

represents impacts on the juridical-social relations in Brazil, reducing transaction costs 

between economic agents and, in the light of theoretical and epistemological 

references, regardless of normative setbacks with regard to labor social rights, with 

economic and social development in the country. 

 

Keywords: Economic analysis; Labor law; Labor reform; Transaction cost; Right to 

economic development. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da edição da Lei Federal n. 13.467/2017, instituidora da chamada 

reforma trabalhista, que modificou a Consolidação das Leis do Trabalho até então 

vigente, surgiu o problema da pesquisa: se a reforma representa retrocesso social 

decorrente de perda de direitos e garantias sociais previstos na Constituição brasileira 

de 1988. 

A partir deste principal questionamento, como advogada militante na Justiça 

do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, docente atuante no Direito do Trabalho em 

Cursos de Graduação em Direito, percebi a necessidade de debruçar-me sobre a 

questão que domina a mainstream e os noticiários até o momento. Certamente a 

questão afeta à possibilidade de perda de direitos decorrentes das recentes alterações 

no Direito do Trabalho domina o imaginário coletivo no Brasil e muito se debate sobre 

a relação entre o desenvolvimento nacional e os direitos sociais. 

Pesquisas exploratórias revelaram a constante tensão entre direitos humanos, 

economia e política. Se no cenário globalizado esta tensão se projeta no campo 

internacional, na perspectiva interna os debates sobre a reforma trabalhista 

projetaram sobre o assunto um ar especificamente nebuloso, em que os discursos e 

narrativas não foram capazes de entregar, seja no campo didático, seja no campo 

técnico, respostas satisfatórias aos dilemas relacionados à economia, 

empregabilidade, desenvolvimento econômico e direitos sociais. Nesse sentido, talvez 

o principal receio fosse o de retrocessos históricos alusivos às conquistas da 

civilização ocidental em direitos de segunda dimensão. 

Ao considerar os referenciais teóricos e epistemológicos eleitos, a pesquisa 

se desenvolve priorizando a análise econômica do Direito. Como já dito, a difícil 

relação entre direitos humanos e economia, sobretudo no que se refere às 

expectativas neoconstitucionais de efetivação e realização de direitos humanos na 

vida do povo brasileiro desde a Constituinte de 1988, provocaram expectativas que 

ideologicamente demandaram nos últimos vinte anos do Estado brasileiro uma 

postura de intervenção nas relações de trabalho e emprego. Isso pode ser verificado, 

inclusive, na direção tomada pelo própria Justiça do Trabalho, considerando seu viés 

ativista em termos de proteção do trabalhador nesse tipo de relação. 

Não obstante isso, faz-se necessário analisar cuidadosamente os principais 

dispositivos que surgiram a partir da reforma trabalhista, que foram capazes de rever 
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os pressupostos das relações de trabalho, considerando os postulados constitucionais 

que apontam no sentido de inviabilizar qualquer retrocesso social. Assim, o foco desta 

dissertação é a verificação das possibilidades, ou não, de precarização das condições 

de trabalho e fim da proteção normativa à classe trabalhadora, ou, ao contrário, se a 

reforma constitui medida pertinente e necessária para a criação e consolidação de um 

cenário propício ao desenvolvimento. 

O objetivo geral da pesquisa consiste justamente em identificar os possíveis 

impactos econômicos e jurídico-sociais decorrentes do novo quadro normativo 

instaurado. Esta tarefa se projeta, nesse sentido, especificamente no que se refere à 

potencialidade de efeitos oblíquos sobre o direito ao desenvolvimento no Brasil, 

considerando a principiologia afeta aos direitos humanos, referentes à garantia de 

vedação ao retrocesso inclusive em termos de direitos sociais. 

Em termos teóricos e metodológicos, a pesquisa apresenta o caráter 

interdisciplinar, com a integração entre Economia e Direito, com o objetivo de 

compreender novos (ou antigos) gargalos decorrentes do novo quadro normativo pós-

reforma.  Nesse passo, foram utilizadas categorias teóricas e princípios econômicos 

para analisar os potenciais efeitos reflexos da Lei Federal n. 13.467/2017. 

Para esta tarefa, realiza-se pesquisa qualitativa, bibliográfica, tendo como 

referência a economia neoinstitucional de Ronald Coase, Douglass North e Luciana 

Yeung, empregando-se o método hipotético-dedutivo e a análise histórica das 

categorias e conceitos que se projetam sobre o tema. Realizou-se levantamento de 

dados a partir de fontes secundárias para a análise da relação entre a reforma 

trabalhista no Brasil e o desenvolvimento econômico.  

 Em termos de referenciais teóricos, a categoria “Teorema de Coase” (Ronald 

Coase) foi utilizada como instrumental, na tentativa de compreender a origem das 

firmas (empresas) e os motivos pelos quais se justificaria a sua constituição, 

desenvolvendo a ideia de que a minimização dos custos de transação seria a causa 

de sua construção institucional, sendo agente facilitador de sua atividade no mercado. 

Ao questionar a necessidade intervenção estatal na economia a partir do pensamento 

de Artur Pigou, Ronald Coase, demonstra que o papel do Estado se limita a 

estabelecer direitos de propriedade bem definidos em reconhecimento aos acordos 

celebrados, uma vez que a negociação entre os próprios agentes econômicos dos 

custos sociais resultaria na retomada do equilíbrio do mercado. Ao considerar esta 

categoria de Coase, a análise se projetou sobre a reforma trabalhista no Brasil, de 
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acordo com o pensamento desenvolvido por Luciana Yeung, segundo o qual o método 

empírico empregado por Ronald Coase é adequado para a tarefa de se compreender 

a forma como fator capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico. 

 No primeiro capítulo intitulado “Entendendo as pressuposições teóricas de 

algumas Escolas do Pensamento Econômico”, a pesquisa analisa o contexto histórico 

de algumas escolas do pensamento econômico e seu desenvolvimento, abordando a 

economia clássica, neoclássica, institucional e neoinstitucional, com foco na evolução 

do pensamento. O primeiro capítulo, portanto, cumpre o primeiro objetivo específico 

da pesquisa, qual seja, analisar a evolução do pensamento econômico com vistas a 

compreensão dos princípios econômicos estruturantes. A linha histórica, como dito, 

se projeta até a economia neoinstitucional, que tem como expoentes Douglass North 

e Ronald Coase. 

 No segundo capítulo intitulado “Direito e Economia”, a partir da compreensão 

da evolução histórica do pensamento econômico, buscou-se demonstrar a 

interdisciplinaridade entre Direito e Economia, cumprindo, portanto, o segundo 

objetivo específico, determinar a enumeração dos princípios econômicos aplicados ao 

Direito como instrumental para elaboração das normas, compreendendo-os como 

necessários para a identificação dos tradeoff e dos custos de oportunidade envolvidos, 

para uma interpretação de categorias teóricas como “escolha racional limitada”, que 

se traduza em “regras do jogo”, carregadas de incentivos e eficiência na busca do 

bem estar social e a maximização dos resultados. 

 Já no terceiro capítulo, intitulado “A normatividade do trabalho no Brasil: 

origem e reforma”, analisa-se historicamente a origem das normas trabalhistas no 

Brasil que, a partir da luta dos movimentos sindicais, ocasionou na década de 1930 o 

início da construção de um sistema nacional de normatização das relações laborais, 

além das transformações verificadas nas décadas seguintes, chegando à recente 

reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. A lei, 

amplamente reconhecida como reforma trabalhista, altera, cria ou revoga mais de cem 

artigos e parágrafos da CLT, promovendo uma mudança de forma substancial no 

funcionamento do mercado de trabalho brasileiro. 

 Finalmente, no quarto capítulo intitulado “Reflexos econômicos da reforma 

trabalhista”, a análise realizada na pesquisa se projetou sobre algumas alterações 

produzidas pela reforma trabalhista, mormente no que se refere: I) à negociação 

coletiva (negociado x legislado); II) à representação dos trabalhadores na empresa, 



15 
 

com o objetivo específico de compreender a regulamentação de um postulado 

constitucional promovida pela reforma, que dá concretude à necessidade de 

implantação de um núcleo de representação, à luz dos custos de transação de Coase; 

III) às contribuições sindicais, a partir da aproximação promovida pela reforma às 

normas internacionais sobre o tema; IV) aos acordo extrajudiciais e à disponibilidade 

de direitos, analisando o avanço na eliminação dos custos de transação; V) aos 

acordos, analisando a preponderância da autonomia da vontade; VI) aos novos 

contratos de trabalho individual, analisando as mudanças afetas ao contrato de 

trabalho intermitente e ao contrato de trabalho parcial e; VII) a relação da reforma 

trabalhista com o direito humano ao desenvolvimento. 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito, 

Mestrado, da Universidade Estácio de Sá. Vinculada à área de concentração “Direito 

Público e Evolução Social”, essa dissertação tem como objetivo geral analisar os 

impactos econômicos e jurídico-sociais decorrentes da reforma trabalhista, 

compreendendo a relação entre desenvolvimento econômico e conservação de 

direitos fundamentais.  

Junto à linha de pesquisa “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”, a 

dissertação, em termos de objetivos específicos, cumpre a tarefa de analisar a reforma 

trabalhista, questionando se ela se coloca, ou não, como instrumento de retrocesso 

social. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



16 
 

CAPÍTULO 1 

ENTENDENDO AS PRESSUPOSIÇÕES TEÓRICAS DE ALGUMAS 

ESCOLAS DO PENSAMENTO ECONÔMICO 

Na Grécia Antiga, as primeiras referências conhecidas de economia 

aparecem na obra de Aristóteles (384-322 a.C.) que, acredita-se, tenha cunhado o 

termo economia em seus estudos sobre aspectos de administração privada e sobre 

finanças públicas, há, ainda, considerações de ordem econômica nos escritos de 

Platão (427-347 a.C.) (HEILBRONER, 1996). 

A partir do século XVI observa-se o nascimento do mercantilismo, que 

floresceu na Europa entre 1550 e 1750, em oposição à religiosidade e aos interesses 

em questões éticas e de justiça. Com foco nas práticas de comércio, acreditava ser a 

riqueza de uma nação advinda de seu comércio exterior (a euforia da expansão 

marítima), quantificada pelo ouro e prata acumulados (metalismo) (SMITH, 2017, p. 

11), com a defesa dos monopólios (Estado Absolutista), com a compreensão de ser 

benéfica a intervenção do Estado. 

O mercantilismo não teve previamente os seus teóricos, mas antes analistas 

pragmáticos, como Petty (Tratado das taxas e contribuições - 1662); Misselden (1608-

1654); Thomas Mun (1571-1641 - England’s Treasure by Foreign Trade); Richard 

Cantillon (1685-1734 - Essai sur la nature du commerce en général); e o próprio 

Hutcheson. No âmbito da filosofia, o problema da economia foi estudado, por exemplo, 

por Hume, Locke, Condillac (SMITH, 2017, p. 11). 

Na França, com uma economia baseada na agricultura, surge a primeira 

escola econômica: “a fisiocracia, ou a riqueza efetiva derivada diretamente da 

natureza; a terra é o único meio de produção que dá mais que o que se lhe aplica” 

(SMITH, 2017, p. 11). 

Liderados por François Quesnay, os fisiocratas significaram, uma ruptura com 

a forma mercantilista, de acordo com o pensamento fisiocrático, as atividades 

econômicas não deveriam ser reguladas de modo excessivo, nem orientadas por 

forças "antinaturais", sendo apregoada a liberdade de mercado, que somente seria 

cerceada por uma ordem imposta pela própria natureza, regida por leis naturais. 

François Quesnay associava a riqueza à produção agrícola, e não mais ao 

comércio, traçava uma analogia do funcionamento do organismo econômico com o 

corpo humano, através da observação de leis naturais da economia, que seriam 
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criadas por Deus, tendo por inócua, portanto, a atuação do Estado (NAPOLEONI, 

1988). 

Na escola fisiocrata a base econômica era a produção agrícola, ou seja, um 

liberalismo agrário, onde a sociedade estava dividida em três classes: a classe 

produtiva, formada por agricultores, a classe estéril, que engloba todos os que 

trabalham fora da agricultura (indústria, comércio e profissões liberais) e a classe dos 

proprietários de terrenos agrícolas, soberanos e feudais (NAPOLEONI, 1988). 

O Estado limitava-se a garantir a propriedade e a liberdade econômica, inicia-

se assim, a era do "laissez-faire, laissez-passer" (deixar fazer, deixar passar), um 

mercado livre nas trocas comerciais internacionais, em oposição ao forte 

protecionismo baseado em elevadas tarifas alfandegárias, típicas do mercantilismo 

(BRUE, 2006). 

A possibilidade de afirmar uma ordem natural para a sociedade era sugerida 

pela difusão da economia mercantil. O conjunto dos homens institui uma sociedade, 

uma unidade regida por leis, necessárias apenas na medida em que as atividades 

econômicas dos homens sejam reduzidas e integradas a uma unidade, por um 

processo que somente a troca pode realizar (NAPOLEONI, 1988).  

A partir dos Fisiocratas surge a escola moderna de pensamento econômico, 

a Economia Clássica, erguida por pensadores das mais diversas atividades e 

formações, que estiveram à frente de seu tempo, com a estruturação da economia e 

do pensamento econômico ao longo da história (CORAZZA, 2009). 

1.1 Economia Clássica 

 A economia clássica que teve por expoentes Adam Smith (1723–1790), David 

Ricardo (1772-1823) e John Stuart Mill (1806-1873), o francês Jean-Baptiste Say 

(1767-1832), David Ricardo e Robert Malthus (1766-1834), fundada na teoria de que 

o valor dos bens seriam produto dos custos envolvidos na produção, no trabalho, e 

que a distribuição do produto da economia, entre os diversos grupos sociais, se daria 

na proporção em que suportassem os custos da produção, tendo como ideia central, 

então, a concorrência, "a mão invisível"1, que ordenaria o mercado, sendo o único 

papel do Estado garantir a livre concorrência (OLIVEIRA e GENNARI, 2009). 

 
1 [...] Chegamos aqui, evidentemente, ao texto que não se pode evitar, que é o de Adam Smith, o 
célebre texto do capítulo 2, do livro IV; em que Adam Smith diz – é o único texto na Riqueza das nações, 
como vocês sabem, em que, ele fala dessa célebre coisa : "Preferindo o sucesso da indústria nacional 
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Apesar das grandes divergências, as escolas que surgiram na economia 

clássica conseguiram constituir uma matriz doutrinária, em sua maioria vinculadas às 

ideias do capitalismo liberal, dentre as obras mais importantes sob este viés, 

destacam-se o “Ensaio sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”, de 

Adam Smith; os “Princípios de Economia Política e de Tributação”, de David Ricardo; 

o “Ensaio sobre o Princípio da População”, de Thomaz Malthus; o “Tratado de 

Economia Política”, de Jean-Baptiste Say; e os “Princípios de Economia Política”, de 

John Stuart Mill (OLIVEIRA e GENNARI, 2009). Nesse sentido, a riqueza das nações 

seria consequência da produtividade de sua mão de obra, com a interação e expansão 

dos mercados estruturados em políticas liberais. 

Adam Smith (2017), no início da revolução industrial, tendo como sujeito 

histórico uma burguesia revolucionária, defende que os agentes da economia são 

essencialmente egoístas e racionais, com objetivo único de lucro, direcionados pela 

“mão invisível” do mercado, que torna seus agentes capazes de gerar o máximo de 

bem-estar econômico para sociedade, confere assim legitimidade social ao valor 

supremo da classe emergente de empreendedores, a burguesia, qual seja, a busca 

do lucro. 

Com base no que denomina egoísmo ético, cada indivíduo em busca de 

benefício próprio aplicaria seu capital da melhor forma possível, o que levaria ao bem-

estar econômico, desde que houvesse um mercado livre que, embora possa parecer 

caótico é, na verdade, organizado, sendo desnecessária a interferência excessiva do 

Estado, uma vez que esta intromissão acabaria por promover uma distorção as leis 

naturais da oferta e procura (SMITH, 2017)2. 

 
ao da indústria estrangeira, o comerciante só pensa em obter pessoalmente maior segurança; dirigindo 
essa indústria de maneira que seu produto tenha o maior valor possível, o comerciante pensa apenas 
em seu próprio ganho; nesse e em muitos outros [casos]*, ele . Ele é conduzido por uma mão invisível 
para alcançar um fim que não está em absoluto nas suas intenções." Eis-nos portanto no cerne dessa 
problemática da mão invisível que é, por assim dizer, o correlativo do homo oeconomicus, ou antes, 
que é essa espécie de mecânica bizarra que faz funcionar o homo oeconomicus como sujeito de 
interesse individual no interior de uma totalidade que lhe escapa, mas funda a racionalidade das suas 
opções egoístas. E o que é essa mão invisível? Bem, costuma-se dizer que a mão invisível se refere, 
no pensamento de Smith, a um otimismo econômico mais ou menos ponderado. Costuma-se dizer 
também que se deve ver nessa mão invisível como que o resto de um pensamento teleológico da ordem 
natural. Smith seria o indivíduo que teria mais ou menos implicitamente, com essa noção de mão 
invisível, estabelecido o lugar vazio, mas apesar de tudo secretamente ocupado, de um deus 
providencial que habitaria o processo econômico [...] (FOUCAULT, 2008, p. 378-379) 
2  Foi destarte que o dinheiro se tornou, em todas as nações civilizadas, o instrumento universal do 
comércio, pela intervenção do que mercadorias de todos os tipos são compradas e vendidas, ou 
trocadas umas pelas outras. Quais são as regras que os homens naturalmente observam ao trocá-las 
por dinheiro ou umas pelas outras, agora passarei a examinar. Estas regras determinam o que pode 
ser chamado valor relativo ou de troca das mercadorias. A palavra valor, deve ser observado, tem dois 
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Importantíssima contribuição, que vai ter seu apogeu na economia 

neoclássica, principalmente com a escola marginalista, mas que também influenciou 

os economistas de sua época, foi o conceito de utilitarismo, desenvolvido por Jeremy 

Bentham (1748-1832). 

Muito embora filósofo e jurista, dentre suas inúmeras contribuições, em sua 

primeira incursão na economia escreveu Impolicy, conhecido como Defesa da Usura, 

um apanhado de cartas escritas em Crichoff, na Rússia em janeiro de 1787, nas quais 

se revela discípulo de Adam Smith e insiste na aplicação lógica dos princípios 

elaborados pelo fundador da economia política, e, assume posição contrária a uma 

intervenção do estado, apregoando que as taxas de juros não deveriam ser 

controladas pelo governo, e que cada homem é o melhor juiz de seus próprios lucros3 

(BENTHAM, 1818). 

 A bem da verdade, ao fim de sua vida, adotou uma postura mais 

intervencionista, lançando-se na defesa de criação de políticas monetárias 

expansionistas para atingir o pleno emprego, a criação do salário mínimo e a garantia 

de emprego. 

Sua maior contribuição, sem dúvida foi a teoria da utilidade, que apresentou 

em sua obra Principles of Morals and Legislation (1791), na qual afirmou que “a 

natureza colocou a humanidade sob o governo de dois mestres soberanos, dor e 

prazer. Cabe somente a eles apontar o que devemos fazer, bem como determinar o 

que devemos fazer” (BENTHAM, 1907 reimpressão da edição de 1823, p. 2). 

O ideário utilitarista de Bentham possui como pressuposto a filosofia grega 

clássica, conhecida como hedonismo, de que os homens estão sempre perseguindo 

as coisas que provocam ou aumentam o prazer e sempre tentando evitar as coisas 

que provocam a dor ou o sofrimento, ou seja, maximizar o prazer e minimizar a dor, 

 
significados diversos e, por vezes, expressa a utilidade de algum objeto particular e, por vezes, o poder 
de adquirir outros bens, que a posse daquele objeto proporciona. Um pode ser chamado “valor de uso”, 
o segundo, “valor de troca”. As coisas com maior valor de uso frequentemente têm pouco ou nenhum 
valor de troca; e, pelo contrário, aquelas que têm o maior valor de troca, frequentemente têm pouco ou 
nenhum valor de uso. Nada é mais útil que a água, mas dificilmente com ela se comprará algo. Um 
diamante, pelo contrário, dificilmente tem utilidade, mas uma grande quantidade de coisas pode amiúde 
ser trocada por ele (SMITH, 2017, p. 40). 
3 Em uma palavra, a proposição a que me acostumei a me debruçar sobre esse assunto é a seguinte, 
a saber que nenhum homem de anos maduros e de mente sadia, agindo livremente e com os olhos 
abertos, deve ser impedido, com vistas a sua vantagem, de fazer tal barganha, na maneira de obter 
dinheiro, como achar conveniente (o que é uma consequência necessária), qualquer pessoa impedida 
de fornecer-lhe, sob quaisquer condições que ele acha adequada a aderir (BENTHAM, 1818, p. 1). 
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estando o consumo associado com a maximização do prazer, e a privação do 

consumo, com o sofrimento (OLIVEIRA e GENNARI, 2009). 

A maior expressão das teorias de Bentham de que “as mercadorias são 

utilidades e, como tal, possuidoras de valor [...] todo valor se baseia na utilidade” 

(OLIVEIRA e GENNARI, 2009, p. 90) é alcançada na Escola Neoclássica, com Carl 

Menger, que desenvolve a ideia de que a maximização da satisfação, que geralmente 

não depende da satisfação total, mas dá satisfação adquirida “na margem”4.  

Assim, Bentham desenvolveu a ideia da “utilidade marginal” do dinheiro, ou 

seja, ao acrescentar 1 real na renda mensal de um operário que ganha um salário 

mínimo e na de um milionário que vive de rendas do capital, obviamente o acréscimo 

na margem trará maior satisfação para o operário do que para o capitalista (OLIVEIRA 

e GENNARI, 2009, p. 89-90). 

 No final do século XVIII, Thomas Malthus (1766–1834) que foi um ministro 

conservador do Parlamento do Reino Unido, economista inglês, que ficou famoso por 

sua obra An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement 

of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, Mr. Condorcet, and Other 

Writers, ou o “Ensaio sobre o Princípio da População”  como ficou conhecido, escrito 

em 1798, época em que na Inglaterra estava em curso a Revolução Industrial, desde, 

aproximadamente 1760, momento de grande crescente do êxodo rural, procurou 

alertar sobre os problemas gerados pelo elevado crescimento demográfico mundial 

(MALTHUS, 1996). 

De acordo com sua teoria, seria necessário o controle da natalidade para que 

não ocorresse, num futuro breve, falta de alimentos e o aumento considerável da fome 

e da miséria no mundo, já que, a população mundial cresceria em progressão 

geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética, tendo assim 

vislumbrado ante a existência de “dois postulados. Primeiro: Que o alimento é 

necessário para a existência do homem. Segundo: Que a paixão entre os sexos é 

necessária e que permanecerá aproximadamente em seu atual estágio” (MALTHUS, 

1996, p. 246). 

 
4  Quando um consumidor possui uma necessidade e tem dinheiro para supri-la, sua satisfação 
aumentará com a obtenção de cada unidade adicional até o ponto em que “na margem” a aquisição de 
uma nova mercadoria fará diminuir o nível da satisfação total. Assim, Bentham desenvolveu a ideia da 
utilidade marginal do dinheiro, ou seja, ao acrescentar 1 real na renda mensal de um operário que 
ganha um salário mínimo e na de um milionário que vive de rendas do capital, obviamente o acréscimo 
na margem trará maior satisfação para o operário do que para o capitalista (OLIVEIRA e GENNARI, 
2009, p. 90). 
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Necessário dizer que o homem ao longo do tempo conseguiu controlar 

algumas das adversidades através das inovações tecnológicas e seus estudos, 

porém, não conseguiu frear o crescimento da população, que hoje alcança 

7.631.091milhares de pessoas (NAÇÕES UNIDAS, 2019), que por sua vez tem 

crescentes suas necessidades diante destes mesmos avanços tecnológicos, não 

obtendo êxito, também, quanto a finitude dos recursos naturais necessários a 

sobrevivência.5 

A obra de Malthus demonstra ser imperativo equilibrar a necessidade 

crescente com a escassez de recursos para que seja possível a produção de bens e 

serviços que satisfaçam toda a população, objetivando ofertar estabilidade e eficiência 

a sociedade. 

Importante e influente também, o entendimento de David Ricardo, que já com 

a revolução industrial implantada e o processo de urbanização, buscou desenvolver a 

teoria do valor-trabalho apresentada por Adam Smith, afirmando que, “possuindo 

utilidade, as mercadorias derivam seu valor de troca de duas fontes: de sua escassez 

e da quantidade de trabalho necessária para obtê-las” (RICARDO, 1982, p. 43). 

Inovou em sua produção desenvolvendo a ideia de que o trabalho 

empreendido na produção é determinante para o valor da troca do bem produzido e 

relacionado ao tempo despendido, com a observação de que com a evolução de 

maquinários, que aumentam a produção em relação ao tempo, o valor de troca deste 

bem tenderia a sua redução, sem que, contudo, houvesse alteração no valor dos 

salários, que é afeto única e diretamente aos lucros da atividade (RICARDO, 1982). 

Portanto, o pensamento Ricardiano observa que o valor de uma mercadoria 

depende da quantidade relativa de trabalho que é necessário para a sua produção, 

contudo, o valor da mercadoria não confere maior ou menor compensação pela 

realização daquele trabalho empregado na produção. 

 
5 E quanto ao conteúdo dos Princípios de Economia Política de Malthus? Embora algumas das 
construções teóricas encontradas em seu texto tenham sido abandonadas pelos marginalistas, 
sucessores da escola clássica do pensamento econômico, tal como ocorreu, por exemplo, com a noção 
de medida de valor com base no trabalho, substituída pela visão subjetiva do valor a partir da utilidade, 
o corpo de teoria exposto naquela obra, e que compõe, juntamente com os escritos de Adam Smith, 
Ricardo e Stuart Mill, a estrutura do pensamento clássico, incorporou-se definitivamente à ciência da 
Economia. A análise da produção e de seus custos, bem como o desenvolvimento da teoria da 
distribuição, por exemplo, na forma pela qual são tratados nos modernos textos de teoria econômica, 
ainda que incorporem inúmeros aperfeiçoamentos às ideias de Malthus e seus companheiros, 
conservam, essencialmente, os mesmos fundamentos da construção científica empreendida pelos 
economistas clássicos (MALTHUS, 1996, p. 18-19). 
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De modo geral, os pensadores da economia clássica mantêm a ideia de uma 

sociedade estratificada em classes, na qual o valor das mercadorias seria gerado pelo 

valor do trabalho desprendido em sua produção, e a sua escassez. 

1.2 Economia Neoclássica 

Motivados por um cenário no qual a consolidação da Revolução Industrial 

revelou que a multiplicação da capacidade de produção de riqueza proporcionada pela 

indústria impulsionava a acumulação privada das classes proprietárias, sem resultar 

em incremento do bem-estar social das classes não-proprietárias, a evolução do 

pensamento econômico dividiu-se, tendo parte de seus acadêmicos tentado resgatar 

a dinâmica da vida econômica subordinada a objetivos éticos, morais e políticos, 

fomentando a intervenção do poder político no processo de produção e distribuição 

das riquezas, e, a outra metade, integrando a escola marginalista, os neoclássicos, 

em busca de um conhecimento objetivo, científico da vida econômica, defendiam ser 

necessária a separação da análise econômica da moral, da ética, da justiça social e 

da política, promovendo a formalização dos procedimentos de interpretação 

econômico através de um instrumental matemático (OLIVEIRA e GENNARI, 2009). 

Através da revolução marginalista, começa a nascer a Economia Neoclássica 

no final do século XIX, a partir do austríaco Carl Menger (1840-1921), os ingleses 

William Stanley Jevons (1835-1882) e Alfred Marshall (1842–1924), o suíço Léon 

Walras (1834-1910) e, dentre outros autores liberais, o sueco Knut Wicksell (1851-

1926) e o italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), fruto da associação das escolas de 

pensamento austríaca e marginalista, desenvolve-se sob a premissa de uma 

harmonia social e, eliminando a existência da luta de classe, apregoava a colaboração 

entre estas. 

Com o entendimento  da inexistência de um valor inerente aos bens atrelados 

unicamente a seus custos e ao trabalho depreendido para sua produção, a escola 

marginalista agrega ao valor da mercadoria a sua utilidade, decorrente da relação 

entre o objeto e a pessoa que irá obter o bem, o que modifica a teoria valor trabalho 

para valor utilidade, reconhecendo a existência de subjetividade, que se reflete na 

relação entre oferta e procura, entre a utilidade de um bem e sua escassez (OLIVEIRA 

e GENNARI, 2009). 

A escola marginalista então desloca a análise da sociedade estratificada em 

classes sociais, para uma análise pautada em agentes econômicos racionais que 
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promovem escolhas racionais de acordo com seus objetivos e a utilidade de suas 

decisões para estes objetivos. 

A busca pela maximização da utilidade com o mínimo de esforço possível 

retoma a teoria da utilidade de Jeremy Bentham, além de se apropriar da visão do 

hedonismo grego, delineando a figura do “homem econômico”6, que é essencialmente 

maximizador da sua satisfação.  

Importante marcar o surgimento da denominada “utilidade marginal 

decrescente” por William Stanley Jevons, caracterizada pela mensuração da utilidade 

de um bem, sob a ótica de sua necessidade, de seu valor de uso, que embora 

subjetivo, está intrínseco ao valor. Afinal, à medida em que a sede é saciada, cada 

copo de água perde seu valor de utilidade, que, portanto, decresce a medida que eu 

tenho a oferta de mais e mais água (JEVONS, 2018)7. 

Outro economista desta época foi Carl Menger (1840-1921), fundador da 

escola austríaca, que também assegurou ao valor do produto a existência de uma 

subjetividade decorrente de seu grau de utilidade e a escassez deste bem, acreditava 

que o valor do trabalho seria irrelevante ao valor de troca de um bem, exemplificando 

que “o valor de um diamante independe totalmente de ter sido ele encontrado por 

acaso ou ser o resultado de 1000 dias de trabalho em um garimpo” (MENGER, 2017, 

p. 195), demonstrando, assim, que “o fator decisivo é a importância maior ou menor 

 
6 Os postulados do homo oeconomicus são: (1) Cada pessoa deseja uma multiplicidade de bens. (2) 
Para cada pessoa, alguns bens são escassos. (3) Uma pessoa está disposta a sacrificar algo de 
qualquer bem para obter mais de outro bem. (4) Quanto mais se tem de um bem, menor a valoração 
marginal pessoal desse bem. (5) Nem todas as pessoas têm idênticos padrões de preferência. Esses 
são os postulados minimamente necessários para sustentar a Teoria Econômica e é por isso que 
caracterizam o homo oeconomicus. (PEÑALOZA, 2017) 
7 Um quart (Trata-se de medida que equivale aproximadamente a um litro) de água por dia tem a grande 
utilidade de salvar uma pessoa de morrer de maneira penosa. Alguns galões podem possuir muita 
utilidade para fins como cozinhar e lavar, mas depois que se garantiu um suprimento adequado para 
esses usos, qualquer quantidade adicional é vista com relativa indiferença. Tudo o que podemos dizer, 
pois, é que a água é indispensável até certa quantidade; e quantidades adicionais terão diversos graus 
de utilidade, mas, além de certa quantidade, a utilidade diminui gradativamente até zero, podendo 
mesmo tornar-se negativa, ou seja, quantidades adicionais da mesma substância podem tornar-se 
inconvenientes e danosas.  
As mesmas considerações se verificam com maior ou menor clareza em todos os outros artigos. Uma 
libra de pão por dia fornecida a uma pessoa a salva da inanição, e tem a máxima utilidade concebível. 
Uma segunda libra por dia também tem muita utilidade: mantém a pessoa num estado de relativa 
saciedade, embora não seja inteiramente indispensável. Uma terceira libra de pão começaria a ser 
supérflua. Fica claro, portanto, que a utilidade não é proporcional à massa de bens: os mesmos artigos 
variam em utilidade dependendo de já possuirmos mais ou menos desse mesmo artigo. Isso também 
pode ser dito sobre outras coisas. Um conjunto de roupas por ano é necessário, um segundo, 
conveniente, um terceiro, desejável, um quarto não é inaceitável; mas, cedo ou tarde, atingimos um 
ponto além do qual não se tem nenhum desejo de novos suprimentos, a menos que sejam para uso 
futuro. 
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da(s) necessidade(s) para cujo atendimento temos consciência de depender de um 

bem; com efeito, esse princípio se aplica a todos os casos, sem exceção alguma, no 

campo da Economia” (MENGER, 2017, p. 197). 

Na evolução do pensamento econômico surge a abordagem de Alfred 

Marshall, que consegue sintetizar a tradição clássica e a marginalista, demonstrando 

que o valor seria determinado pela oferta e pela demanda, mensuradas pela utilidade, 

tendo sua obra se consubstanciado no modelo teórico que é a base da Escola 

Neoclássica. 

Sua principal obra “Os Princípios de Economia” foi um dos grandes divisores 

de águas no desenvolvimento das ideias econômicas, sendo considerado o chefe da 

chamada “escola neoclássica de Cambridge”. 

A História do Pensamento Econômico tem em Adam Smith (1723-1790), seu 

gênio tutelar da escola clássica, seguido por David Ricardo (1772-1883), o “pai de 

todos”, o início de duas correntes opostas:  

Uma ortodoxa, personificada em John Stuart Mill (1806-1876) e nos 
neoclássicos Léon Walras (1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), 
e Alfred Marshall (1842-1924), que inspirou John Maynard Keynes (1883-
1946), de quem provieram, por sua vez, os “neo” e os “pós-keynesianos” dos 
nossos dias; outra, heterodoxa, representada por Karl Marx (1818-1883) e 
seus descendentes “socialistas científicos” matizados de hoje (MARSHALL, 
1996, p. 5-6). 
 

 A teoria de valor de Marshal é baseada no fato de que os indivíduos  conferem 

valor aos bens mediante as suas próprias necessidades e a quantidade disponível, 

pois quanto maior for a quantidade, a oferta, menor será o seu preço, sendo o inverso 

também aplicável, pois quanto maior o preço, menor a quantidade procurada e 

vendida (MARSHALL, 1996). 

 Contudo, Marshal ressalta que devem ser analisados ainda os desejos e as 

necessidades das pessoas e seu o poder de compra, uma vez que a demanda só 

existirá se houver possibilidade para aquisição e interesse, sem esquecer da 

capacidade das empresas produzirem, observando que ante as limitações dos 

recursos é necessário que se façam escolhas do tipo plantar mais café e menos arroz, 

produzir mais carros e menos trens (MARSHALL, 1996). 

  O pensamento neoclássico ou marginalista, que nasce de dentro da escola 

clássica e mantém a política do liberalismo econômico, portanto, entende que o 

Estado não deva intervir na economia, pautada na utilidade marginal, na qual o valor 

estaria atrelado a um fator subjetivo, a utilidade, satisfação das necessidades 
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humanas, que diminui a medida da saciedade. Neste pensamento, o sistema de 

concorrência é perfeito, rechaçando a existência de crises econômicas, que somente 

são admitidas como acidentes ou consequência de erros.  

 Importante observar que os neoclássicos aderem ao conceito de pleno 

emprego, uma vez que a economia tenderia ao equilíbrio automático, sem a 

ocorrência de crises, sem a necessidade de intervenção do Estado, e que, portanto, 

o desemprego só existiria pelo desejo dos indivíduos em não trabalharem, uma vez 

que a flexibilidade dos salários, que obedeceriam a lei da oferta e da procura, 

promoveria uma proximidade entre os salários reais, com poder de compra, com os 

salários nominais pagos pelos empregadores. 

 Para os neoclássicos, o trabalho causa desprazer e, enquanto atividade, só é 

realizado porque seus resultados proporcionam utilidade. 

 Teríamos então sob esta ótica trabalhadores que possuem sua fonte de renda 

no salário e escolhem quando, onde e como irão trabalhar, além do percurso mais útil 

aos seus objetivos. Por sua vez, teríamos empresários, que têm como fonte de renda 

o lucro de seus empreendimentos, e que também, racionalmente, promovem suas 

escolhas. 

 Todo este entendimento, sem grandes diferenças, vigorou plenamente até a 

crise de 1929 quando, John Maynard Keynes (1883-1946), economista inglês 

neoclássico, rompe com o paradigma do individualismo e egoísmo, elaborando suas 

teorias da renda, consumo e investimento a partir de comportamentos sociais e não 

de interesses individuais. 

 John Maynard Keynes, conselheiro do governo Britânico que participou dos 

acordos de paz que ocorreram após as guerras mundiais, tem como principais obras 

“As Consequências Econômicas da Paz” (1919), “Tratado sobre a Moeda” e “Teoria 

Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, este último publicado em 1936, que acaba 

por resolver a maior crise do capitalismo sem o seu desaparecimento.  

 A bem da verdade, John Maynard Keynes desligou-se do governo britânico 

durante a negociação do Tratado de Versalhes(1919), ao final da Primeira Grande 

Guerra (1914-1918), por não concordar com as duras condições impostas aos 

vencidos, que, como indicou, levou à ruína econômica da Alemanha, com graves 

consequências para o resto da Europa. 

 As previsões dos trágicos ajustes do Tratado de Versalhes de Keynes se 

concretizaram e a crise econômica gerada pelas sanções impostas a Alemanha 
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acabaram por promover a ascensão de Hitler ao poder em 1933, aproveitando-se do 

descontentamento popular com a crise econômica e política que atravessava a 

economia alemã, que enfrentava uma hiperinflação que corroeu o poder de compra 

do marco alemão e gerou o desemprego de um terço dos trabalhadores (FEIJÓ, 

2009). 

 De 1933 a 1937 foram os ideais de Keynes que conduziram a economia 

alemã, elevando a prosperidade uma economia destruída8. 

 Em suas obras, utilizadas até hoje por muitos governantes, defendeu uma 

maior atuação do Estado na sociedade através da economia, uma vez que a economia 

não seria autorregulável, defendendo a promoção de medidas fiscais e monetárias 

pelo Estado para o seu favorecimento, com vistas a garantir o pleno emprego 

(OLIVEIRA e GENNARI, 2009). Contrário à Alfred Marshall, para Keynes (2012, p. 

317) não há “motivo para crer que uma política flexível de salários possa manter um 

estado permanente de pleno emprego, - assim como não há motivo para pensar que 

uma política monetária de mercado aberto possa atingir, por si só, este resultado”, 

defendendo a ideia de que  o Estado deveria assegurar um salário mínimo,9 que 

evitasse a desutilidade marginal do salário10. 

 
8 A tática inicial não implicava uma completa reformulação do sistema econômico herdado da República 
de Weimar: não ocorreram confiscos ou socialização forçada. Cooptando um número de grandes 
empresários, o regime priorizou uma política de criação de empregos em programas específicos nesse 
sentido. Investiu-se em infraestrutura pública, estradas e moradias. As despesas militares 
permaneceram de importância secundária nos dois primeiros anos de gestão. Os programas de criação 
de empregos foram financiados pelo Reichsbank, sob a liderança de Schacht. Algumas medidas de 
natureza tributária e fiscal foram tomadas. O crédito ao consumo desempenhou um papel importante 
no período. A convicção de que a saída da depressão econômica, que se prolongava desde 1928, 
passava por políticas de estilo keynesiano de expansão da demanda agregada via gastos públicos era 
compartilhada entre os membros do movimento nazista (FEIJÓ, 2009, p. 247). 
9 Quando uma nação está aumentando a sua riqueza com certa rapidez, este processo favorável pode, 
em regime de laissez-faire, ser interrompido por insuficiência de incentivos ao novo investimento. Dada 
a envolvência social e política e as características nacionais que determinam a propensão ao consumo, 
o bem-estar de um Estado progressivo depende essencialmente, pelas razões que já explicamos, da 
suficiência de tais incentivos. Estes últimos, podemos encontrá-los tanto nos investimentos internos 
como externos (incluindo nestes a acumulação de metais preciosos), que, em conjunto, compõem o 
investimento agregado. Se as condições forem tais que o volume de investimento agregado obedeça 
exclusivamente ao móvel do lucro, a taxa de juro nacional é que acaba governar o volume dos 
investimentos internos, ao passo que o saldo credor da balança comercial determina, necessariamente, 
o volume do investimento externo. Assim sendo, numa sociedade em que não se coloque a hipótese 
de um investimento direto sob a égide da autoridade pública, os objetivos econômicos com que deve 
razoavelmente preocupar-se o governo são a taxa de juro interna e a balança comercial externa. 
(KEYNES, 1996, p. 393). 
10 Isto significa que o salário real de uma pessoa empregada é exatamente suficiente (na opinião das 
próprias pessoas empregadas) para ocasionar o volume de mão de obra efetivamente ocupado, com 
a restrição de que a igualdade para cada unidade individual de trabalho pode ser alterada por 
combinações entre as unidades disponíveis para empregar-se, análogas às imperfeições da 
concorrência que qualificam o primeiro postulado. O que se entende por desutilidade é qualquer motivo 
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 Em síntese, contrário ao entendimento dos pensadores clássicos, Keynes 

acreditava que não seria a redução dos salários que poderia solucionar o problema 

do desemprego, que só poderia ser superada com uma maior circulação de riquezas, 

com o incentivo ao consumo e investimentos, desestimulando paralelamente o 

acúmulo de riquezas, a parcimônia dos agentes econômicos, se contrapondo a outra 

das ideias centrais do liberalismo clássico, a poupança, indicada em sua obra como 

um vício ao invés de uma virtude (KEYNES, 1996).  

 Em sua obra, Keynes contextualiza o “Estado de Bem-estar Social” (do inglês, 

Welfare State), uma perspectiva na qual o Estado promove e organiza a vida social e 

econômica com a distribuição de renda para a população e a criação de mecanismos 

para oferta de serviços públicos gratuitos e de qualidade, como uma forma de combate 

às desigualdades sociais e propiciar estabilidade econômica. 

  No mundo, aproveitando-se da lacuna de poder aberta pela crise europeia do 

pós-guerra, os Estados Unidos da América (EUA) se tornaram uma potência mundial, 

exportando produtos agrícolas e industrializados para toda a Europa, com garantia de 

grandes lucros ao país. 

 Entretanto, a cultura estadunidense também é exportada ao mundo, que é 

apresentado ao “american way of life” (estilo de vida americano) a ideia de uma vida 

feliz, vitoriosa com total liberdade, o modelo de “self made man” (homem que se faz 

sozinho), que através de seu trabalho transporia a pobreza para se tornar um rico 

empresário. 

 O automóvel se torna símbolo da época e objeto de desejo, acessível pela 

implantação do Fordismo, idealizado pelo empresário Henry Ford, que através da 

 
que induza um homem ou grupo de homens a recusar trabalho, em vez de aceitar um salário que para 
eles representa uma utilidade inferior a certo limite mínimo. 
Esse postulado é compatível com o que se pode chamar desemprego “friccional”, pois uma 
interpretação realista do mesmo permite, com plena justificação, conciliar certas imperfeições de 
ajustamento que impedem um estado contínuo de pleno emprego, como, por exemplo, o desemprego 
em razão de uma temporária desproporção dos recursos especializados, resultante de cálculos 
errados, da procura intermitente, de atrasos decorrentes de mudanças imprevistas, ou, ainda, do fato 
de que a transferência de um emprego para outro não se realiza sem certa demora, de modo que, 
numa sociedade não estática, sempre existe certa proporção de recursos não empregados “entre um 
e outro trabalho”. 
Além do desemprego “friccional”, o postulado é ainda compatível com o desemprego “voluntário”, em 
razão da recusa ou incapacidade de determinada unidade de mão de obra em aceitar uma 
remuneração equivalente à sua produtividade marginal, em decorrência da legislação, dos costumes 
sociais, de um entendimento para contrato coletivo de trabalho, ou, ainda, da lentidão em adaptar-se 
às mudanças ou, simplesmente, em consequência da obstinação humana. Todavia, estas duas 
categorias de emprego, “friccional” e “voluntária”, são abrangentes. 
Os postulados clássicos não admitem a possibilidade de uma terceira categoria que passarei a definir, 
mais adiante, como o desemprego “involuntário” (KEYNES, 2012, p. 46-47). 
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implantação de inovações técnicas (esteiras rolantes) e organizacionais 

(especialização da mão de obra), fomenta a produção em massa, barateando-o. 

 Porém, a Era de Ouro estadunidense chega ao fim em outubro de 1929, com 

o reaquecimento da economia europeia, que promove grande diminuição das 

exportações e a oferta de produtos não mais acompanha a demanda do mercado, 

havendo necessidade de redução da produção, o que ocasiona o desemprego 

generalizado, que não é contido nem mesmo pela redução salarial que ocorre e que 

por sua vez acaba por comprometer ainda mais o consumo. 

 Como resultado, os lucros despencaram, os investimentos se retraíram e a 

crise se instala na Bolsa de Nova Iorque, que termina por quebrar, marcando a história 

da economia mundial. 

 A Crise de 1929 dos EUA afetou diversas economias ao redor do mundo. Sua 

reestruturação só foi possível a partir de 1933 com a eleição do democrata Franklin 

Delane Roosevelt, colocando em prática o plano de reestruturação econômica 

denominado New Deal, sob a premissa da intervenção social do Estado idealizado 

por Keynes. 

 A chamada Escola Keynesiana, que parece ter previsto todos os desastres 

econômicos, opõem-se a ideia norteadora do “laissez faire, laissez aller, laissez 

passer, le monde va de lui-même”, "deixai fazer, deixai ir, deixai passar, o mundo vai 

por si mesmo”, apregoando a necessidade da intervenção do Estado na economia, 

porém sem sua estatização, que deveria somente incrementar segmentos que não 

possam ou não queiram ser atendidos pela iniciativa privada 11.  

A intervenção do Estado na economia proposta por Keynes com o objetivo de 

equilibrar as crises reais, embora inimagináveis no ideário clássico, reestrutura o 

cenário econômico com a ideia de equilíbrio entre oferta e demanda promovido pela 

mão invisível do mercado a partir do pleno emprego. Nesse sentido, compreender e 

prever o comportamento dos agentes econômicos somente pela utilidade não mais 

atende aos anseios da economia, começando então a ciência econômica a estudar 

as instituições para compreender como a sociedade, muito mais complexa, organiza 

 
11 Por isso, enquanto a ampliação das funções do governo, que supõe a tarefa de ajustar a propensão 
a consumir com o incentivo para investir, poderia parecer a um publicista do século XIX ou a um 
financista americano contemporâneo uma terrível transgressão do individualismo, eu a defendo, ao 
contrário, como o único meio exequível de evitar a destruição total das instituições econômicas atuais 
e como condição de um bem-sucedido exercício da iniciativa individual (KEYNES, 2012, p. 347). 
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a produção, a distribuição e a circulação de bens e serviços, dando origem a novas 

escolas de pensamento. 

1.3 Economia Institucional 

 Necessário antes de adentrar ao tema, estabelecer que o Institucionalismo, 

explicação da sociedade através de suas instituições, tem sua abordagem na 

economia cindida, em regra em economia institucional e economia neoinstitucional, 

porém, alguns autores instituem uma terceira e quarta escolas de pensamento, que 

denominaram nova economia institucional e economia contemporânea.  

 Considerando as escolhas de referenciais teóricos, o tema será abordado sob 

divisão em economia institucional e neoinstitucional, com a utilização da ótica 

apresentada por Peter A. Hall e Rosemary C. R. Taylor (2003), que com muita 

propriedade, propõem a análise da economia neoinstitucional em três escolas de 

pensamento: (a) como institucionalismo histórico; (b) institucionalismo da escolha 

racional; e (c) institucionalismo sociológico, que em título próprio serão desenvolvidos, 

entendendo estes autores que a quarta escola de pensamento se denominaria como 

“neoinstitucionalismo em economia” e estaria incluída no institucionalismo da escolha 

racional12. 

 A Economia Institucional, por vezes chamada de Velha Economia Institucional 

ou Economia Institucional Original, surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, na 

década de 1880, portanto, em um cenário econômico pós-industrial, mais complexo e 

com seu eixo tanto na prestação de serviços quanto na produção. Seu batismo como 

escola de pensamento se deu em 1919, associada aos nomes de Thorstein Veblen, 

John R. Commons e Wesley Mitchell (CONCEIÇÃO, 2007)13. 

 
12 Em princípio seria possível identificar uma quarta escola, o “neoinstitucionalismo” em Economia. No 
entanto, ele teria muito em comum com o institucionalismo da escolha racional, razão pela qual o 
tratamos na mesma rubrica no espaço deste artigo. Uma análise mais extensa poderia observar que o 
IER insiste de preferência na interação estratégica, ao passo que o neoinstitucionalismo em Economia 
privilegia os direitos de propriedade, as rendas e os mecanismos de seleção competitiva. O que se vê 
em: T. Eggertsson. Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press, 1990, e L. 
Putterman (ed) The Economic Nature of the Firm. Cambridge University Press, 1986 (HALL e TAYLOR, 
2003, p. 193). 
13 Não obstante, é importante que se diga, já era bastante longa a tradição dos estudos institucionais, 
remontando, grosso modo, a Aristóteles com sua clássica análise das constituições atenienses, sendo 
revitalizada a partir do século XVII, com a sistematização do contratualismo moderno por Locke e 
aprimorado, em seguida, por Montesquieu, na primeira metade do século XVIII, quando a ênfase recaiu 
sobre a centralidade das leis e dos costumes como instituições fundamentais da dinâmica política. 
Ainda nas décadas finais do século XVIII, a perspectiva institucionalista recebeu enorme contribuição 
do debate dos artigos federalistas norte-americanos, pela ótica dos quais as instituições, acima de tudo, 
tornar-se-iam objetos de uma “engenharia constitucional”, para usarmos um termo difundido por Sartori 
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 Os Institucionalistas propõem que as instituições possuem um papel 

fundamental na evolução da sociedade, essenciais para entender a dinâmica do 

sistema e o desenvolvimento econômico, sob uma ótica multidisciplinar, através da 

análise do comportamento dos agentes econômicos incorporando conceitos 

derivados de outras ciências. 

 Críticos do projeto “american way of life”, são contrários a intervenção do 

Estado, resgatando a liberdade e rematematizando a economia, argumentando a 

favor de uma ciência empírica, diferente das formulações teóricas ortodoxas, 

baseadas em hipóteses irrealistas, fundamentadas em suposições psicológico-

comportamentais que possuíam pouco contato com o funcionamento real da 

economia (RUTHERFORD, 2001, p. 177). 

 O termo “Economia Institucional” foi cunhado por Walton Hale Hamilton em 

um artigo publicado na revista The American Economic, de 1919, mas foi Thorstein 

Veblen (1857-1929) que forneceu grande parte da inspiração intelectual para o 

institucionalismo, não obstante outras influências também importantes, como Wesley 

Mitchell, Walter Stewart e John M. Clark. John R. Commons (RUTHERFORD, 2001). 

 A matriz da Escola Institucionalista ou “Velho Institucionalismo”, como por 

alguns denominado, constitui-se em uma linha de pensamento oposta ao 

neoclassicismo (HODGSON, 1998b) e vinculada ao evolucionismo (HODGSON, 

1993) (CONCEIÇÃO, 2001, p. 27). 

 A economia institucional conquistou seu lugar, no pensamento econômico no 

final do século XIX com os escritos de Thorstein Veblen, muito embora, pudessem ser 

identificados elementos institucionais nos escritos de autores como Adam Smith, e 

Alfred Marshall. (CAVALCANTE, 2014), assim como em Keynes e Schumpeter 

(CONCEIÇÃO, 2002a, p. 81). 

 Em The theory of the leisure class, seu livro mais famoso, Veblen tenta 

descrever a sociedade de consumo americana, indagando que “onde se encontre a 

 
(1997) [...]Também na segunda metade do século XIX – e avançando sobre as primeiras décadas do 
século XX –, foi a vez da Economia Política dirigir o foco de suas discussões aos possíveis efeitos das 
instituições e da cultura sobre o comportamento econômico dos indivíduos. A querela metodológica – 
notoriamente conhecida como methodenstreit – que opôs, de uma parte, a escola “dedutiva” e 
“axiomática”, representada pelo austríaco Carl Menger, e, de outra, a escola “histórica” e “institucional” 
alemã, representada por Gustav Schmoller, redundou na prevalência da vertente institucional no 
pensamento econômico norte-americano, cenário em que Thorstein Veblen, John Commons e Weslei 
Mitchell foram figuras de destaque na defesa da importância dos hábitos e da cultura – ou seja, das 
instituições sociais – como variáveis explicativas fundamentais, tanto dos processos econômicos, 
quanto dos processos políticos.[...] (PERES, 2008, p. 54-55). 
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instituição da propriedade privada, mesmo sob forma embrionário, o processo 

econômico tem o caráter de uma luta entre homens pela posse de bens” (VEBLEN, 

1983, p. 16), identificando duas classes, a trabalhadora e a ociosa, que busca a auto 

afirmação pelo que denomina consumo conspícuo, que vai além da subsistência, 

ostentatório14.  

 Torna-se clara a oposição de Veblen aos neoclássicos para os quais a ação 

humana seria determinada unicamente para maximizar o prazer e minimizar a dor, 

através de uma ponderação sempre racional, passível de uma descrição matemática 

e, portanto, previsível.  

 Segundo Cavalcante (2014, p.377 apud Rutherford, 1984, p. 332), (corrigir 

RUTHERFORD) contrário à psicologia hedonista, Veblen sugeriu a teoria dos 

instintos, na qual os homens seriam movidos por três instintos: (i) instinto de 

artesanato (workmanship), que seria a tendência à implementação de incrementos 

tecnológicos; (ii) instinto familiar (parental bent), que inclinaria o sujeito a buscar a 

melhoria do bem-estar da família e da sociedade; (iii) instinto de curiosidade (idle 

curiosity), que levaria o sujeito a produzir explicações coerentes do mundo, e só as 

instituições possuiriam autonomia em relação aos instintos, mostrando-se até capazes 

de moldar esses instintos. 

 Oliveira e Gennari (2009, p. 207) afirmam que Veblen buscou fonte de 

inspiração para sua teoria no evolucionismo darwinista, demonstrando que a história 

da evolução econômica poderia ser estudada com base na evolução das instituições, 

que seriam “princípios de ação consagrados pela tradição, hábitos e costumes, sobre 

os quais, os homens não têm dúvidas ou questionamentos, e que se traduzem em 

formas de conduta socialmente aceitas e valorizadas”15. 

 
14 Veblen inicia seu estudo observando que havia um traço comum entre a jovem elite nova-iorquina e 
suas correspondentes das tribos primitivas bárbaras; ambas cultivavam o ócio. Ele notou que, em 
virtude do grande poder e da riqueza concentrados nessas classes, elas acabavam impondo a si 
mesmas um isolamento que dificultava a sua autoafirmação e a valorização da autoestima, pois a 
afirmação desses sentimentos só ocorre na relação com aqueles que vivem no anonimato e estão 
privados do poder e da riqueza. Diante disso, alega, a forma que encontraram para assegurar esse 
reconhecimento social e a afirmação da sua superioridade foi se dedicarem ao exibicionismo do ócio e 
do consumo conspícuo. O ócio conspícuo consiste num desperdício sistemático de tempo e de esforço, 
e o consumo conspícuo, numa estratégia de aquisição de bens em abundância, especialmente os bens 
desnecessários em grandes quantidades, com o único objetivo de exibi-los para despertar a inveja e 
reafirmar sua distinção e superioridade. (OLIVEIRA e GENNARI, 2009, p. 208) 
15 Em outras palavras, Veblen afirma que o método adotado pelos clássicos e neoclássicos é 
teleológico, isto é, apresenta uma formulação ou interpretação do passado que visa justificar o 
presente. Nesse tipo de abordagem, o objetivo essencial não é compreender de fato o processo que 
produziu o presente, mas, de forma implícita, justificar a ordem atual e os valores dominantes. Partindo 
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 Promovem, portanto, a aproximação da economia com a realidade, e sugerem 

uma reformulação da teoria econômica que se sustenta sobre os pilares de uma 

ciência evolucionária, oposta a teoria ortodoxa, que promove a explicação dos 

fenômenos econômicos envolvendo cadeias de causa e efeito, abandonando padrões 

até deduzidos dos fenômenos econômicos a partir de postulados gerais como “homem 

econômico” e “competição perfeita” (CAVALCANTE, 2014). 

 A característica evolucionária dos institucionalistas se faz presente pelo 

posicionamento contrário ao equilíbrio econômico alcançado pela utilidade marginal 

determinante do comportamento, que reforça a compreensão do processo de 

mudanças e transformações promovidas nas instituições até mesmo pela 

tecnologia16. 

 Seguindo a linha vebleniana, Wesley Clair Mitchell, economista norte-

americano, aluno de Veblen, também compreende as instituições como “hábitos de 

pensamento predominantes que ganharam aceitação geral como normas 

orientadoras da conduta” (CAVALCANTE, 2014), sugerindo novas bases psicológicas 

para a ciência econômica. 

 Entre os pensadores institucionalistas da época, John Rogers Commons, 

definiu instituição como sendo resultado da regulação das interações e dos conflitos 

pelas regras de operação da ação coletiva; regra, regulamentos, costumes, práticas 

comuns e leis definidos no interior do que denominava  going concerns, (a família, a 

escola, a empresa, o governo, o sindicato, a igreja, etc.), onde cotidianamente os 

indivíduos interagiam (GUEDES, 2013)17.  

 
dessa premissa e desse método teleológico, clássicos e neoclássicos justificavam a ordem capitalista 
cada um a seu modo (OLIVEIRA e GENNARI, 2009, p. 206) 
16 Isto significa que linhas de ação habituais definem pontos de vista, através dos quais os fatos e os 
eventos são percebidos. Como são as instituições sociais, a cultura e as rotinas que dão origem a 
certas formas de seleção e compreensão dos dados, estabelece-se daí importante vínculo entre o 
pensamento evolucionário e as concepções de Veblen sobre o papel das instituições.'* A ideia de que 
rotinas nas firmas agem como gens foi desenvolvida por Nelson e Winter (1982). Apesar de não se 
autorreferenciarem como institucionalistas, os evolucionários analiticamente compatibilizam-se mais 
com o "velho" institucionalismo do que com o "novo"(HODGSON, 1993, p. 17). (CONCEIÇÃO, 2002a) 
17 As instituições são, para Commons, mecanismos através dos quais o controle coletivo é exercido, 
devendo desempenhar ainda a função de mecanismo de resolução de conflitos com base em regras e 
punições ao seu descumprimento. Esse controle coletivo, exercido através das instituições, pode advir 
de costumes desorganizados (unorganized customs) ou da ação organizada (organized action), que 
compreende o Estado, a família, a Igreja, as corporações, os sindicatos etc. (COMMONS, 1931). As 
instituições componentes da ação organizada possuem um conjunto de regras de funcionamento 
(working rules), que definem “o que os indivíduos podem, não podem, devem, não devem, poderiam 
ou não poderiam fazer” (CAVALCANTE, 2014, p. 378). 
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 A transação entre os indivíduos é entendida para Commons, segundo 

Cavalcante (2014, p. 378), como: 

 a alienação e a aquisição, entre indivíduos, dos direitos de propriedade e 
liberdade criados pela sociedade”, não limitada a tradição física de bens, 
pressupondo que cada transação seja, “de um ponto de vista individual e em 
um mesmo ponto no tempo, um desempenho (performance), uma abstenção 
(forbearence) e uma renúncia (avoidance) (GUEDES, 2013, p. 284). 
 

 Nesse caso, uma dimensão de oportunidade, que oferta aos agentes uma 

escolha. Insere-se assim no pensamento econômico o conceito de transação, 

barganha, relacionado aos direitos de propriedade e liberdade, que viabiliza um 

sistema econômico capaz de produzir, distribuir e trocar mercadorias, sem o uso da 

força, que em um ambiente de escassez de recursos seria a tendência natural 

(CAVALCANTE, 2014). 

 No desenvolvimento de sua teoria, Commos acreditava no agir coletivo como 

forma de equilibrar a relação entre classes antagonistas, tendo depreendido enfoque 

na relação entre o capital e o trabalho, acreditando que a união dos trabalhadores, 

com a criação de sindicatos poderia promover uma transação razoável, assegurando 

a barganha entre as partes livres de qualquer coerção ou força física, decorrente 

principalmente da diferença de poder econômico18. 

 Como tratado até aqui, a contextualização da evolução histórica do 

pensamento fora de fundamental importância para o entendimento do processo de 

crescimento econômico, que na economia institucional tem agregada a influência das 

instituições, uma vez são estas que geram, viabilizam ou influenciam as inovações 

tecnológicas, a forma de organização das firmas, o processo de trabalho, as políticas 

macroeconômicas e o padrão de competitividade, articulando, assim, o processo de 

 
18 Desta forma, a barganha coletiva seria uma forma para a solução dos conflitos. Pois, como o conflito 
de interesse emerge da escassez, estes devem ser resolvidos pela barganha entre as classes 
antagonistas, de modo que nenhuma delas seja forçada a aceitar os termos pela falta de alternativas. 
Commons enxergava na união sindical o papel de empoderar a barganha coletiva dos trabalhadores 
em sua busca de melhores condições de vida.[...] O texto buscou desenvolver, a partir da resposta do 
autor para as mudanças capitalistas (como a imigração, administração científica do trabalho, trusts), as 
bases do pensamento Commonsiano para a questão do conflito entre capital e trabalho. Em seguida, 
apresenta-se a teoria econômica de Commons, apresentando o goodwill do trabalho e a barganha 
coletiva como métodos substitutos ao tratamento do trabalho como commodity e maquinário. Uma 
transação de barganha razoável só poderia ocorrer caso ambas as partes estivessem livres de qualquer 
coerção ou força física, decorrente principalmente da diferença entre poderes econômicos evidente 
entre as classes. Tal equalização é possível por meio do fortalecimento dos trabalhadores resultante 
da sua organização em uniões sindicais, equalizando a sua capacidade de barganha frente ao poder 
do capital. A barganha razoável ideal, portanto, não necessitaria de arbitragem, pois ambas as partes 
teriam as mesmas condições de persuadir a outra, apresentando seus termos e condições por meio 
dos seus próprios representantes (JERONIMO, 2018, p. 14 e 19). 
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crescimento e desenvolvimento de forma mais ou menos duradoura e sustentada 

(CONCEIÇÃO, 2007). 

 Octávio A. C. Conceição (2002a, p. 79-80) informa que “o complexo ideário 

conceitual e metodológico do pensamento institucionalista está mais próximo do 

campo analítico heterodoxo do que do mainstream19 neoclássico”, isso porque  “os 

princípios institucionalistas se originaram a partir da oposição aos fundamentos de 

equilíbrio, otimalidade e racionalidade substantiva” e com a inclusão, ainda, da ideia 

de “processo” e a incorporação dos aspectos históricos (path dependence).  

 Pautada no estudo das instituições, considera o mercado como resultado de 

uma interação complexa entre estas, entendendo-as como um conjunto de hábitos, 

costumes e modos de pensar cristalizados em práticas aceitas e incorporadas pela 

comunidade, portanto, baseada em comportamentos econômicos concretos, 

originados pela vida em sociedade, e com visão das instituições, que seriam o tecido 

da vida econômica. 

 Empírica é baseada em dados estatísticos, análises quantitativa e qualitativa, 

enfatiza as peculiaridades coletivas das sociedades em sobreviver e tentar progredir 

materialmente e as consequências, o que acaba por promover interação com outras 

ciências sociais, propiciando o forte caráter interdisciplinar desta escola de 

pensamento. 

 Nesta escola de pensamento, o Estado seria o responsável por estabelecer 

regras de jogo, porém, com seu papel restringido a fornecer proteção e justiça, criando 

regras de competição e cooperação, bem como infraestrutura para garantia dos 

diretos de propriedades e comercialização, minimizando os custos de transação. 

1.4 Economia Neoinstitucional 

 Enquanto a tradição econômica busca determinar a alocação ótima dos 

recursos considerando como dadas as organizações econômicas, a Nova Economia 

Institucional questiona quais as formas de organizações que determinam a melhor 

alocação dos recursos, utilizando-se para sua análise aspectos multidisciplinares, 

desenvolvendo sua abordagem sobre a história econômica, o direito de propriedade, 

 
19  Mainstream é a linha de pensamento corrente e mais usada, também pode ser descrita como 
ortodoxa. No campo da economia, em especial no pós-segunda guerra, trata se da visão neoclássica 
e reducionista da explicação econômica baseada na função de maximização de funções utilidade, 
equilíbrio geral e expectativas racionais. 
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os sistemas comparativos, o comportamento humano, a economia industrial e as 

teorias organizacionais. 

 Newton Paulo Bueno (2003, p. 14), apresenta o argumento central da 

economia neoinstitucional decorrente da Teoria da Organização Industrial Moderna, 

indicando que a compatibilidade entre as instituições formais e informais e o progresso 

econômico só será possível na sociedade se estiver assegurada a liberdade e o 

potencial criativo dos indivíduos.  

[...] o que acontecerá quando as leis, os costumes, a prática social e 
econômica e as organizações favorecerem a iniciativa individual e a 
cooperação através de mecanismos impessoais, principalmente garantindo 
os direitos de propriedade e gerando uma estrutura de preços relativos que 
premia as atividades produtivas (BUENO, 2003, p.14). 
 

 Conforme já exposto, a busca da compreensão do que se compreende por 

economia neoinstitucional e seus paradigmas, adota-se como base a abordagem 

apresentada por Peter A. Hall e Rosemary C. R. Taylor (2003), que propõem a análise 

da economia neoinstitucional em três escolas de pensamento, a saber: (a) como 

institucionalismo histórico, (b) institucionalismo da escolha racional e (c) 

institucionalismo sociológico, que serão abaixo desenvolvidos, ressalvado que estes 

autores admitem o surgimento de uma quarta escola de pensamento que intitulam 

como “neoinstitucionalismo em economia” que, diante das inúmeras similitudes com 

o institucionalismo da escolha racional, não comportaria uma nova dimensão da 

economia institucional20. 

 A economia neoinstitucional desenvolvida pela dimensão do institucionalismo 

histórico, em regra, associa as instituições às organizações e às regras ou 

convenções editadas pelas organizações formais e possui quatro características: (a) 

tendência a conceituar a relação entre as instituições e o comportamento individual 

em termos muito gerais, limitando-se a “perspectiva calculadora” (os indivíduos 

buscam maximizar seu objetivos que são definidos de maneira exógena, estruturado 

pelas próprias instituições, e, adotam para tanto um comportamento estratégico, 

direcionando suas escolhas para àquelas que oferecem um benefício máximo, 

 
20 Em princípio seria possível identificar uma quarta escola, o “neoinstitucionalismo” em Economia. No 
entanto, ele teria muito em comum com o institucionalismo da escolha racional, razão pela qual o 
tratamos na mesma rubrica no espaço deste artigo. Uma análise mais extensa poderia observar que o 
IER insiste de preferência na interação estratégica, ao passo que o neoinstitucionalismo em Economia 
privilegia os direitos de propriedade, as rendas e os mecanismos de seleção competitiva. Tal como se 
pode ver em: T. Eggertsson. Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press, 1990, e 
L. Putterman (ed) The Economic Nature of the Firm. Cambridge University Press, 1986. (HALL e 
TAYLOR, 2003, p. 193) 
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embasadas na previsão a reação as suas ações e a tomada de decisões dos outros 

atores envolvidos) e a “perspectiva cultural” (embora seja racional e orientado por 

objetivos exógenos o comportamento humano obedece com frequência a protocolos 

estabelecidos ou a modelos de comportamento, considerando  os indivíduos 

satisficers mais do que como optimizers)21; (b) enfatizam as assimetrias de poder 

associadas ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições, que as conferem 

a certos grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo de decisão; (c) 

tendem a formar uma concepção do desenvolvimento institucional que privilegia as 

trajetórias, defensores de uma causalidade social dependente da trajetória percorrida, 

path dependent; (d) buscam combinar explicações da contribuição das instituições à 

determinação de situações políticas, sem explicar a origem das situações críticas, 

limitando-se a insistir no impacto das crises econômicas e dos conflitos militares 

(HALL e TAYLOR, 2003).  

 Sob a dimensão do institucionalismo de escolha racional, a economia 

neoinstitucional surgiu no contexto do estudo de comportamentos dos legisladores no 

interior do Congresso dos Estados Unidos, instigados pela formação de maiorias 

estáveis para as votações e a estabilidade das leis norte-americanas. 

 Como explicar que, em sendo a teoria da escolha racional uma premissa do 

comportamento dos agentes econômicos, que a cada ciclo de parlamentares eleitos, 

resultado de escolhas racionais de seus eleitores, aqueles não invalidavam as 

propostas dos congressistas anteriormente eleitos sobre uma escolha racional 

diversa? Como conseguir uma maioria para a aprovação das leis ante a diversidade 

de preferências dos congressistas? 

 
21 Economistas comportamentais, no entanto, mostraram os limites desse comportamento 
maximizador. É quase impossível examinar toda e qualquer opção disponível devido às limitações da 
cognição humana. Há mais de meio século, Herbert Simon (1957) argumentou que o objetivo da 
maximização da utilidade, formulado pela teoria da escolha racional, é quase impossível de ser 
alcançado na vida real. Ele propôs que os tomadores de decisão deveriam ser vistos como racionais 
limitados, e ofereceram um modelo no qual a maximização da utilidade foi substituída por um 
satisfatório. Satisficer são indivíduos que têm o prazer de se contentar com uma opção boa o suficiente, 
não necessariamente o melhor resultado em todos os aspectos. Um satisfatório é menos propenso a 
sentir arrependimento, mesmo que uma opção melhor se apresente depois de uma decisão já ter sido 
tomada. Em comparação com os satisficers, é mais provável que os indivíduos que maximizam 
experimentem níveis mais baixos de felicidade, arrependimento e autoestima. Eles também tendem a 
ser perfeccionistas. Considere, por exemplo, uma escolha de faculdade. Para determinar o resultado 
ideal da decisão, os maximizadores se sentem obrigados a examinar todas as alternativas disponíveis. 
Maximizers dependem fortemente de fontes externas para avaliação. Em vez de se perguntar se eles 
gostam de sua escolha, eles são mais propensos a ter suas escolhas com base em sua reputação, 
status social e outras sugestões externas. Em contraste, o satisficer pergunta se a escolha de sua 
faculdade é excelente e atende às suas necessidades, e não se é realmente "a melhor" (HESHMAT, 
2015). 
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 A resposta se consolidou nas próprias instituições, ou seja, nas regras 

formais, procedimentos, regulamentos do Congresso, que possibilitavam estruturar e 

limitar as escolhas e informações, conduzindo, por assim dizer, as escolhas 

conseguindo reunir a maioria. 

 Paulo Sergio Peres (2008, p. 61) é objetivo ao constatar que a resposta a 

indagação estaria nas próprias instituições, visto que, “as regras que presidiam os 

processos decisórios, tanto do comportamento eleitoral – sistema eleitoral –, como do 

comportamento parlamentar – regras do processo legislativo –, seriam as 

responsáveis pelos resultados políticos”.  

 Ao retomar a proposta de compreender a economia neoinstitucional sob as 

três dimensões sugeridas por Peter A. Hall e Rosemary C. R. Taylor (2003), 

observamos que há quatro enfoques presentes na maioria das análises do 

institucionalismo de escolha racional: (a) os autores desta vertente têm suas teorias 

permeadas por pressupostos comportamentais, que compartilhados acabam por 

gerar preferências lógicas e utilitárias, empregando, então, para sua satisfação um 

alto grau de estratégia as suas escolhas; que pressupõe um número significativo de 

cálculos; (b) sob a ótica da ação coletiva, os indivíduos que buscam maximizar suas 

próprias satisfação, e, portanto, podem produzir um resultado subótimo para a 

coletividade, como exemplos mais clássicos citam “dilema do prisioneiro” ou a 

“tragédia dos bens comuns”; (c) enfatizam o papel da interação estratégica na 

determinação das situações políticas, observando que as ações dos atores envolvidos 

em uma transação não são direcionadas por suas próprias convicções, mas 

influenciadas pelo estudo do comportamento do(s) outro(s) agentes envolvido(s), 

ressaltando o papel fundamental dos regulamentos e do acesso às informações, que 

possam reduzir as incertezas ao mesmo tempo que propiciam aos atores “ganhos de 

troca”; (d) o processo de criação de instituições se dá inicialmente pela definição da 

função desempenhada pela instituição a ser criada, valorando esta sob a importância 

do papel cooperativo que assume na sociedade, portanto, geralmente centrado na 

noção de acordo voluntário entre os atores interessados, que tem sua sobrevivência 

assegurada por oferecer mais benefícios do que outras instituições concorrentes, ou 

seja, eficientes. 

 De grande expressividade desta escola de pensamento e que merecem uma 

melhor abordagem, são Ronald Harry Coase (1910-2013), Douglass North (1920-

2015) e Oliver Eaton Williamson. A grande instigação deste grupo de pensadores foi 
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a insatisfação com a visão tradicional da firma como uma "função de produção", tendo 

grande parte de suas obras buscado elucidar os problemas de decisão enfrentados 

pelos empresários, as relações entre as pessoas, os conflitos e os mecanismos de 

coordenação entre diferentes grupos no interior da firma, insatisfação compartilhada 

também por Herbert Simon (1913-2001) (FERNÁNDEZ e PESSALI, 2011, p. s.n.)22.  

 Questionando o tema, Ronald Coase publicou sua primeira importante obra, 

“The Nature of the Firm”, que se tornou uma referência para os demais adeptos da 

Teoria dos Custos de Transação, como, por exemplo, Oliver Williamson, tendo como 

objeto as instituições “a firma e o mercado, aos quais, juntos, compõe a estrutura 

institucional do sistema econômico” (COASE, 2017, p. 5).  

 Ronald Coase inicia sua obra (2017, p. 1) informando que adota a definição 

de Lionel Charles Robbins (1898 - 1984), economista britânico: "A economia é a 

ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre finalidades e 

meios escassos que tem usos alternativos”, que informa ter extraído de sua obra “An 

essay on the nature and significance of economic Science” (MACMILLAN, 1935, p.16). 

 A análise de Coase parte de uma pergunta simples, “por que existem firmas?” 

uma vez que em um mercado eficiente qualquer firma poderia obter matérias-primas, 

capital, trabalho, serviços, equipamentos, enfim, insumos a um custo bem menor do 

que suportar o custo decorrente da administração necessária (COASE, 2017). 

 Por que um empresário compraria máquinas, contrataria operários, 

contadores ou secretárias, em lugar de procurar todos esses serviços no mercado 

cada vez que precisa deles? 

 A ideia de um mercado perfeito, em que a oferta está sempre ajustada à 

demanda, na qual funciona por si mesmo, é o cenário de desenvolvimento proposto e 

questionado por Ronald Coase em sua obra23. 

 
22 A figura mais marcante da escola era Herbert Simon, nobelista de 1978. Simon liderava um grupo de 
economistas insatisfeitos com a visão tradicional da firma como uma "função de produção". Esta 
perspectiva reduz a firma a uma caixa preta, em que entram insumos e da qual saem produtos, sem 
que seja considerado relevante saber o que ocorre em seu interior, como relações de comando, 
conflitos, incentivos, divisão e coordenação de tarefas. Tudo isto era ignorado ou, na melhor das 
hipóteses, deixado para as teorias da administração e da organização. Em reação a isso, Simon e 
outros colegas em Carnegie-Mellon passaram a estudar os problemas de decisão enfrentados pelos 
empresários, as relações entre as pessoas e os conflitos e os mecanismos de coordenação entre 
diferentes grupos no interior da firma (FERNÁNDEZ e PESSALI, 2011, p. s.n.). 
23 O sistema econômico normal funciona por si mesmo. Uma vez que seu funcionamento corrente não 
está sob controle central, não necessita de qualquer monitoramento central. Dentro de toda gama de 
atividades e necessidades humanas, a oferta é ajustada à demanda, e a produção ao consumo, por 
meio de um processo que é automático, elástico e responsivo (COASE, 2017, p. 34). 
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 No desenvolvimento de sua obra alcança a solução de seu questionamento 

central, justifica a existência da firma pela redução que promove sua constituição, dos 

seus custos de transação, seja por meio do mecanismo de preços, seja por 

substituição de contratos incompletos por contratos mais completos (CAVALCANTE, 

2014).  

 Coase propôs que usar o mercado tem custos que tornam vantajoso 

(eficiente) organizar algumas atividades em firmas nas quais a coordenação não 

ocorre através do mecanismo de preços, mas da autoridade (alguém dá ordens, 

outros aceitam obedecê-las). 

 Crítico combativo de Arthur Cecil Pigou24 (1877-1959), para quem “economia 

ou deseconomias tecnológicas externas” demandariam a intervenção do Estado, 

através da criação de impostos/taxas a serem suportadas pelo agente econômico 

gerador de dano, retomaria o equilíbrio das relações (COASE, 2017). 

 A “economia ou deseconomias tecnológicas externas” nomeadas por Arthur 

Cecil Pigou foi posteriormente redesignada por Samuelson na década de 1950 como 

externalidade, definido por Hahn citado por Coase como “um efeito das ações de 

nosso agente sobre o bem-estar de outro”, afirmando Coase que tais externalidades 

constituiriam o custo social da atividade (COASE, 2017, p. 25).  

 Nesta linha de pensamento, como já mencionado, destaca-se também Oliver 

Eaton Williamson do qual se extrai uma grande interdisciplinaridade que gera 

influência em diferentes áreas como o direito, a teoria das organizações, a ciência 

política e a sociologia (FERNÁNDEZ e PESSALI, 2011). 

 É crescente a citação de Williamson em artigos acadêmicos a contar da sua 

primeira grande obra “Market and Hierarchies” (1975), seguida por “The Economic 

Institutions of Capitalism” (1985) e “The Mechanisms of Governance” (1996) 

(FERNÁNDEZ e PESSALI, 2011). Entusiasta de Ronald Coase, Oliver Williamson 

 
24 A diferença mais significativa entre Pigou e a teoria ortodoxa está em sua ênfase na divergência 
entre custos e benefícios marginais sociais e privados. [...] O custo marginal privado de uma mercadoria 
ou de um serviço é a despesa que o produtor tem ao fabricar mais de uma unidade; o custo marginal 
social é a despesa ou o prejuízo que a sociedade tem como consequência de produzir essa unidade 
do produto. Da mesma forma, o benefício marginal privado de uma mercadoria é medido pela satisfação 
extra que ela proporciona ao comprador; o benefício marginal social é a satisfação extra que a 
sociedade obtém com a produção da unidade extra. Essas diferenças são significativas porque os atos 
de produção e consumo podem impor custos ou benefícios em partes diferentes do produtor e do 
consumidor. Esses custos e benefícios externos, ou externalidades, espalhados sobre outras partes, 
são as vezes chamados de spillover (N.R.T. Spillover — literalmente, "derramamento em excesso" = 
subproduto) (BRUE, 2006, p. 399). 
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dedica sua vida a colocar em prática suas ideias, desenvolvendo os fundamentos para 

estudos na área da Economia das Organizações, aproximando suas análises da 

realidade (MACHADO, 2016). 

 Williamson compreende instituições como firmas, mercados e relações 

contratuais e aceita a proposição de Commons da transação como unidade básica de 

análise, adotando ainda a ideia de custos de transação de Coase no âmbito de uma 

teoria da firma, bem como os conceitos de racionalidade limitada, desenvolvido por 

Simon (1979), e de oportunismo, entendido como “uma profunda condição de busca 

pelo auto interesse que inclui a malícia” (WILLIAMSON, 1993b, p. 92  apud  

(CAVALCANTE, 2014, p. 380-381). Tirar o parêntese antes do Cavalcante, 

transformar em um parêntese só. 

 O suposto comportamental de racionalidade limitada não implica que os 

indivíduos sejam irracionais, apenas sugere que estes possuem limitações 

computacionais e informações incompletas para realizar suas escolhas 

(CAVALCANTE, 2014, p. 381). 

 Racionalidade limitada seria o termo “usado para designar escolha racional 

que leva em consideração as limitações cognitivas do agente que toma decisões – 

limitações tanto do conhecimento quanto da capacidade computacional” (SIMON, s. 

d., p. 15 apud CAVALCANTE, 2014, p. 381), e uma vez que esses indivíduos não 

estão aptos a realizar todos os cálculos necessários não há como existir resultados 

ótimos (CAVALCANTE, 2014). 

 A limitação da racionalidade se dá, portanto, quanto ao acesso e 

processamento das informações que os indivíduos possuem para a escolha, o que 

acaba por gerar um ambiente de incertezas, que propicia a prática de atitudes 

oportunistas, demandando que se estabeleçam relações contratualmente, o que 

termina, então, por elevar os custos de transação (BIZZI, 2015). 

 Assim, a estrutura das organizações, o arcabouço hierárquico destas, a 

estrutura de governança acaba por proporcionar a economia dos custos de transação, 

com a criação de mecanismos internos para a administração destas incertezas, que 

podem ser primária e secundária,25  propiciando o comportamento oportunista (BIZZI, 

2015). 

 
25 A incerteza primária, segundo Tjalling Koopmans (1957), é um tipo contingente ao estado, advém de 
atos aleatórios da natureza e mudanças imprevisíveis nas preferências dos consumidores. Já a 
incerteza secundária surge da falta ou falha na comunicação, que é de um tomador de decisão não ter 



41 
 

 Há, então, um ciclo estabelecido, o ambiente de incertezas, que consiste no  

desconhecimento dos possíveis eventos futuros e a impossibilidade de definição de 

uma distribuição de probabilidade, que se dá pelo cerceamento de acesso e 

processamento às informações,  propicia comportamentos oportunistas, o que pode 

desviar os agentes econômicos, que motivados pelo autointeresse, podem praticar 

atitudes aéticas, o que demanda uma maior regulação das relações através de 

contratos, o que eleva os custos de transação. 

 Douglass North (1991, p. 97), outro importante neoinstitucionalista, também 

adota as ideias de custos de transação e de racionalidade limitada, propondo, 

contudo, modificações na matriz institucional, passando a entendê-las como as regras 

do jogo numa sociedade, definindo-as: 

Instituições são restrições humanamente concebidas que estruturam as 
interações políticas, econômicas e sociais. Elas consistem tanto em 
restrições informais (sanções, tabus, costumes, tradições, e códigos de 
conduta), quanto em restrições formais (constituições, leis, direitos de 
propriedade).26 
 

 Assim, as instituições traduzidas pelas regras, formais e informais, criadas 

pelos próprios indivíduos acabam por servir de restrição à sua própria ação, uma vez 

que o desrespeito às regras estabelecidas, implicam sanções, freando assim, as 

ações dos agentes econômicos oportunistas (CAVALCANTE, 2014). 

 
certeza nem forma de encontrar decisões concorrentes aos planos feitos pelos outros. A incerteza 
secundária é um tipo inocente ou não estratégico de incerteza (KOOPMANS, 1957 apud WILLIAMSON, 
1985).  
Williamson (1975) trata a incerteza como um tipo de incerteza estratégica que é atribuída ao 
oportunismo e será referida como incerteza comportamental. Tal incerteza é presumidamente próxima 
ao que Ludwig Von Mises (1949) se refere como probabilidade de caso, onde a probabilidade de caso 
é uma característica peculiar de lidar com problemas de ação humana (MISES, 1949 apud 
WILLIAMSON, 1985). E em relação a tais incertezas, pode surgir o comportamento oportunista (BIZZI, 
2015, p. s.p.). 
26Como esclarece (SALAMA, 2017, p. 125-126): “Muito embora Douglass North tenha se tornado um 
institucionalista Aqui um adendo, A trajetória intelectual de North começa na década de 1950, com a 
empreitada (original na época) de examinar a história através do ferramental analítico da economia 
neoclássica.23 North foi um dos pais da chamada escola nova história econômica (“new economic 
history”), portadora do que ficou conhecido como a “revolução cliométrica”.Esta consistiu 
essencialmente em uma inovação metodológica no estudo da história econômica, principalmente 
através da aplicação da teoria dos preços, da econometria e da estatística a problemas históricos. Os 
historiadores cliométricos procuravam coletar dados quantitativos de maneira sistemática e procuravam 
interpretá-los valendo-se de teorias científicas consagradas ao invés do senso comum. Sua 
historiografia se baseava em grande parte na identificação de contrafactuais, isto é, na tentativa de 
interpretação dos desenvolvimentos históricos a partir da especulação sobre por que eventos 
alternativos não ocorreram.25 Munidos de um ferramental inovador, os cliométricos rapidamente 
ganharam proeminência na vanguarda do estudo da história econômica.[...] Ao longo das décadas 
seguintes, North incorporou todas essas sugestões à sua própria agenda de pesquisa. Sem abandonar 
o uso sistemático de métodos quantitativos, North passou a incorporar o tema dos custos de transação 
às suas. 
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 Ao retomar a questão dos custos de transação, North define a preocupação 

central de seu trabalho sobre este aspecto, que é entender o comportamento dos 

agentes econômicos dentro das organizações, questionando-se sob quais condições, 

grupos de indivíduos como membros de organizações, promovem arranjos 

institucionais que estimulam a busca de inovações e aumento de produtividade ao 

mesmo tempo em que inibem práticas predatórias (Instituições, Mudança Institucional 

e Desempenho Econômico de Douglass North, 18 abr 2018, 2h0012s). Caso seja um 

site, o correto seria: (NORTH, 2018) e nas referências ao final... Disponível em:... 

Acesso em.... 

  A solução perpassa por retomar o conceito da racionalidade limitada, porém, 

admitindo que os agentes econômicos não agem somente oportunisticamente, ainda 

que inexistente qualquer punição ao agir oportunista. 

 Então, segundo Cavalcante (2014, p. 381), North admite a existência de ações 

desvinculadas do oportunismo, mesmo sem qualquer sanção caso fossem 

perpetradas, e vincula este comportamento ao que denomina de ideologia27.  

 Como sintetiza (CAVALCANTE, 2014, p. 381): 

os indivíduos internalizam algumas regras do jogo, as respeitando não porque 
podem ser punidos, mas simplesmente porque acham adequado respeitá-las 
[...] por princípio, em outras palavras, as regras internalizadas pelos agentes 
econômicos são regras impostas e policiadas pelo próprio indivíduo.  
 

 Nota-se, portanto, que a construção de modelos mentais positivos ao 

desenvolvimento é essencial ao incremento econômico e a construção destes 

modelos mentais positivos, que são maleáveis, decorrem do processo de 

aprendizagem, da educação em todas as suas dimensões. 

 São claras as relevantes contribuições de Ronald Harry Coase (1910-2013), 

Douglass North (1920-2015) e Oliver Eaton Williamson, cujas observações instituem 

características básicas pelas quais se pode efetivar a análise econômica do direito.  

 
27 Por ideologia entendo as percepções subjetivas (modelos, teorias) que todas as pessoas possuem 
para explicar o mundo à sua volta. Seja no nível micro dos relacionamentos individuais seja no nível 
macro das ideologias organizadas provedoras de explicações integradas do passado e do presente, 
como o comunismo ou as religiões, as teorias que os indivíduos constroem são coloridas por visões 
normativas de como o mundo deve ser organizado (CAVALCANTE, 2014, p. 381). 
A ideologia seria, para North, os modelos mentais que construímos acerca da realidade na qual 
vivemos, ou seja, é a visão que os indivíduos têm do mundo. Nesse sentido, os indivíduos internalizam 
algumas regras do jogo, as respeitando não porque podem ser punidos, mas simplesmente porque 
acham adequado respeitá-las. Aqui a adequação refere-se às regras internalizadas pelos indivíduos e 
que eles acreditam que deveriam seguir por princípio, em outras palavras, as regras internalizadas 
pelos agentes econômicos são regras impostas e policiadas pelo próprio indivíduo (CAVALCANTE, 
2014, p. 381). 
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 Contudo, para finalizar a proposta de compreender a economia 

neoinstitucional sob as três dimensões sugeridas por Peter A. Hall e Rosemary C. R. 

Taylor (2003), resta necessário abordar o neoinstitucionalismo sobre a versão do 

institucionalismo sociológico. 

 Esse movimento remonta ao fim dos anos 70, momento em que certos 

sociólogos se puseram a contestar a distinção tradicional entre a esfera do mundo 

social, vista como o reflexo de uma racionalidade abstrata de fins e meios (tipo 

burocrático) e as esferas influenciadas por um conjunto variado de práticas 

associadas à cultura (HALL e TAYLOR, 2003, p. 207). 

 Atentando-se para o modo como valores institucionalizados na sociedade 

permeiam estruturas e formas organizacionais, muitas são as formas e procedimentos 

institucionais que adotados sem que se leve em conta sua eficiência, implementadas 

por tratarem-se de práticas culturais, comparáveis aos mitos e às cerimônias (HALL e 

TAYLOR, 2003). 

 Três pilares predominam entre os institucionalistas sociológicos: o regulativo, 

o normativo e o cognitivo. Os elementos do pilar regulativo têm sua ênfase na fixação 

de normas, no controle direto dos empregados e nas ações de sanção e de coerção, 

sendo a mais convencional e moderada, onde os atores têm interesses naturais que 

perseguem racionalmente. O pilar normativo evidencia os valores e as normas como 

elementos institucionais, em que as opções estruturais assumidas pelas organizações 

são derivadas da pressão exercida pelas normas e valores, com base em princípios 

já sedimentados nas estruturas e comportamentos existentes, que representam 

concepções do preferível ou desejado. O pilar cognitivo propõe que sejam valorizadas 

também as interpretações subjetivas das ações e representações que os indivíduos 

fazem de seus ambientes e de suas ações, resgata a importância de símbolos e 

significados da realidade social, considerando os atores indivíduos por suas 

realidades socialmente construídas (SCOTT, 1995; CARVALHO e VIEIRA, 2003). 

 A partir da síntese da história do pensamento econômico, objetivou-se 

esclarecer como foram alcançadas as características que servem de norte para a 

interpretação econômica do direito, sua viabilidade e latência, que possibilitam uma 

análise das normas distanciada da perspectiva idealista e mais próxima da realidade 

social, permitindo sedimentar conhecimento, afastando as incertezas. 
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CAPÍTULO 2 

DIREITO E ECONOMIA 

A tradição da interpretação e aplicação do Direito no Brasil põe os operadores 

em condição de limitação cognitiva em relação ao alcance interdisciplinar, tanto no 

âmbito da produção das normas, quanto no de sua aplicação, questão que merece 

ser superada. 

Não obstante isso, nas ciências sociais, percebe-se a evolução do 

conhecimento, geralmente circunscrito a um paradigma especifico, vigente em um 

dado momento histórico, que se mostra útil para a compreensão, e demonstra como 

a abordagem dos operadores do Direito têm variado no tempo e no espaço. 

De acordo Gico Jr. (2014), foram os gregos os primeiros a associar ao direito 

a opinião dos homens, com a ideia da existência de um direito natural que decorre da 

natureza das coisas, tendo como fonte a análise da natureza humana acessada pela 

razão, se sobrepondo a lei, o direito elaborado pelos homens, conferindo ao direito, 

então, aspecto idiossincrático de valores morais e éticos do observador, sendo ele 

intérprete ou aplicador. 

A teoria jusnaturalista é criticada por Kant no século XVIII, que propugna a 

total separação entre direito e moral, nesse sentido, defendo que, a ciência do direito 

se diferencia das demais ciências pelo objeto, afirmando que o jurista deve afastar-se 

de questões morais e da realidade fática, focando-se nas normas escritas, positivadas 

(GICO JR., 2014, p. 4). 

Ocupa o lugar do jusnaturalismo, então, o juspositivismo, que se propõe a 

estudar o direito de um ponto de vista científico, com independência metodológica 

tendo a norma como objeto de estudo. 

Ao tratar o direito como ciência autônoma, sua interpretação se efetiva isenta 

de qualquer juízo de valor, como a matemática e a física por exemplo, avalorativo, 

consubstanciando-se enquanto ciência lógica, metódica e sistemática  (BOBBIO, 

1995)28. 

 
28   “O direito, objeto da ciência jurídica é aquele que efetivamente se manifesta na realidade histórico-
social; o juspositivista estuda tal direito real sem se perguntar se além deste existe também um direito 
ideal (como aquele natural), sem examinar se primeiro corresponde ou não ao segundo, e, sobretudo, 
sem fazer depender a validade do direito real a sua correspondência com o direito ideal; o romanista, 
por exemplo, considerará direito romano tudo o que a sociedade romana considerava como tal, sem 
fazer intervir um juízo de valor que distinga entre direito “justo” e “verdadeiro” e direito “injusto” e 
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Em sendo o juspositivismo a negação do metafísico ou teológico, enfatiza o 

que é empiricamente verificável, entende o Direito como um organismo vivo, produto 

de uma realidade histórica que, como todos os fenômenos sociais, varia no tempo e 

no espaço (GICO JR., 2014). 

Entendimento propugnado pela Escola Histórica Alemã, representado por 

Friedrich Karl von Savigny, é o de que o Direito tem as suas bases no costume, 

devendo, pois, exprimir o sentimento e o espírito do povo (Volksgeist) e com este se 

modificando ao longo da história, que não é única para todos os povos, o que impediria 

a universalidade do Direito29. 

Nessa linha, reconhece-se explicitamente que o direito é um fato social, 

existente independentemente de ser justo, correto, completo ou de ter qualquer outro 

atributo metafísico (GICO JR., 2014, p. 5). 

Focado na atividade legislativa e na coercibilidade do direito, na metade do 

século XX, sob a influência de Kelsen, o interesse juspositivista se desloca para as 

instituições aplicadoras do direito, o Judiciário, respeitando o seu caráter normativo e 

a sistematicidade do ordenamento jurídico. O direito, então, não constituiria uma 

ciência social causal (preditiva) como a sociologia ou a economia, mas pura e 

simplesmente normativa (autorizativa, prescritiva), totalmente avalorativa (GICO JR, 

2009). 

Contudo, paralelamente ao positivismo jurídico concretizado em nosso 

sistema jurídico da civil law, no sistema norte americano common law, surge um 

movimento contrário ao positivismo, denominado realismo jurídico, desenvolvido por 

meio das decisões dos tribunais, e não mediante atos legislativos ou executivos, 

corrente inaugurada em 1881, pelo jurista norte-americano e Juiz da Suprema Corte 

Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935), o primeiro a introduzir nas Cortes Americanas 

a interpretação evolutiva do direito, sensível às mudanças da consciência social 

(AZEVEDO, 2018)30. 

 
“aparente”. Assim a escravidão será considerada um instituto jurídico como qualquer outro, mesmo que 
dela se possa dar uma valoração negativa” (BOBBIO, 1995, p. 136) 
29 “Raccolgo ora, in breve, i punti, sui quali la mia opinione s’accorda con quella de’caldeggiatori di un 
codice, e i punti su cui discordamo. Nello scopo andiamo di concerto: noi vogliamo il fondamento di un 
diritto non dubbio, sicuro dalle usurpazioni dell’arbitrio, e dagli assalti dell’ingiustizia, questo diritto 
egualmente comune a tutta la nazione, e la concentrazione degli sforzi scientifici di lei. Per questo scopo 
essi desiderano un codice, il quale però a una metà soltano della Germania arrecherebbe la bramata 
unità; chè l’altra metà resterebbe vieppiù separata. Per me, io veggo il verace mezzo in un’ organizzata 
progressiva scienza di diritto, la quale può esser comune all’ intera nazione” (RICHE, 2007) 
30 A sociologia norte-americana das primeiras décadas do século XX divide com o realismo jurídico 
norte-americano a preocupação com os efeitos sociais das tomadas de decisão e isto será uma 
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Com o realismo jurídico tem-se a desconstrução do pensamento jurídico 

clássico, com a admissão de normas abertas e passíveis de interpretação, 

influenciada pelo momento histórico em que é desenvolvido, promovendo a 

desvinculação dos magistrados, que não mais estariam adstritos a lei (AZEVEDO, 

2018). 

Este movimento contrário ao juspositivismo contou com expressões nos mais 

diversos países. Na França surge a Escola da Livre Investigação Científica permitindo 

uma maior atuação cientificamente fundamentada, não irrestrita, do magistrado em 

reação à Escola Exegética, que acreditava resumir-se o Direito à interpretação da 

norma. 

Na Escandinávia, surge o Realismo Jurídico focado na análise dos conceitos 

jurídicos fundamentais propondo a busca da raiz psicológica e social que estaria na 

origem dos institutos jurídicos, rechaçando o conceitualismo (LOPES, 2004); nos 

EUA, o jusrealismo combate o formalismo, para demonstrar que (i) o direito é 

indeterminado, no sentido de não fornecer uma única resposta; (ii) as decisões 

judiciais não são mera aplicação mecânica da lei, e que o resultado é influenciado 

pela identidade, ideologia e política daqueles que o administram (juízes); e, portanto, 

(iii) o jurista deveria empregar uma abordagem mais pragmática perante o direito 

fundada no conhecimento de outras ciências para promover de forma balanceada os 

interesses sociais (instrumentalismo jurídico) (GICO JR, 2009, p. 920). 

 A necessidade de fundamentação das decisões mais próximas à realidade 

social, incitam o movimento do realismo jurídico à busca pela interdisciplinaridade com 

as demais ciências, levando à formação de várias escolas de pensamento jurídico, 

focadas em uma visão mais realista e pragmática das normas, é o caso, por exemplo, 

da Análise Econômica do Direito, entre outras31. 

 
característica fundamental daquilo que, posteriormente, foi denominado de “Direito e Sociedade” nos 
Estados Unidos. 
Mas foi a partir da década de 1920 que essa visão reificante dos conceitos jurídicos, em oposição a 
uma compreensão instrumental do Direito, foi superada de fato pelo realismo jurídico. O realismo 
jurídico substituiu, portanto, o conceitualismo jurídico pelo pragmático. Quanto ao Direito, os realistas 
jurídicos consideram como pertinentes apenas uma pergunta: “o que deve fazer o juiz neste ou naquele 
caso?” E como sustenta Posner, quase tudo o que os realistas disseram e que é digno de nota pode 
ser encontrado nos ensaios de Oliver Wendell Holmes Jr. e de Benjamin N. Cardozo (FREIRE, 2011, 
p. 5). 
31 Há a compreensão de que a Análise Econômica do Direito surgiu como corrente de reação ao 
juspositivismo, o qual se fundava em uma perspectiva formalista, onde o direito seria o resultado das 
ações volitivas humanas e o seu conteúdo seria desvinculado de qualquer viés moral ou de outro campo 
do conhecimento. Em razão disso, seria um sistema fechado e coerente, no qual as decisões judiciais 
reproduziriam logicamente o direito vigente. Nesse contexto, as instituições aplicadoras do direito 
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Talvez, a necessidade de uma aproximação da lógica e a imparcialidade, 

conduza a buscar uma interdisciplinaridade com a economia, promovendo o 

surgimento da análise econômica do direito. 

Na análise econômica do direito, a norma positivada é interpretada através 

dos ferramentais teóricos e empíricos da economia e outras ciências afins, que 

auxiliam na observação das decisões do ser humano, em um mundo de recursos 

escassos e as consequências de seu comportamento, diferente do direito, que analisa 

a norma sob uma perspectiva mais objetiva, conseguindo auxiliar, também, na 

compreensão e o alcance do direito para aprimorar o seu desenvolvimento . (TIMM, 

GICO JR., et al., 2014, p. 2). Estabelecida a simbiose, vejamos no que a economia se 

baseia. 

Diversos economistas, dentre eles Nicholas Gregory Mankiw (2013, p. 4), um 

dos maiores economistas dos EUA e professor da Universidade Harvard, define que 

economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. 

Analisando como as pessoas tomam decisões, interagem umas com as 

outras, o quanto trabalham, o que compram, quanto poupam e como investem suas 

economias (MANKIW, 2013, p. 4). 

Ao contrário do que o senso comum adota, o objeto de estudo da ciência 

econômica não se baseia no dinheiro ou nos mercados de compra e venda, mas nas 

consequências das decisões ou escolha dos indivíduos sob quaisquer aspectos, 

sejam materiais ou imateriais como alocação de tempo, de planejamento de carreira, 

de constituição de família, dentre outros e a sua eficiência (YEUNG, 2017). 

A Economia retrata o papel dos indivíduos dentro de um complexo de relações 

sociais, instituindo a organização social, desde a referência mais primária do sustento 

dos indivíduos, sob o aspecto biológico de se manter em pé, até como satisfazer as 

necessidades socialmente produzidas, como vestir, calçar, morar, etc. 

Os economistas analisam as forças e tendências que afetam a economia 

como um todo, incluindo o crescimento da renda média, a parcela da população que 

 
emanavam sistematicamente respostas corretas às lides que lhe eram atribuídas, e, onde houvesse 
mais de uma resposta possível, inadmitia-se qualquer análise valorativa, pois essa seria subjetiva, e o 
direito, como uma ciência prescritiva, não poderia dar margem a opções (GICO JR., 2014, p. 5-6). 
Em decorrência do explicitado e diante da necessidade do Direito dialogar com as demais áreas de 
conhecimento, emerge o realismo norte-americano – o qual, no intuito de conceber um instrumental 
analítico robusto, opunha-se às concepções formalistas até então vigentes e buscava a 
interdisciplinaridade, bem como a aproximação do direito à realidade social na qual estava inserido. A 
partir desse movimento surgem outras escolas de pensamento, nem todas convergentes, entre elas a 
da Análise Econômica do Direito (GICO JR., 2014, p. 7). 
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não consegue encontrar trabalho e a taxa de elevação dos preços, que em sua origem 

envolvem escolhas. 

A palavra economia tem a sua origem no latim oeconomia, derivada do grego 

oikonomia, que consiste na junção de dois radicais oiko, que significa casa, mas não 

apenas esta, em si, mas todo o conjunto de bens familiares que a compõe, e nomein, 

que significa administrar, gerenciar, e, este último, por sua vez, tem sua origem em 

nomos que significa lei, em linhas gerais, portanto, economia é a arte de bem 

administrar a casa, a administração do sistema produtivo e de consumo 

(ARISTÓTELES, 2004; CARVALHO, 2012). 

Então, toda equação da economia é baseada na análise das atividades 

econômicas pelas quais se efetivam a produção e o consumo de bens e serviços, 

independente da técnica de produção empregada, que tem origem nas necessidades 

humanas, que são ilimitadas, retratadas pela urgência de seu sustento e a satisfação 

de seus anseios e desejos. 

Objetivamente, os bens, que podem ser matérias e imateriais, e serviços, são 

finitos, e por sua finitude se tornam objetos de estudo da economia, pois caso fossem 

inesgotáveis, poderiam ser consumidos e produzidos sem qualquer parâmetro, e, 

teríamos a satisfação e realização de todas as necessidades, desejos e anseios, não 

gerando reflexo na economia. 

Assim, somente quando os bens e serviços tornam-se escassos, afetando o 

consumo e a produção, tornam-se objetos econômicos de estudo, um problema 

econômico a ser analisado, administrado. 

E onde o Direito se encaixa? Somente na normatização? E a normatização 

não depende da relação com as consequências e a efetividade destas para o equilíbrio 

social? E como definir as prioridades para a norma elaborada, nossas escolhas? Qual 

a interpretação da norma jurídica seria a mais adequada dentro da realidade social? 

Direito é uma relação social, e não está limitado a ser o primado da justiça ou 

simplesmente uma norma jurídica, está relacionado a determinado momento histórico, 

condicionado pelas estruturas políticas e econômicas deste mesmo momento 

histórico. 

Assim, qualquer movimento de transformação social passa por uma discussão 

radical e crítica do que é o Direito, que não pode estar dissociado da economia e da 

política. 
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Impossível entender o direito, seu papel neste complexo de relações sociais, 

sem entender a economia no sentido da produção material da vida, o processo 

econômico. 

É possível dizer, então, que o Direito e a Economia estão interligados, e a 

compreensão de um perpassa a análise do outro, podemos dizer, que o Direito e 

Economia se ocupam, de tudo que permeia, a boa “administração da casa”, e não 

somente do tratamento jurídico do elemento econômico, ou seja, da legislação sobre 

tema econômico, envolvendo o entendimento das mais diversas ciências, propondo 

então, a Análise Econômica do Direito, uma análise empírica da vida (MACKAAY e 

ROUSSEAU, 2015).  

A Análise Econômica do Direito, atualmente, pode ser compreendida como 

um corpo teórico fundado na aplicação da Economia às normas e instituições jurídico-

políticas, tanto as regras formais (Constituição, leis ordinárias, etc.) quanto as regras 

informais (normas de comportamento, códigos de conduta, convenções, valores, 

crenças, costumes, religiões, etc.) que pautam a atuação dos diversos indivíduos e 

entes sociais (inclusive empresas, consumidores, sindicatos, órgãos de imprensa, 

ONGs, igrejas, escolas, congressistas, juízes, partidos políticos, funcionários públicos, 

etc.) (SALAMA, 2013, p. 3; NORTH, 1991; NORTH, 1990).  

Assim, utilizando conceitos da ciência econômica, a análise econômica do 

direito concede uma racionalidade às normas jurídicas e aos principais efeitos 

previsíveis de suas mudanças, propondo uma releitura das regras jurídicas, avaliando-

as pelas consequências e eficiência nas relações sociais, que devem ser a mais 

desejáveis para maximizar o bem-estar social, auxiliando tanto na elaboração das 

normas como em sua interpretação e aplicação. 

Contudo, necessário esclarecer, antes de iniciarmos os estudos das 

características básicas para a análise econômica do direito, que decorrem do 

pensamento econômico já apresentado, que o objetivo desta análise não é definir 

padrões ou modelos para a solução de conflitos ou dilemas normativos, nem 

tampouco determinar a eficiência das normas jurídicas; prestando-se antes de tudo, a 

iluminar problemas jurídicos e apontar implicações das diversas possíveis escolhas 

normativas (SALAMA, 2013). 

Embora Salama informe que a busca da eficiência das normas não é um fim 

único na análise econômica do direito, sua busca deve se efetivar, até porque, 
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eficiência não é um elemento desconhecido do nosso cenário atual do direito, e, resta 

assegurada pela Constituição da República de 1988 que prevê, em seu artigo 3732. 

Desconhecida também não é, a necessidade da busca pelo bem-estar social, 

assegurado na Constituição Federal de 88 desde seu preâmbulo, e incerta em vários 

artigos, como exemplo o artigo 3º e seus incisos (BRASIL, 1988), o que só pode ser 

alcançado através de uma normatização eficiente. 

 Por certo, como assegura Salama (2013, p. 2), os objetivos da análise 

econômica do direito tem por premissa se afastar da ideia de ser um “conjunto de 

receitas de bolo (que é ridícula) quanto da visão de que a discussão sobre eficiência 

seja irrelevante para o Direito (que é míope porque a construção normativa não pode 

estar isolada de suas consequências práticas)”. 

 Em seus primórdios, a ciência econômica era denominada economia política, 

buscando seus pensadores um conceito, John Stuart Mill (1974, p. 303) conceituou 

como a “ciência que traça as lei daqueles fenômenos da sociedade que se originam 

das operações combinadas da humanidade para a produção da riqueza, na medida 

em que aqueles fenômenos não sejam modificados pela procura de qualquer outro 

objeto”.  

 Não diferente de qualquer ciência, a economia política, como já explicitado no 

capítulo anterior, envolve diversas opiniões, que orbitam tanto quanto à teorização 

das leis, regras e premissas que envolvem a economia, quanto à análise das 

operações comportamentais, refletindo, portanto, sobre a prática das relações 

humanas. 

 John Neville Keynes (1852-1949) (COSTA, 2016) eminente economista inglês 

e pai de John Maynard Keynes (1983-1946) em seu livro The Scope and the Method 

of Political Economy (Dimensão e Método da Economia Política), publicado em 1891, 

tendo como fonte a conceituação proposta por John Stuart Mill quanto à teoria e à 

prática, propõe a divisão desta em: (a) economia positiva, “o estudo de o que é a 

economia, e quais são suas aplicações”, (b) economia normativa, o estudo sobre o 

 
32 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]” Redação introduzida pela Emenda Constitucional 
19/98, que efetivou a inserção do princípio da eficiência à ordem constitucional vigente” (BRASIL, 1988) 
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que ela se tornará, ou seja, o futuro da economia e (c) arte da economia, que seria a 

economia aplicada ou a tomada de decisões práticas  (COSTA, 2016)33. 

 Bruno Meyerhof Salama (2013) simplifica esta dicotomia para análise 

econômica do direito, e destaca duas dimensões, distintas e independentes, ou dois 

níveis epistemológicos Direito e Economia: (a) a dimensão positiva (ou descritiva), 

denominada Direito e Economia Positivo que se ocupa das repercussões do Direito 

sobre o mundo real dos fatos e (b) a dimensão normativa (ou prescritiva), denominada 

Direito e Economia Normativo, que se ocupa de estudar se, e como, noções de justiça 

se correlacionam com os conceitos de eficiência econômica, maximização da riqueza 

e maximização de bem-estar. 

 Através desta divisão há possibilidade de se estabelecer um ponto de vista 

epistemológico e pragmático, conseguindo definir uma diferença entre o mundo dos 

fatos, que pode ser investigado e averiguado por métodos científicos e cujos 

resultados são suscetíveis de falsificação - análise positiva –, e o mundo dos valores, 

que não possibilita uma investigação empírica, e, portanto, não é científico - análise 

normativa (GICO JR., 2014) . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
33 Keynes admite a possibilidade de incluir sob o título de Economia Política uma ciência, uma ética e 
uma arte, todas elas qualificadas de econômicas. "O problema de saber se a Economia Política deve 
ser considerada como uma ciência positiva, ou como uma ciência normativa, ou como uma arte, ou 
como uma combinação destas, é, até certo ponto, uma questão meramente de nomenclatura e 
classificação" (1917:35). Cuide-se, porém, para que sejam bem distinguidas, pois "a confusão entre 
elas, muito comum, tem sido fonte de muitos erros perniciosos" (1917:35). (PRADO, 1989, p. 52; 
KEYNES, 1917) apud  (PRADO, 1989). O correto seria: (KEYNES, 1917:35, apud PRADO, 1987:52). 

Figura 1 - Diferença entre análise positiva e análise normativa. 
Fonte: (GICO JR., 2014, p. 16)  
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 Assim, realizadas as constatações, vislumbra-se que os aspectos econômicos 

entrelaçam-se ao ideário de justiça, e o método analítico/interpretativo das normas 

jurídicas, ofertado pela Law and Economics, permite a aproximação do ser e do dever 

ser através da análise da influência das normas sobre o comportamento dos 

indivíduos e, também, do modo como esses agentes respondem a elas 

(GONÇALVES, 1997, p. 141). 

 Os juristas com inclinação econômica, em regra, distanciam-se da 

conceituação universal que tacha o Direito como um instrumento para se fazer justiça 

ou como mero solucionador de conflitos. Isso porque, a Law and Economics, em sua 

essência, opõe-se a essas definições, apresentando o Direito – ou as regras legais – 

como um conjunto de incentivos que determinam a conduta racional do indivíduo em 

um sistema de preços. Supõe que os agentes realizam suas escolhas em um 

ambiente marcado pela escassez de recursos e que fazem uso do pouco que dispõe, 

da maneira que lhes seja mais proveitosa possível e, assim, otimizam suas 

necessidades (PINHEIRO; SADDI, 2004, p. 18). 

 Nesse contexto, o papel do juseconomista é, diante da estrutura de incentivos, 

o de analisar o impacto das imposições legais no comportamento dos cidadãos, por 

meio da elaboração de diagnósticos e de prognósticos, que demonstrem como os 

agentes econômicos pautam suas condutas diante da regra atual e como passariam 

pautá-las se sobrevierem eventuais alterações legais (GICO JR., 2014). 

 Com isso, visando compreender como se dão as ações/reações do homem 

médio diante das alterações na sua estrutura de incentivos, faz-se imprescindível uma 

Teoria sobre o comportamento humano, alicerçada em premissas econômicas, 

norteará a análise econômica do direito (GICO JR, 2009). 

 Essa teoria comportamental, segundo Cooter e Ulen (2016), permite ao direito 

prever como as pessoas reagirão às leis. De acordo com o que informam esses 

autores, o direito sempre se orientou por previsões. E, para clarificar essa relação, 

exemplificam, utilizando-se da metáfora de que a lei seria como uma “grande catedral 

grande, antiga, complexa, bela, misteriosa e sagrada, e, a, ciência comportamental, a 

ciência econômica, seria a argamassa entre as pedras da catedral, que suportam a 

estrutura em todos os lugares34. 

 
34 Economics generally provides a behavioral theory to predict how people respond to laws. This theory 
surpasses intuition just as science surpasses common sense. The response of people is always relevant 
to making, revising, repealing, and interpreting laws. A famous essay in law and economics describes 
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 Pretendem, assim, demonstrar que a economia é a ciência comportamental 

que mais dá alicerce e orienta o direito, propondo uma análise tanto do cumprimento 

da lei como o seu descumprimento, auxiliando deste modo, então, tanto na edição de 

determinada lei como na prolação de uma decisão judicial.  

 No momento que o aplicador utiliza-se do instrumental disponibilizado pela 

análise econômica do direito se torna possível realizar a execução de uma análise 

normativa, isto é, definir que a política pública A deve ser escolhida em desfavor da B 

ou, ainda, que determinado magistrado deve julgar tal caso da forma X em detrimento 

da Y, o que somente se torna possível, se as alternativas estiverem previamente 

definidas (GICO JR., 2014). 

 Assim, desde que se tenha um objetivo pré-definido, a análise econômica do 

direito servirá de guia; porém, se a finalidade é o aconselhamento para qual objetivo 

buscar, esta se mostrará pouco útil e deverá mesclar-se as demais áreas de 

conhecimento, em razão de suas limitações (GICO JR., 2014, p. 17-18). 

 Resta, então, contextualizada a simbiose existente entre Direito e Economia, 

a Análise Econômica do Direito, e para que não se reste limitada a uma compreensão 

de que seria o simples tratamento jurídico do elemento econômico, ou seja, da 

legislação sobre tema econômico, desenvolvemos o capítulo anterior, que estabelece 

o ferramental teórico para análise. 

 Em estando a análise econômica do direito associada à análise do 

comportamento humano, aplica-se, em geral, a análise microeconômica e não da 

macroeconômica, não que seja impossível a aplicação do direito neste campo da 

economia35. 

 
the law as a cathedral—a large, ancient, complex, beautiful, mysterious, and sacred building [Guido 
Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the 
Cathedral, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972)]. Behavioral science resembles the mortar between the 
cathedral’s stones, which support the structure everywhere (COOTER e ULEN, 2016, p. 3). 
35 Evidentemente, não se nega que a maioria das políticas macroeconômicas sejam “legais”, no sentido 
de que agentes estatais competentes as executam [KELMAN, Mark. Could Lawyers Stop Recessions? 
Speculations on Law and Macroeconomics. Stanford Law Review, v. 45, n. 5, 1993. p. 1216-1217]. 
Dessa forma, o direito é considerado meramente como o instrumento da regulação macroeconômica. 
Isso, todavia, é incorreto. Políticas macroeconômicas não são simplesmente instrumentalizadas pelo 
direito; elas também são refratadas pelo direito. A implicação disso é que os objetivos da política 
macroeconômica – a canalização da poupança para investimentos produtivos, o aumento das 
exportações, a geração de empregos e crescimento, o aumento da arrecadação tributária, o controle 
da inflação, dentre outros – não são automáticos e também dependem de estruturas, regras e 
raciocínios jurídicos. A refração da regulação macroeconômica ao atravessar o direito carrega uma 
implicação importante. Ela significa que questões de política macroeconômica não podem ser 
debatidas, como é comum, tomando-se por base simplesmente impactos presumidos sobre a eficiência 
ou sobre o crescimento econômico. Em vez disso, um exame de estruturas jurídicas em cada cenário 
é útil para entender as possibilidades concretas das intervenções macroeconômicas propostas. 
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Em uma análise simplista dos radicais que compõe estas palavras, que são a 

base de significação, ambas se iniciam com radicais gregos, macro de makrós que 

significa grande, e, micro de mikrós que significa pequeno, portanto, grande economia 

e pequena economia (MANKIW, 2013). 

Assim, microeconomia se propõe a analisar a economia em menor escala, 

como nas empresas, famílias e indivíduos, e a macroeconomia objetiva analisar a 

economia em um sentido amplo, nacional, regional ou global. 

O quadro abaixo (BEZERRA, [20--]) COMPLETAR O ANO de maneira 

objetiva e simplista, como é o objetivo do contexto, diferencia os dois conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evidentemente isso não significa que questões macroeconômicas devam (ou mesmo possam) ser 
simplesmente remodeladas como questões jurídicas. Contudo, isso significa que o conhecimento 
jurídico pode melhorar a regulação macroeconômica (SALAMA, 2017, p. 199). 

Figura 2 - Diferença entre macroeconomia e microeconomia 
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A análise econômica do direito é, então, aplicada fundamentalmente a 

microeconomia, porque constrói sua análise da economia a partir de dois elementos 

“micro”, os agentes econômicos privados básicos: consumidores e produtores, e, 

partindo desse aspecto “micro”, busca uma compreensão do funcionamento do 

sistema econômico, tendo como preocupação fundamental definir as condições do 

equilíbrio geral da economia. 

A microeconomia é também chamada Teoria dos Preços, na qual os preços 

se estabelecem pelo balanceamento de mercado, que é obtido pelo equilíbrio entre a 

oferta e a demanda, sendo certo, então, que excesso de oferta de um determinado 

bem proporciona a redução de seu preços; e a escassez deste bem, resulta no 

aumento de sua demanda, e, por conseguinte o aumento de seu preço (SIMONSEN, 

1979). 

O desenvolvimento do pensamento econômico, ampliou esta compreensão 

do mercado, agregando à teoria dos preços, o estudo das instituições e das 

organizações, ampliando o entendimento da economia, antes restrito a relação entre 

a oferta e a procura sem qualquer protagonismo dos agentes econômicos e da teoria 

das organizações. 

 Por certo, a reforma trabalhista reflete sobre os agentes econômicos e as 

organizações, uma vez que o trabalho é uma das unidades geradoras do preço, razão 

pela qual, a análise econômica da reforma trabalhista, se efetiva com foco na 

microeconomia, uma vez que esta que se ocupa a entender o comportamento e as 

escolhas dos indivíduos na sociedade, na relação entre capital e trabalho, através da  

evolução do processo produtivo. 

2.1 Princípios Econômicos Aplicáveis ao Direito 

Conforme exposto ao longo do capítulo da história do pensamento econômico, 

e pontuado no tópico acima do presente capítulo, a análise econômica se desenvolve 

sob a ação comportamental dos indivíduos, protagonistas das relações sociais e as 

instituições estabelecidas, “as regras do jogo”, que usualmente se desenvolvem em 

meio a organizações, grupo de indivíduos vinculados por interesses comuns36.  

 
36 Para North, o termo instituições tem um significado específico. Ele é capturado pela metáfora de que 
as instituições são as “regras do jogo”. De forma mais técnica, as instituições são as restrições 
estabelecidas pelo homem que limitam suas interações no campo político, econômico e social. Há dois 
tipos de instituições, as formais e as informais. Exemplos de instituições formais são as constituições, 
leis ordinárias, regulamentos, direitos de propriedade, e assim por diante; exemplos de instituições 
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Diante da importante interatividade entre Direito e Economia, a análise dos 

Princípios da Economia fundamentados na trajetória do pensamento econômico (path 

depence) são o instrumental essencial a análise econômica do direito, as ferramentas 

que permitirão efetivar a análise econômica da reforma trabalhista37. 

 Este instrumental abarca, portanto, o estudo do comportamento humano 

diante da escassez, que motiva os indivíduos a realizarem escolhas determinadas por 

suas preferências, com objetivo de maximizar seu próprio bem-estar, observando que 

a escolha se dá em resposta a incentivos, e que, produz um tradeoff, que acaba por 

gerar um custo de oportunidade, podendo, ainda, tais escolhas gerarem 

externalidades que produzem efeitos tanto aos agentes envolvidos na relação como 

para terceiros, emergindo os custos de transação para solução. 

 Richard Posner (1975, p. 761), partindo da premissa de que a base de uma 

abordagem econômica à lei, tem por suposição que as pessoas envolvidas com o ato 

ou sistema jurídico são maximizadores racionais de suas satisfações, a teoria 

econômica poderia ser “aplicada de forma direta ao contexto do litígio, para produzir 

previsões com relação à decisão de litigar ou resolver”, uma vez que, para Posner “o 

litígio deve ser mais frequente quanto maior as apostas na disputa ou a incerteza do 

resultado” (POSNER, 1975, p. 761). 

 
informais incluem normas de comportamento, códigos de conduta, convenções, tabus, valores, 
crenças, costumes, religiões, e assim por diante. Em conjunto, instituições formais e informais limitam 
a atuação dos diversos indivíduos e entes sociais, inclusive empresas, consumidores, sindicatos, 
órgãos de imprensa, ONGs, igrejas, escolas, congressistas, juízes, partidos políticos, funcionários 
públicos, etc. [...] A distinção entre instituições e organizações é crucial e sem ela não há como navegar 
pela obra de North. Se as instituições são as “regras do jogo”, as organizações e seus líderes são os 
jogadores.37 As organizações são grupos de indivíduos vinculados por um objetivo comum. As 
organizações incluem os corpos políticos (partidos, agências reguladoras, congresso, judiciário, etc.), 
os corpos econômicos (firmas, cooperativas, sindicatos, etc.) e os corpos sociais e educativos (igrejas, 
clubes, escolas, etc.). (SALAMA, 2017, p. 130-131) 
37 O problema, diz North, é que a evolução institucional apresenta dependência da trajetória (“path 
dependece”). As alternativas disponíveis em um momento dependem (isto é, estão limitadas) pelas 
instituições já existentes. Isso quer dizer, antes de tudo, que a história importa, e que a tomada de 
decisões em um dado momento é também limitada por decisões e eventos ocorridos anteriormente. A 
história cria instituições culturais, sociais, políticas e jurídicas que tornam custosas, e às vezes inviáveis, 
mudanças radicais. Os processos de mudança e ajuste institucional são complexos, e tendem a não 
ocorrer quando em desacordo com os interesses da elite. Assim, mudanças no sentido da eficiência 
(assim entendida como mudanças que tornariam na média a sociedade mais rica) podem não 
acontecer, e frequentemente não acontecem. A história da humanidade é povoada por situações em 
que equilíbrios subótimos permanecem por um longo período muitas vezes (SALAMA, 2017, p. 130). 
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2.1.1 Escassez 

 No final do século XVIII, Thomas Malthus, economista inglês, alertou a 

sociedade sobre os problemas gerados pelo elevado crescimento demográfico 

mundial, defendendo o controle da natalidade que levaria a um aumento considerável 

da fome e da miséria no mundo, já que a população mundial cresceria em progressão 

geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética (MALTHUS, 

1996). 

A escassez não se constitui como resultado da intervenção humana 

propriamente dita, mas, também, uma consequência natural da própria finitude dos 

recursos pelo curso da própria vida. 

A ideia de finitude nos remete a escassez com grande facilidade, assim como 

a raridade de um bem, contudo, a escassez só é por nós percebida, de acordo com 

as nossas preferências, que se modificam com as diversas utilidades com as quais 

empregamos os bens38. A criação destas preferências diante da escassez torna o 

ambiente propício a conflitos, buscando os agentes econômicos meios para enfrentá-

la, dando azo a criação de instituições. 

A criação das “regras do jogo” diante da escassez terá por objetivo permitir 

que todos possam usufruir do bem escasso, sem desperdício, estimulando a 

adaptação diante desta, seja empreendendo em formas alternativas de 

aprovisionamento ou em formas diferentes de exploração, promovendo uma gestão 

consciente (MACKAAY e ROUSSEAU, 2015), retomando a definição de instituição 

empregada por Douglass North (1990, p. 3-4; SALAMA, 2013), já abordada no 

capítulo anterior, segundo a qual estas regras seriam instituídas pela interações 

humanas, formalizadas em constituições, códigos, leis e etc., ou, informais, traduzidas 

pelas conduta, convenções, valores, crenças, costumes, religiões, etc., individuais ou 

 
38 No final do século XIX, a descoberta de reservas de petróleo subterrâneas, em camadas das rochas 
e o desenvolvimento do refino, ao redor dos anos 1860, modificaram de forma considerável os dados. 
No meio-tempo, descobrira-se a possibilidade de iluminar as casas e as ruas utilizando gás natural. A 
técnica de iluminação foi implantada em grande escala. Era limitada aos locais onde fosse possível 
instalar condutores de gás. A extração do petróleo subterrâneo e a crescente eficácia do refino 
(craqueamento) permitiram estender a iluminação a locais onde antes era impraticável instalar 
condutores de gás. Nessa época, o refino visava principalmente a produzir querosene para lâmpadas. 
Um líquido volátil produzido acessoriamente no refino não tinha qualquer uso e era lançado como 
dejeto: a gasolina (essência) moderna era, então, abundante. Não é preciso insistir sobre a espetacular 
mudança na situação provocada pela invenção do motor a explosão. Se a gasolina se torna rara, não 
há, ainda, genericamente, penúria. É que a escassez leva, precisamente, à criação de instituições para 
enfrentá-la (MACKAAY e ROUSSEAU, 2015). 
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coletivos, estes decorrentes da atuação das empresas, consumidores, sindicatos, 

órgãos de imprensa, ONGs, igrejas, escolas, congressistas, juízes, partidos políticos, 

funcionários públicos, etc. 

Interessante enfatizar que esta definição de instituição esclarece que as 

decisões para gestão consciente do bem escasso pode surgir entre os próprios 

agentes econômicos, sem a intervenção do Estado. 

A latência de conflitos ante a escassez de um bem útil é factível, uma vez que 

a gestão consciente demanda o seu racionamento, que sem uma imposição de uma 

autoridade que estabeleça regras, impulsiona a solução através de práticas violentas 

entre os agentes econômicos39. 

A avaliação das normas e os preceitos legais instituídos pela imposição de 

autoridade, sejam formais ou informais, para o uso de recursos escassos, é o objetivo 

da análise econômica do direito, que tem como foco as consequências geradas pelas 

regras criadas sobre a sociedade, a ética consequencialista, que busca avaliar, em 

termos probalísticos, se realmente se traduzem em um resultado ótimo, depois de 

tomada a decisão, desprendendo-se das as causas que levaram à necessidade da 

decisão, já que não podem ser modificadas, avaliar. 

 A proposta ética denota a importância de se estabelecer como finalidade 

suprema, a felicidade, analisada sob as perspectivas das consequências, tomando-

se, então por resultado ótimo o que proporcione maior felicidade, prazer, em 

detrimento da dor, nos remetendo ao utilitarismo de Jeremy Bentham. 

 A título ilustrativo e pela pertinência ao tema, interessante observar que a mão 

de obra, ao contrário do que usualmente se expõe, é um bem escasso, sendo o bem 

mais fundamentalmente útil e escasso do sistema econômico e isto se dá porque 

 
39 Segundo North, o exame da história humana registrada (“recorded human history”) indica que o 
primeiro objetivo das organizações políticas é o de prover ordem e evitar a violência física. Sem a 
existência de um estado organizado, a violência é endêmica. Alguns indivíduos ou grupos se 
especializam no uso da violência, mas todos precisam estar constantemente preparados para defender 
a sua integridade física, sua vida e seus bens, inclusive pela força das armas disponíveis quando 
necessário.  
O primeiro desafio é então criar condições para que os indivíduos compitam pacificamente ao invés de 
lutarem. Somente após a pacificação é que será possível buscar outros objetivos como especialização 
do trabalho, o aumento dos intercâmbios e outras formas de desenvolvimento humano. Ao longo da 
história, as sociedades humanas se valeram de instituições, organizações e crenças que lhes 
permitiram lidar com o problema da violência com diferentes graus de sucesso. Essas sociedades 
possuem uma lógica fundamental que pode ser capturada pelo conceito 
de ordem social (SALAMA, 2017, p. 102). 
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praticamente qualquer outro bem que seja útil é produto da mão de obra, o que acaba 

por regular sua oferta, e seu preço de mercado. 

 A crescente dos anseios ocasiona a necessidade de uma maior produção de 

bens, que, por conseguinte demanda uma maior quantidade de mão de obra para a 

sua produção, portanto, a mão de obra se traduz em um bem escasso. 

 No que concerne à mão de obra, é comum e real ouvirmos a frase “há uma 

escassez de mão de obra qualificada”. E qual é a consequência desta escassez? O 

alto salário pago à mão de obra qualificada40. 

2.1.2 Escolhas Racionais Limitadas  

 Diante da escassez latente de recursos, necessário que sejam efetivas 

escolhas,  e a economia busca entender o comportamento que parte do pressuposto 

de que as pessoas têm objetivos e tendem a escolher a maneira correta de alcançá-

las (FRIEDMAN, 1990). 

  Qualquer escolha feita por alguém, tende a ser racional, pois, diante da 

análise de suas possibilidades, oportunidades ou habilidades pessoais, objetivando 

algo, terá sua escolha motivada pela utilidade, necessidade, ou prazer, buscando, 

ainda, a que dispender o mínimo esforço monetário, temporal ou de trabalho, etc.  

 A presunção de racionalidade trabalhada pela análise econômica do direito 

não é estranha ao sistema jurídico, que sempre presume uma escolha racional ou 

pelo menos supõe a racionalidade ao indivíduo que entende como capaz de tomar 

decisões, e por entender adquirida esta racionalidade com a maioridade, sua ausência 

implica na incapacidade (MACKAAY e ROUSSEAU, 2015). 

 Todas as escolhas, por mais instantâneas que sejam feitas, ou ao contrário, 

por mais meticulosamente planejadas que tenham sido, são efetivadas avaliando-se 

os custos e benefícios, traduzindo-se em uma escolha racional, que propicia, portanto, 

o maior benefício marginal, mais bem-estar social e o menor custo marginal 

(MACKAAY e ROUSSEAU, 2015). 

 
40 Expandir níveis de ensino mais elevados pode conduzir a uma escassez relativa de mão de obra 
para os trabalhos menos qualificados, inflando seu preço, isto é, os rendimentos dos trabalhadores 
manuais face aos trabalhadores intelectuais. Esse efeito poderia contribuir para uma aceleração da 
queda da desigualdade, reduzindo um pouco o peso da inércia demográfica. Níveis de ensino mais 
elevados acabam tendo seus preços reduzidos, quando, em cadeia, suas ofertas relativas se tornam 
menos escassas. Com isso, o aumento da oferta de uma qualificação intermediária pode provocar 
também uma espécie de “rebaixamento” dos prêmios salariais mais elevados – o que também pode 
acelerar a queda da desigualdade, igualmente aliviando a inércia demográfica (COSTA, 2019, p. s.n) 
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 Acredita-se que os indivíduos de maneira geral sempre farão escolhas que 

atendam seus interesses pessoais, objetivando sempre alcançar os maiores 

benefícios aos menores custos. Essa suposição de maximização racional leva ao 

chamado processo de “decisão marginalista”, traduzido pela análise do benefício e do 

custo marginal. 

 O conceito de benefícios, custos, utilidades marginais se referem a um 

incremento que se efetiva na produção; realizado à “margem” que significa “beirada”, 

de modo que alterações marginais são ajustamentos na beirada (BONATTO, 2009)41. 

 A “regra de ouro” é a de que os custos marginais, os custos para a geração 

do bem-estar social das escolhas efetivadas, sejam menores ou iguais aos benefícios 

marginais, aos benefícios de utilidade, gerados pela opção feita, para que se encontre 

o ponto de equilíbrio.  

 A Teoria da Escolha Racional, então, parte da premissa de que o 

comportamento humano tem fins instrumentais, e, diante de um conjunto de opções 

(chamado conjunto de oportunidade), direciona suas decisões para as que pareçam 

mais adequadas para aos seus objetivos, que sempre estão direcionados a 

maximização da utilidade, ou seja, conseguir os maiores benefícios aos menores 

custos (SALAMA, 2017, p. 26). 

 A noção de maximização racional, enquanto instrumental da análise 

econômica do direito, se presta a formular hipóteses e construir teorias que permitam 

simplificar, compreender e prever a conduta humana, mas não significa que cada 

indivíduo calcule conscientemente cada uma de suas ações, o que conduz a uma 

racionalidade limitada da escolha (SALAMA, 2013). 

 O principal objetivo do desenvolvimento da teoria da escolha racional é 

realizar um prognóstico das probabilidades que envolvem o direcionamento das 

escolhas disponíveis, e possibilitar uma perspectiva estratégica da decisão, já que 

 
41Por exemplo: um barbeiro poderia decidir se deve manter sua barbearia aberta por mais uma hora. 
Você poderia decidir se deve estudar mais uma hora para a prova de economia. O princípio marginal 
se baseia na comparação de benefícios e custos marginais de uma determinada atividade. O benefício 
marginal de alguma atividade é o benefício adicional resultante de um pequeno aumento na atividade, 
como, por exemplo, a receita adicional gerada quando uma barbearia fica aberta por mais 1 hora. De 
modo semelhante, o custo marginal é o custo adicional resultante de um pequeno aumento na 
atividade, como, por exemplo, os custos adicionais incorridos quando se mantém uma loja aberta por 
mais 1 hora. De acordo com o princípio marginal, você deve aumentar o nível de atividade enquanto o 
benefício marginal for maior que o custo marginal. Ao atingir o nível em que o benefício marginal é igual 
ao custo marginal seu aprimoramento está realizado (BONATTO, 2009) 
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ciente das possibilidades existentes e de suas consequências é possível realizar a 

melhor escolha, a ótima. 

 Contudo, o resultado ótimo pode nem sempre ser alcançado, porque, as 

opções de escolha estão correlacionadas com uma gama de informações que estejam 

disponíveis no momento da escolha, que podem não ser verídicas, ou serem 

disponibilizadas de forma parcial, sendo fato somente que a escolha sempre será 

ótima diante das circunstâncias que se apresentem (SALAMA, 2013).  Portanto, a 

assimetria de informações pode alterar a escolha realizada, sendo um importante fator 

a ser ponderado, gerando, também, incerteza às relações sociais42. 

  Por vezes, a gama de informações é tão extensa, que torna as escolhas 

complexas, e os agentes econômicos, então, acabam por limitar o leque de opções, 

restringindo o número de escolhas que geram um nível de satisfação, mas não uma 

ótima escolha (satisficers mais do que como optimizers)43 

2.1.3 Tradeoff 

Em economia, tradeoff reflete a ideia de que à resolução de determinado 

problema acarreta, inevitavelmente, outros, já que é necessário que se operem 

escolhas. 

Exemplificando um tradeoff que a sociedade usualmente enfrenta, seria entre 

a eficiência e a igualdade. A eficiência como sendo a possibilidade de obtenção do 

máximo que seus recursos escassos têm a oferecer, e se estes benefícios estão 

sendo distribuídos uniformemente entre os membros da sociedade, a igualdade 

(MANKIW, 2013).  

 
42 Sobre o tema, interessante artigo (AKERLOF, 1970). 
43 Tome-se, por exemplo, uma pessoa que procura uma casa conveniente em uma cidade para a qual 
tenha sido transferida e que conheça pouco. O que faria? Pode estabelecer uma escala única para 
todas as mansões ofertadas nessa cidade e escolher a que melhor se possa permitir? Inconcebível. 
110 O que fará, em geral, é determinar, antecipadamente, as características que deseja como tamanho 
(mínimo) da casa e jardim, distância (máxima) em relação à escola dos filhos e do trabalho dos pais, 
qualidade (mínima) do bairro, preço máximo que estaria disposto a pagar etc. Procura um corretor de 
imóveis. Primeira discussão permite delimitar os bairros a serem considerados em função do preço ou, 
por exemplo, da qualidade do bairro. No “espaço de pesquisa” assim delimitado, certo número de casas 
pode ser analisadas e eliminada apenas à vista da documentação disponível com o corretor. Entre as 
que restarem, é preciso agendar visitas. Examinará todas? Ou algumas apenas? Visitará casas até que 
encontre o que procura em resposta a todos os critérios fixados? Todas essas opções são possíveis. 
Se visitar certo número de casas, de supor que muitas agradem ao comprador por diferentes razões. 
Necessário, então, ordenar e escolher a casa nessa relação. Como comparar (pesar) o tamanho da 
casa, a proximidade da escola ou do trabalho e o preço? A operação não parece evidente, salvo para 
fins de seleção e para apenas algumas casas.  
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Em geral, quando as políticas do governo são formuladas, esses dois 

objetivos geralmente entram em conflito. A sociedade, por exemplo, não deveria 

deixar de proteger o meio ambiente só porque as regulamentações ambientais 

reduzem nosso padrão de vida material. Os pobres não deveriam ser ignorados só 

porque ajudá-los distorce os incentivos ao trabalho (MACKAAY e ROUSSEAU, 2015). 

Outro exemplo de tradeoff seria a escolha entre flexibilizar as relações de 

emprego, facilitando as formas de contratação em detrimento das condições de 

trabalho, ou criar institutos que assegurem a classe trabalhadora e promovam uma 

compensação a flexibilização, como por exemplo instituir um robusto seguro-

desemprego que acabe por onerar os cofres públicos, representando um inevitável 

aumento de impostos a serem pagos pela sociedade. 

Reconhecer os tradeoffs é instrumento importante, uma vez que as pessoas 

somente podem tomar boas decisões se compreendem as opções que lhes estão 

disponíveis, e, conseguem ter ciência das consequências de suas escolhas. 

Salama (2017, p. 23-24) sintetiza “a escassez força os indivíduos a realizarem 

escolhas e a incorrerem em tradeoffs”. Os tradeoffs, na verdade, são “sacrifícios”: para 

se ter qualquer coisa é preciso abrir mão de alguma outra coisa – nem que seja 

somente o tempo. Esse algo de que se abre mão é o chamado “custo de 

oportunidade”. 

2.1.4 Custo de Oportunidade 

Infelizmente, nada é de graça, a conquista de qualquer objetivo, sempre 

demanda deixar de usufruir de algo, o conflito de escolha é conhecido como tradeoff, 

que se traduz em uma situação de escolha, constituindo a opção descartada, aquilo 

que se perde, o custo de oportunidade. 

Toda e qualquer escolha demanda a perda de outra opção, consistindo no 

que se tem de abrir mão pela escolha feita, o que os economistas denominam perda 

como o custo de oportunidade (MANKIW, 2013). 

As implicações das decisões são temas cruciais para a análise da ciência 

econômica e, neste sentido, se torna um instrumento essencial para se analisar 

também os efeitos das normas legais. 

Os dois recursos mais afetados pela finitude são os recursos monetários 

(dinheiro) e o tempo. Por causa disso, toda e qualquer escolha racional implica em 
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uma perda de oportunidade: para fazer algo, precisa-se necessariamente abrir mão 

de outra coisa, porque não há dinheiro ou tempo para tudo (MACKAAY e ROUSSEAU, 

2015). 

Os custos de oportunidade estão presentes para qualquer situação em que 

exista um tradeoff, exemplificando, acumular riqueza demanda trabalhar (o que 

ocasiona a perda de tempo de vida livre); criação de benefícios sociais custeados pelo 

Estado (algo que representa uma oneração dos cofres públicos), apontando para um 

inevitável aumento de impostos a serem pagos pela sociedade e a perda de 

investimentos em saúde e educação. 

Enfim, o sucesso diante de um tradeoff demanda reconhecer o custo de 

oportunidade que qualquer opção teria, e esta percepção torna o processo decisório 

mais transparente e, portanto, mais democrático.  

2.1.5 Incentivos 

Incentivo é algo que induz o indivíduo a agir. Como já exposto, nos mercados, 

os agentes econômicos realizam escolhas que minimizam seus custos e maximizam 

seus benefícios. Assim, consumidores geralmente irão consumir menor quantidade 

de um bem quando o preço subir e maior quantidade quando o preço cair, enquanto 

os produtores geralmente seguirão o caminho inverso, produzindo maior quantidade 

quando o preço subir. 

As condutas humanas, inseridas em um determinado contexto institucional, 

podem seguir uma dinâmica parecida, baseando suas escolhas em incentivos que se 

traduzam em elevar ao máximo os benefícios.  

Todavia, não são apenas incentivos monetários, de preços, que impulsionam 

escolhas. Por exemplo, mesmo que o preço de uma bebida alcoólica seja muito baixo, 

existirão pessoas que escolherão por não a consumir, por terem de conduzir o 

automóvel logo em seguida. Ou seja, o incentivo que atuou na decisão de não 

consumir o álcool foi um incentivo legal (YEUNG, 2017). 

Da mesma maneira, as empresas não reagem apenas aos incentivos criados 

pelos preços, quanto maior o preço, normalmente elas teriam mais incentivos para 

vender, no entanto, mesmo a um preço muito alto, bares e restaurantes podem optar 

por não vender a bebida alcóolica, caso o potencial comprador seja um menor de 

idade, pois a lei assim proíbe este tipo de venda. Mais uma vez, o incentivo em ação 

não são preços, mas normas legais (YEUNG, 2017). 
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Na verdade, nas economias e nas sociedades modernas, grande parte dos 

incentivos colocados aos indivíduos e às empresas, é de natureza normativa, legal ou 

institucional. Não basta reagir aos preços e às quantidades de mercado, é preciso agir 

de acordo com as leis, e reagir a elas (MACKAAY e ROUSSEAU, 2015). 

Outro exemplo de incentivo que impulsionou a ação dos agentes econômicos 

foi a legislação que assegurou a redução no imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores, o IPVA, aos veículos movidos a gás natural veicular (GNV), que 

incentivou a transformação dos veículos para este tipo combustível, promovendo um 

benefício ambiental. 

Através deste exemplo, é possível compreender que a normatização acaba 

por se tornar um benefício marginal para escolhas racionais, uma vez que, para os 

indivíduos realizaram a adaptação de seus carros ao uso do GNV, pelo incentivo 

recebido com a redução da alíquota do IPVA, sendo certo, que o benefício (desconto 

no IPVA) deve representar uma utilidade maior do que os custos da instalação do Kit 

Gás necessário, tendo por certo sido incorporado a este cálculo, também o preço 

baixo do combustível em questão, o GNV, e a utilização do veículo. 

Um problema atual que retrata bem a questão da importância da alocação de 

incentivos e o perigo que podem significar é o dilema atualmente atravessado na 

Europa com os valores dos aluguéis. 

Tomemos para o nosso exemplo Lisboa, que vive uma elevação crescente no 

valor da locação dos imóveis diante da enorme procura, principalmente pelos 

imigrantes de outros países. 

A ideia que atualmente se propõe é a de congelar os aluguéis (rendas), para 

frear os aumentos exorbitantes, o que por certo, em um primeiro momento, reduziria 

o número de imóveis vazios, após todos os proprietários de imóveis elevarem ao 

máximo o preço dos alugueis (rendas). 

Porém, em um passado recente de 1974 até à década de 1990, tal medida foi 

adotada e o resultado fora que os imóveis foram abandonados por seus proprietários, 

já que o benefício obtido com os alugueis não suportava os custos da manutenção, 

restando em estados deploráveis, ocasionando diversos problemas sociais (NETO, 

2017). 

Ainda sem solução para a celeuma, Portugal “criou um programa de adesão 

voluntária para os proprietários que queiram praticar valores de arrendamento de 80% 

da mediana do lugar onde está situado o imóvel, em troca de isenções de IMI, IRS e 
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IRC”, o que também nos exemplifica a criação de um incentivo promovido nas 

instituições formais para o benefício social. 

2.1.6 Eficiência 

 O termo “eficiência” tem diversas acepções. Em economia, “diz respeito à 

maximização da riqueza e do bem-estar e à minimização de custos sociais”, sendo 

“considerado eficiente se não for possível aumentar os benefícios sem também 

aumentar os custos”. (SALAMA, 2013, p. 9)44. 

 Alguns economistas desenvolveram teorias direcionadas a avaliar estes 

incentivos para alcançar o equilíbrio entre os agentes econômicos. 

Observo que o aprofundamento nestes temas não é objeto da presente 

dissertação, sendo mencionados, apenas, para melhor compreensão do critério da 

eficiência, enquanto instrumental da análise econômica do direito. 

Um deles foi Vilfredo Frederico Damaso Pareto (1848 – 1923), engenheiro e 

economista franco-italiano que desenvolveu a “Lei da Eficiência de Pareto”, que 

também ficou conhecido como o “ótimo de pareto” ou “equilíbrio de pareto”. 

O ótimo de pareto é alcançado quando, não for possível maximizar mais os 

benefícios sem a necessidade do aumento dos custos para algum agente ou terceiros, 

ou seja, a melhor situação é a que não permita mais nenhuma melhora sem prejudicar 

as partes envolvidas ou terceiros. 

Segundo Pareto, apenas seriam possíveis as comparações de bem-estar entre 

situações cuja mudança de uma para outra não envolvesse transferências de utilidade 

entre os indivíduos (PARETO, 1996, p. 12)45. 

 
44 Suponha que cada acidente aéreo cause, no total, custos de $100 milhões (refiro-me aqui à soma 
de todos os custos sociais relevantes, que englobam tanto as perdas da companhia aérea quanto das 
vítimas dos acidentes). A seguir, suponha que uma empresa possa investir $2 milhões em uma nova 
tecnologia de segurança aérea, e que essa nova tecnologia causará uma diminuição de 1% na 
probabilidade de ocorrência de acidentes. Será que este investimento é eficiente? A resposta é 
negativa. Afinal, a empresa investirá $2 milhões para evitar custos de $1 milhões (1% x $100 milhões 
= $1 milhão). O investimento nesta tecnologia diminui as chances de acidentes, mas torna a sociedade 
mais pobre (SALAMA, 2017, p. 35) 
45 Seu critério de avaliação do bem-estar social estabelecia que: – o bem-estar social associado a um 
estado x é maior que o de um outro estado y se e somente se há, em x, pelo menos um indivíduo com 
bem-estar maior do que em y e não há outro indivíduo que tenha um nível de bem-estar inferior; ou 
seja, um estado é superior a outro se é possível aumentar o bem-estar de pelo menos um indivíduo 
sem prejudicar os demais (Superioridade de Pareto); – o bem-estar de uma sociedade é máximo se 
não existe outro estado tal que seja possível aumentar o bem-estar de um indivíduo sem diminuir o 
bem-estar dos demais; isto é, não há forma de melhorar a situação de um, sem prejudicar a situação 
dos outros (Ótimo de Pareto) (PARETO, 1996, p. 13). 
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Dada uma gama de possíveis alocações de benefícios ou renda, uma alteração 

que possa melhorar a situação de pelo menos um indivíduo, sem piorar a situação de 

nenhum outro indivíduo, é chamada de “melhora de Pareto”. Uma alocação será ótima 

no sentido de Pareto quando não for possível realizar novas melhoras de Pareto. 

No ótimo de Pareto, os agentes socioeconômicos não serão induzidos a 

realizar novas trocas sociais voluntariamente, o que consistiria em um ótimo social, já 

que a somatória das utilidades individuais seria o maior valor possível (COOTER, 

ULEN, 1996, p. 41). 

 Os economistas Nicholas Kaldor (1908-1986) e John Hicks (1904-1989), que 

insafeitos com o critério de Pareto, desenvolveram a noção de uma potencial melhoria 

de Pareto, chamada de eficiência de Kaldor-Hicks. 

Esta é uma tentativa de superar a restrição do critério de Pareto que exige aos 

ganhadores que compensem explicitamente os perdedores em qualquer mudança. Se 

não houver pagamento explícito, os perdedores podem vetar qualquer alteração. Ou 

seja, toda mudança deve ser por consentimento unânime (COOTER e ULEN, 2016). 

Na proposta de Kaldor-Hicks o desequilíbrio entre ganhadores e perdedores é 

aceito, desde que os ganhos dos vencedores suportem indenizar as perdas aos 

perdedores, e ainda ter um excedente para si. Esta compensação, na eficiência de 

Kaldor-Hicks não precisa realmente ser concretizada, mas deve ser possível 

(COOTER e ULEN, 2016, p. 42-43)46. 

 
46 Suponhamos que uma empresa decida fechar uma de suas fábricas na cidade A e abrir uma outra 
na cidade B; e que em nenhum dos dois lugares a fábrica gere taxas significativas de poluição, 
congestionamento ou qualquer outra externalidade tecnológica. Mesmo assim, a mudança pode 
desvalorizar os imóveis em A e valorizá-los em B, piorando a situação dos proprietários de imóveis em 
A e melhorando em B. Portanto, o deslocamento não será superior, segundo o critério de Pareto. Nesse 
exemplo, os efeitos sobre terceiros são meras externalidades pecuniárias, ou seja, derivam 
simplesmente de uma alteração na demanda e não da exploração de algum recurso escasso (como o 
ar puro, no caso da poluição, que é uma externalidade tecnológica.); ou, em outras, palavras não tem 
efeito líquido sobre a riqueza da sociedade. Mas isso é irrelevante de acordo com o critério de 
superioridade de Pareto, para o qual a única coisa importante é que o deslocamento piorará a situação 
de alguns - os proprietários de imóvel em A, e outros, sem dúvida, como os trabalhadores 
especializados, que terão despesas para se deslocar para B*.Ainda assim, o deslocamento deve 
aumentar a riqueza da sociedade, pois a situação dos donos da fábrica melhorará e as externalidades 
pecuniárias se anularão mutuamente. Consequentemente, o deslocamento se ajustaria ao critério de 
maximização da riqueza proposta no capítulo anterior e, como observa Jules Coleman, também ao 
critério de Kaldor-Hicks (às vezes chamado "superioridade potencial de Pareto"), o qual, em vez de 
exigir que ninguém saia prejudicado por uma alteração na alocação de recursos, estabelece apenas 
que o aumento no valor seja suficiente para compensar plenamente os prejudicados. Com a 
desvalorização dos imóveis em A corresponde uma valorização em B, os proprietários de imóvel em A 
poderiam, em princípio (isto é, ignorando-se os custos da transferência), ser compensados, e assim 
ninguém sairia perdendo. Mas, na ausência de compensação, não apenas não haveria consentimento 
geral quanto à mudança da fábrica como a utilidade total poderia ser menor que antes desta, pois não 
há como saber se a utilidade, para os ganhadores, de não ter de compensar os perdedores, excede a 
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 A eficiência para o melhor resultado, ainda foi matematizada por John Forbes 

Nash Jr. (1928 – 2015), que em sua tese de doutoramento intitulada Theory of Non-

cooperative games, conhecido como “Equilíbrio de Nash”, retratado pelo conhecido 

“dilema dos prisioneiros, e que revolucionou a “Teoria dos Jogos” desenvolvida por 

John Von Neumann. 

A Teoria dos Jogos analisa as características dos agentes da economia e o 

comportamento estratégico em que os tomadores de decisão interagem, o que 

permite um prognóstico das decisões que poderão ser tomadas por estes agentes. 

O Equilíbrio de Nash conferiu uma nova dimensão a Teoria dos Jogos, 

principalmente na seara jurídica, possibilitando compreender as possíveis decisões e 

delinear estratégias em jogos não colaborativos, permitindo aos agentes econômicos, 

em um mercado competitivo não experimentem prejuízos. 

A análise combinada das estratégias de mercado a serem escolhidas levará, 

segundo Nash, a um resultado do qual nenhum dos agentes individualmente amargue 

prejuízos, garantindo o êxito da atividade econômica e a manutenção do mercado. 

A combinação entre a “Teoria do Equilíbrio de Nash” com  a “Teoria dos Jogos” 

é amplamente aplicada pelo Direito Econômico da Concorrência na análise de 

condutas anticoncorrenciais, uma vez que se dois ou mais agentes maximizam seus 

resultados, concentrando poder de mercado em torno de si em detrimento dos demais 

competidores, tem-se indicativo de conduta cartelizada. 

O Dilema dos Prisioneiros representa o entre cooperar e trair, materializada 

através da estória de dois suspeitos, A e B, que são presos pela polícia, e, como a 

polícia não possui provas suficientes para os condenar, separa os prisioneiros em 

salas diferentes e oferece a ambos o mesmo acordo, sem que um saiba  a escolha do 

outro ou tenham qualquer contato, sendo os termos propostos: 1. Se um dos 

prisioneiros confessar (trair o outro) e o outro permanecer em silêncio, o que 

confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos. 2. Se ambos 

ficarem em silêncio (colaborarem um com ou outro), a polícia só pode condená-los a 

1 ano cada um. 3. Se ambos confessarem (traírem o comparsa), cada um leva 5 anos 

de cadeia, o gráfico a seguir permite uma melhor visualização do dilema 

(BARRICHELO, 2017). 

 
desutilidade, para estes, de não receber compensação. O critério de Kaldor-Hicks é muito criticado, 
mesmo por economistas, justamente por não garantir a maximização da utilidade (POSNER, 2010, p. 
108-109). 
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A melhor opção seria ambos colaborarem (Colaborar-Colaborar), mas o 

sistema de incentivos proposto induz, racionalmente, ambos a Trair, pois afinal, 

poderiam ficar livres, um incentivo tentador. 

O Dilema dos Prisioneiros traduz o que seria um equilíbrio ineficiente, pois o 

esquema de incentivos e a racionalidade induzem a um resultado pior.  

No mercado, que se traduz em um jogo competitivo e não colaborativo, o 

equilíbrio talvez possa ser alcançado com uma autoridade central que imponha 

sanção aos agentes que se recusem a colaborar. 

Os incentivos tem também por objetivo ilidir a pratica dos tomadores de carona 

(“free riding”), que seriam os indivíduos que não arcam com a sua parte nos custos 

totais necessários para mantença de um bem comum, como por exemplo o não 

pagamento de impostos por indivíduos que se beneficiam de serviços prestados pelo 

Estado. 

Douglass North (SALAMA, 2017), que constrói a sua teoria sobre o papel das 

ideologias a partir da contribuição de Herbert Simon47 sobre os limites da 

racionalidade humana, observa, que ilidir a prática de caronas pelos indivíduos 

 
47 SIMON, Herbert. Rationality in Psychology and Economics. In HOGARTH, Robin M. e REDER, Melvin 
W. (org.), The Behavioral Foundations of Economic Theory. Journal of Business (suplemento), vol. 59, 
pp. 209-224. 

Figura 3 - Representação gráfica do dilema do prisioneiro. 
Fonte: (BARRICHELO, 2017) 
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depende não só das instituições formais, mas, também das ideologias48 que 

estruturam as instituições informais.  

Por “ideologia” entenda-se um dispositivo para economizar informações 

(“economizing device”) e facilitar os processos de tomada de decisão, e, ao mesmo 

tempo, uma força ética e moral que delimita as opiniões a partir de um sentido de 

equidade/justiça (“fairness”). 

De acordo com os princípios já expostos, a teoria econômica aplicada ao 

direito, procura prever o comportamento dos agentes econômicos, avaliando a 

introdução de normas legais ou políticas públicas através de incentivos que promovam 

alterações na tomada de decisão por parte dos agentes, utilizando-a para antever, em 

algum grau, o potencial efeito da introdução das referidas normas ou políticas. 

Assim, boa medida de análise das regras jurídicas, seriam o estudo das 

estruturas de incentivos que estabelecem e as consequências de como as pessoas 

alteram seu comportamento em resposta a esses incentivos. 

2.1.7 Custos Sociais e Custos de Transação 

O Teorema de Coase representa a concretização dos resultados de 

observações empíricas do economista Ronald Coase, que em linhas gerais percebeu 

que, em situações onde os custos de transação são baixos, os agentes econômicos 

conseguem negociar de maneira relativamente cooperativa, e os resultados derivados 

dessas negociações serão os melhores, ou seja, a maximização dos benefícios das 

partes envolvidas, ou seja, eficiente (YEUNG, 2017). 

Independente da normatização existente, em havendo interesse os agentes 

econômicos transacionam os direitos existentes, porém, mesmo que haja direitos 

garantidos, se valer a pena, os agentes transacionarão esses direitos. Por outro lado, 

caso haja custos transacionais significativos, que imponham obstáculos (por exemplo, 

legislação, regulação, decisões judiciais, etc.), a transação não alcançará um 

resultado ótimo, produzindo impacto na economia (YEUNG, 2017). 

Ronald Coase (1910-2013), inglês que emigrou para os EUA em 1951, indo 

lecionar na Universidade de Buffalo e em outras universidades norte-americanas, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1991, ao usar pouquíssima matemática 

 
48 Por “ideologia” entenda-se um dispositivo para economizar informações (“economizing device”) e 
facilitar os processos de tomada de decisão, e, ao mesmo tempo, uma força ética e moral que delimita 
as opiniões a partir de um sentido de equidade/justiça (“fairness”) (SALAMA, 2017, p. 132). 
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em seus estudos, ou como ele diz: “economia do quadro-negro”, teve profundo 

impacto na economia. Dois de seus artigos tiveram profundo impacto na economia. O 

primeiro The Nature of the Firm, escrito quando em visita a Norman Thomas 

(candidato presidencial socialista), a Ford e a General Motors, Coase fornece uma 

explicação para duas questões básicas: “por que existem firmas? Do que depende o 

tamanho delas?” (ARAÚJO JR., 1996, p. 6-7). 

Instigado com a existência das firmas, já que economistas neoclássicos se 

esqueceram de considerar o papel dos arranjos institucionais, Ronald Coase publicou 

sua primeira importante obra, “The Nature of the Firm”, na qual seu objeto de estudo 

fora “a firma e o mercado, aos quais, juntos, compõe a estrutura institucional do 

sistema econômico” (COASE, 2017, p. 5).  

Ronald Coase inicia sua obra (COASE, 2017, p. 1), então, tendo a firma como 

unidade de análise básica da microeconomia, a toma como um fenômeno a ser 

entendido, questionando-se o porquê do papel alocativo destas ante a independência 

do mercado para alcançar seus objetivos, “a mão invisível”. 

O sistema de preços, no mundo da ortodoxia econômica, era capaz de 

fornecer coordenação perfeita no que se refere aos problemas de alocação de 

recursos, mas qual o papel das firmas neste contexto? 

Situando a firma enquanto uma organização e, analisando as instituições que 

se desenvolvem em seu interior, verificou que esta promove uma sucessão de 

contratos que possibilitam atingir seu fim, a produção. 

Assim, o sistema de preços para alocar recursos possui um custo implícito, os 

custos de transação, que se desenvolvem no interior da firma, justificando a existência 

desta para minimização destes custos de transação49. 

Estes custos de transação, sob uma perspectiva endógena da firma, seriam 

aquisição de matérias primas, contratação de mão de obra, manutenção e etc., sendo 

certo, que está gama de contratos necessários a produção, realizados via mercado, 

exigem aquisição de informações, processamento, sendo operacionalizados através 

de negociação, barganha (ARAÚJO JR., 1996). 

Porque existem custos envolvidos no uso do mercado, o processo de 

produção mais eficiente às vezes ocorre dentro de uma firma, o que explicaria o 

fenômeno de expansão das firmas a época  (COASE, 1960). 

 
49 É verdade que os contratos não são eliminados quando existe uma firma, mas são significativamente 
reduzidos (COASE, 2017, p. 39). 
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Assim, a existência da firma se justifica, pois esta proporciona meios eficientes 

para organizar a produção ao permitir a celebração de contratos de longa-duração, 

reduzindo assim os grandes custos provenientes das frequentes negociações que são 

próprias destes cenários (COASE, 2017). 

Contudo, a contribuição de Coase não se ateve a esta definição, e, em seu 

segundo artigo publicado em 1960: The Problem of Social Cost demonstrou o 

“casamento perfeito” que pode ser realizado entre Direito e Economia (COASE, 1960). 

Antes desta publicação, a economia do bem-estar era baseada na análise 

realizada por Arthur Cecil Pigou, em suas obras mais expressivas Wealth and Welfare 

(1912) e The Economics of Welfare (1932), segunda a qual, quando fossem 

encontrados defeitos no funcionamento do sistema econômico, a forma de consertar 

as coisas seria por meio do emprego de alguma ação governamental, por via de 

impostos, subsídios ou regulamentação pública (COASE, 2017, p. 21)50. 

 Diante dos efeitos que as relações entre os agentes econômicos causam a 

terceiros, começamos a analisar o que representaria para Coase externalidades, 

embora rejeite esta terminologia.  

O termo externalidade, conforme informa Coase (2017, p. 25) foi desenvolvido 

por Paul A. Samuelson na década de 1950, definindo-a porém com as palavras de 

Frank Hahn, retiradas de seu artigo Equilibrium and macroeconomics, de 1984: 

 

denominamos externalidade ... um efeito das ações de nosso agente sobre o 
bem-estar de outro [...] desde Marshall e Pigou, concorda-se que as 
externalidades constituem uma argumentação prima facie em favor da 
intervenção governamental sobre a economia de mercado (COASE, 2017, p. 
25). 
 

 Na literatura econômica convencional os custos sociais são externalidades, 

consequências não planejadas da atividade de um ou mais agentes econômicos 

(indivíduos ou empresas) sobre o bem-estar ou a capacidade produtiva de outro ou 

 
50 Este artigo se preocupa com os atos das firmas de negócios (business firms) que têm efeitos nocivos 
sobre terceiros. O exemplo clássico é o da fábrica cuja fumaça tem efeitos prejudiciais sobre aqueles 
que ocupam propriedades vizinhas. A análise econômica de tal situação é usualmente feita em termos 
de uma divergência entre o produto privado e o produto social da fábrica, na qual os economistas em 
grande parte, têm adotado a proposta de Pigou em The Economics of Welfare. Este tipo de análise 
parece ter levado a maioria dos economistas a concluir que seria desejável tornar o proprietário da 
fábrica responsável pelos prejuízos causados aos prejudicados pela fumaça ou, cobrar dele um tributo 
que variaria de acordo com a quantidade de fumaça produzida e seria equivalente, em termos 
financeiros, aos prejuízos que causasse, ou, ainda remover a fábrica de áreas residenciais (e, 
presumivelmente, de outras áreas em que a emissão de fumaça teria efeitos nocivos sobre terceiros). 
A minha opinião é de que os cursos de ação sugeridos são inadequados porque conduzem a resultados 
que não necessariamente, ou mesmo nem geralmente, são desejáveis (COASE, 2017, p. 95-96). 
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outros intervenientes no processo econômico, relativamente às quais não é possível 

obter ou exigir compensação (NEVES, 2011). 

Conforme definido por Vitor Neves (2011), são efeitos residuais ou 

secundários da atividade econômica – efeitos “externos” – que escapam à ação do 

mecanismo de preços, economias ou deseconomias externas. 

Representam a diferença entre custos privados e custos sociais ou entre 

lucros privados e lucros sociais, podendo ser positivas ou negativas para a sociedade, 

positivos se representam um benefício, e, negativos se constituem um custo. 

Contudo, Ronald Coase rejeita esta terminologia, por não aceitar, que os 

custos sociais se configurem como danos externos, uma vez que não há a imposição 

de um dano sobre outrem, existindo de fato uma reciprocidade entre estes, sendo 

todos responsáveis pela existência e resolução do problema (NEVES, 2011). 

Coase através de vários exemplos reais de processos judiciais buscou 

demostrar se deve A ser autorizado a causar um dano a B, ou se deve B ser autorizado 

a causar um dano a A, sendo necessário definir quais os interesses devam ser 

protegidos pela lei. 

Na relação entre os dois agentes, A e B, “ambas as partes causam o dano”. 

Evitar o dano a B implica causar um dano a A. Os custos existem para ambas as 

partes. Por isso é desejável que ambas levem em consideração o dano ao decidir 

como agir (COASE, 1960, p. 13), assim também devendo agir o Estado ao instituir 

uma norma. 

Os custos sociais, evidenciam para Coase (2017), a indefinição dos direitos 

de propriedade, uma vez que a imprecisão dos direitos de propriedade dificulta as 

transações entre os agentes. 

A partir do momento em que tais direitos sejam definidos com clareza a 

transação voluntária poderá ocorrer, e sem custos de transação, conduzindo a uma 

alocação eficiente de Pareto, que independerá, afinal, da atribuição inicial dos direitos 

de propriedade. É o famoso resultado conhecido como “teorema de Coase”, termo 

cunhado por George Stigler (NEVES, 2011; COASE, 2017)51. 

 
51 It is necessary to know whether the damaging business is liable or not for damage caused since 
without the establishment of this initial delimitation of rights there can be no market transactions to 
transfer and recombine them. But the ultimate result (which maximises the value of production) is 
independent of the legal position if the pricing system is assumed to work without cost (COASE, 1960, 
p. 8). 



73 
 

As partes, assim, conseguem maximizar seus resultados, alcançando uma 

solução ótima, independente dos termos normatizados, necessitando, para tanto, que 

reste assegurada a segurança dos termos da transação efetivada. 

Portanto, se os direitos de propriedade estão bem definidos e os custos de 

transação são nulos, resta viabilizada a transação e a formalização de contratos 

voluntários.  

Na realidade, em sendo incontornável a existência de custos sociais e custos 

de transação, nas relações sociais, tem-se por fundamental o papel do direito (e dos 

tribunais) na afetação dos recursos econômicos, tanto normatizar quanto a conceder 

segurança ao acordo estabelecido.  

Portanto, Coase não vilaniza a intervenção do Estado na economia, mas 

alerta que dita intervenção deve ser realizada não somente no sentido de saber a 

quem devem ser atribuídos os direitos de propriedade, para imputar todo o ônus ao 

“responsável” pelo dano, e, tentar por todos os meios eliminar esse dano, mas deve 

evitar o dano mais grave, para que consiga maximizar o valor total da produção. 

Como descreve Luciana Luk-Tai Yeung (2017), Coase percebeu que, onde os 

custos de transação são baixos, os agentes (indivíduos e/ou empresas) conseguem 

negociar de maneira relativamente cooperativa, e os resultados derivados dessas 

negociações se mostram eficientes e maximizam os benefícios das partes envolvidas. 

Como consolidou Bruno Salama (2017, p. 131), ao expor o entendimento de 

Douglass North, “as causas do crescimento econômico dizem respeito à ordem 

institucional da sociedade”, referindo-se também, particularmente,  “à existência de 

organizações eficientes e à habilidade da sociedade de implementar arranjos 

institucionais que façam com que os retornos para os indivíduos sejam 

igualados/aproximados dos retornos para a sociedade”.  

Veremos que o Teorema de Coase terá um papel primordial no entendimento 

de relações contratuais, como a relação do trabalho entre empregador e empregado, 

auxiliando na maneira pela qual o Estado deveria intervir a relação contratual 

trabalhista e recomendar ações e decisões de políticas públicas de maneira eficaz e 

eficiente com objetivo seja de maximizar o bem-estar social (YEUNG, 2017). 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE ECONÔMICA, JURÍDICA E SOCIAL DA REFORMA 
 

3.1 A Normatividade e o Trabalho no Brasil 

 
As relações de trabalho e a tendência de justiciabilidade dessas relações 

estão inseridas no contexto da contemporânea discussão sobre os direitos humanos 

e sua difícil relação com as questões econômicas e sociais. Nesse sentido, 

estabelecer a ligação entre os direitos humanos e a Constituição evidencia um aporte 

que hoje desafia os pensadores de nossa geração, dando continuidade a outras 

bandeiras que se ergueram, cujo marco mais direto, mais próximo, encontra-se na 

Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. 

Os Direitos Humanos podem ser definidos como o conjunto de princípios e de 

normas, fundamentadas no reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres 

humanos e que visam a assegurar o seu respeito universal e efetivo. 

José Joaquim Gomes Canotilho (2002) estabelece a distinção entre “direitos 

do homem” – aqueles originários da natureza humana, com caráter inviolável, 

intemporal e universal, válidos para todos os povos –, e “direitos fundamentais” – 

aqueles que vigem objetivamente numa ordem jurídica concreta, isto é, direitos do 

homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados no espaço e no tempo. 

Os Direitos Fundamentais referem-se, essencialmente, aos direitos do 

homem, transformados em direito positivo. Os direitos fundamentais são, por um lado, 

elementos essenciais da ordem jurídica nacional respectiva. Por outro, porém, eles se 

manifestam para além do sistema nacional. Nessa passagem do nacional para outras 

esferas, distinguem-se dois aspectos: um substancial e um sistemático. Por razões 

substanciais, os direitos fundamentais rompem o quadro nacional, porque, caso 

queiram satisfazer os requisitos que lhes possam ser imputados, eles devem incluir 

os direitos do homem. Porém, independentemente de sua positivação, os direitos do 

homem têm validez universal. 

Os Direitos Humanos e Fundamentais podem ser classificados em uma 

escala cronológica de positivação e inserção nos ordenamentos jurídicos dos países 

em dimensões de direitos. Dessa forma, a primeira dimensão de direitos seriam os 

direitos civis e políticos; os de segunda dimensão constituiriam os direitos sociais, aí 

inserida a necessidade de normatização das relações de trabalho e emprego, 
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propulsores dos direitos fundamentais de terceira dimensão, ligados ao valor 

fraternidade ou solidariedade, relacionados ao desenvolvimento e o progresso.  

3.2 Origem do Direito do Trabalho no Brasil 

 No Brasil, o Direito do Trabalho propriamente dito começou a surgir, 

efetivamente, após a Revolução de 1930, mas não é a era Vargas que inaugura a 

legislação social no país, pois antes disso, mesmo no tempo do império, surgiram 

algumas normas esparsas de proteção ao trabalho52 (COIMBRA e WITTCKIND, 

2016). 

 Muito embora não inaugure a normatização do Direito do Trabalho, é após 

1930, que sucessivas leis de proteção do trabalho vão sendo criadas. Jornada de 

trabalho de oito horas, regulação do trabalho feminino e dos menores, igualdade 

salarial entre homens e mulheres, criação do Departamento Nacional do Trabalho, 

expansão das Caixas de Aposentadorias, criação das Carteiras de Trabalho, entre 

outras mudanças. 

 Com o objetivo, então, de harmonizar em um só ordenamento legal, verificam-

se três fases distintas: 1) do governo iniciado com a Revolução de 1930, a primeira 

fase, de 1930 a 1934, dos decretos legislativos; 2) a segunda, de 1934 a 1937, do 

Congresso Nacional, lei, portanto; e 3) a terceira, de 1937 até dezembro de 1941 

(SÜSSEKIND, 2017, p. 162). 

 Assim, em primeiro de maio de 1943 através da sanção do Decreto-Lei nº 

5.452, foi anunciada pelo então Presidente Getúlio Vargas, durante o período do 

Estado Novo, a Consolidação das Leis do Trabalho, que como o título indica, 

consolidou a legislação trabalhista até então existente no Brasil, normatizando as 

relações de emprego, inserindo, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na 

legislação brasileira, tudo em meio à conflagração de um mundo em guerra (VARGAS, 

SALOMÃO, et al., 2013). 

 Diante de uma sociedade predominantemente rural e com movimento 

migratório cada vez mais intenso para as cidades, face a industrialização, já se 

 
52 Cesarino Junior e Cardone denominam o período de 1500 a 1888 como “pré-histórico”, por nada 
haver a referir quanto ao Direito do Trabalho, devido ao trabalho escravo (CESARINO JUNIOR, Antônio 
Ferreira; CARDONE, Marly A. Direito social. São Paulo: LTr, 1993, p. 77). Nesse sentido, segundo 
Evaristo de Moraes Filho, a chamada Lei Áurea de 1888 “significou, por si só, a primeira grande lei 
social entre nós, acabando com a escravidão e instituindo o regime do trabalho livre” (MORAES, 
Evaristo de. Apontamentos de direito operário. 4.ed. São Paulo: LTr, 1998, p. 32 do prefácio escrito por 
Evaristo de Moraes Filho). 
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configurava uma nova classe trabalhadora e politizada, buscando superar o atraso de 

séculos de colonialismo e latifúndio (VARGAS, SALOMÃO, et al., 2013). 

 A CLT, saudada como “a porta da cidadania”, “o estatuto dos trabalhadores”, 

na época, uma das mais avançadas no mundo, destinava-se a regular as relações de 

trabalho nas cidades, fruto de acirrada luta das classes trabalhadoras por melhores 

condições laborais que se iniciaram no final do século XIX e prosseguiram por toda 

sua primeira metade do século XX. 

 Muito embora tenha registros de movimentos grevistas desde 185853 merece 

destaque a greve geral de 191754, em São Paulo, da qual participaram mais de 40 mil 

trabalhadores, que teve como fato gerador a morte de José Martinez, sapateiro de 21 

 
53 Embora raras, ocorreram algumas greves durante o Império. A primeira de que se tem notícia foi 
deflagrada em 1858, no Rio de Janeiro, pelos tipógrafos dos jornais Diário do Rio de Janeiro, Correio 
Mercantil e Jornal do Comércio, que reivindicavam aumento salarial. Tendo contado com a 
solidariedade dos tipógrafos da Imprensa Nacional, a greve durou vários dias e foi vitoriosa. Em 1863 
houve uma greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro Pedro II em Barra do Piraí (RJ) e, em 1866, 
os caixeiros fluminenses paralisaram o trabalho tendo como exigência a extinção da jornada noturna e 
aos domingos. Em fins de 1888, trabalhadores de uma empresa construtora em Santos (SP) 
suspenderam suas atividades por falta de pagamento. (KORNIS e SANTANA, 2009, p. s.n.) 
Entre os anos de 1890 a 1920 foram realizadas no Rio de Janeiro 316 greves (cf. figura 2). Destas, 42 
foram greves conjuntas de categorias ou empresas (cf. figura 3) e as empresas cujos operários 
moveram maior número de greves foram, em primeiro lugar o Lloyd Brasileiro, contando um total de 14 
greves, sendo 9 destas nos três últimos anos do período estudado.  Em segundo lugar estão os 
operários da Companhia de Gás – Light, que moveram 12 greves, seguidos pelos trabalhadores da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, com 9 greves. (GOLDMACHER, 2009, p. 94) 
54 Ser operário naqueles dias não era nada fácil, nunca foi. Trabalhava-se em média 14 horas diárias, 
sem férias, sem descanso semanal remunerado e sem nenhum tipo de assistência. Para eles, apenas 
o trabalho. “Produzir, produzir deve ser o lema dos paulistas”, afirmava a imprensa burguesa. Mas, 
produzir para quem? Começavam a se perguntar os operários. 
Por todo este trabalho, recebiam parcos salários que não eram o suficiente para o sustento de suas 
famílias, o que levava mulheres e crianças a se empregarem nas fábricas, submetendo-se às mesmas 
condições de trabalho dos homens e recebendo menores salários. Os serviços eram insalubres, as 
jornadas de trabalho longas, sem horário para as refeições, que eram feitas ao lado das máquinas. 
Afinal, São Paulo não podia parar. “Oh! Pobre dos proletários!”, dizia uma canção anarquista. Em 1912, 
67% dos trabalhadores têxteis eram mulheres. Em 1918, mais de 50% do operariado fabril eram 
constituídos de menores, como podemos constatar neste trecho de artigo publicado em um jornal da 
época: “Assistimos a entrada de cerca de 60 menores, às 7 horas da noite (...). Essas crianças saem 
às 6 horas da manhã. Trabalham, pois, 11 horas a fio em serviço noturno, apenas com um descanso 
de 20 minutos (...). O pior é que elas se queixam de serem espancadas pelo mestre de fiação (...). 
Alguns apresentam mesmo ferimentos produzidos por uma manivela. Trata-se de crianças de 12, 13 e 
14 anos”. O custo de vida aumentava dia a dia. Em 1916, os gêneros alimentícios subiram mais de 
60%, sem que houvesse qualquer reajuste salarial. Começava a faltar alimentos e toda nossa produção 
era vendida para a Europa, que estava em guerra. A fome batia às portas das famílias dos 
trabalhadores. É neste contexto que teve início a onda da greve que abalou o país. Em julho de 1917, 
o que parecia mais uma simples greve como outras tantas que já haviam ocorrido desde o começo do 
século, acabou por desembocar no maior movimento de contestação operária já visto na história do 
Brasil até então (BUONICORE, 2012, p. s. n). 
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anos, morto pela a polícia, quando violentamente decide sufocar os piquetes que se 

formavam à porta do cotonifício Crespi55 (BUONICORE, 2012). 

 Antes da emblemática greve de 1917, a classe operária já contava com sua 

pauta de reivindicações operárias, em 1912, com a constituição da Confederação 

Brasileira do Trabalho - CBT, durante o 4º Congresso Operário Brasileiro, restaram 

definidas as principais reivindicações: (a) jornada de oito horas, (b) semana de seis 

dias, (c) construção de casas para operários, indenização para acidentes de trabalho, 

(d) limitação da jornada de trabalho para mulheres e menores de 14 anos, (e) 

contratos coletivos ao invés de contratos individuais, (f) seguro obrigatório para os 

casos de doenças, pensão para velhice, (g) fixação de salário mínimo, (h) reforma dos 

impostos públicos e (i) obrigatoriedade da instrução primária56 (BRASIL, 2017, p. s.n). 

 Diante deste contexto histórico, inquestionável o equívoco cometido por vários 

pesquisadores em desqualificar a CLT, afirmando ser sua sanção uma concessão das 

classes dominantes ou mesmo um engodo para desviar a luta pela emancipação dos 

trabalhadores (VARGAS, SALOMÃO, et al., 2013). 

 Na condução deste equívoco citam alguns o discurso de Getúlio Vargas em 

1º de maio de 1952, que assim discursou:  

Talvez seja o único país do mundo onde a legislação trabalhista nasceu e se 
desenvolveu não por influência direta do operariado organizado, mas por 
iniciativa do próprio governo, como realização de um ideal a que consagrei 
toda minha vida pública e que procurei pôr em prática desde o momento em 
que a Revolução de 1930 me trouxe à magistratura suprema da nação 
(PINTO, 2013, p. 10)57. 
 

 Outro aspecto, também desse discurso equivocado, é o de associar a CLT ao 

pensamento nazista, muito embora tenha sido inspirada no ideário da República de 

Weimar (1919), necessário lembrar que esta representou a ascensão do Estado 

Social do século XX, democrática e liberal, consagrando constitucionalmente direitos 

sociais (VARGAS, SALOMÃO, et al., 2013). 

 
55 O Cotonifício Rodolfo Crespi foi uma indústria têxtil inaugurada localizada no município de São Paulo, 
no bairro da Mooca. Foi inaugurado em 1897 pelos sócios Rodolfo Crespi e Pietro Regoli sob o nome 
de Regoli, Crespi & Cia., e desativado em 1963. 
56 Merece destaque com pertinência ao nosso trabalho, a reinvindicação para estabelecimento de 
contratos coletivos ao invés de contratos individuais. 
57 Rendo homenagens ao estadista Getúlio Vargas pelo arrojado pioneirismo no terreno do direito social 
e à Consolidação por bons serviços prestados no passado. Os desafios do desenvolvimento e da 
criação de milhões de empregos, no panorama da economia globalizada e informatizada, exigem, 
entretanto, novo pacto entre governo, patrões e empregados. Para obtê-lo será fundamental 
modernizarem-se as relações de trabalho, tomando-se como pontos de partida a democratização da 
estrutura sindical - onde perduram raízes corporativo-fascistas - e a defesa das negociações coletivas 
contra insistentes interferências do Ministério Público do Trabalho (PINTO, 2013, p. 11) 
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 Muito se fala, ainda, de que Vargas teria buscado na Carta Del Lavoro editada 

em 21 de abril de 1927, pelo Gran Consiglio Del Fascismo, documento político 

fundamental do ordenamento corporativo, o que é incontestável. 

 Contudo, necessário se estabelecer o que representou o fascismo um dos 

regimes totalitários do século XX, surgido na Itália, no final da primeira Guerra Mundial, 

e que perdurou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.  

 Ao longo dos mais de 20 anos em que perdurou o regime foram suprimidas 

todas as formas de autogoverno das administrações locais, tendo o sindicato fascista 

assumido o monopólio da representação operária, com proibição das greves, censura 

da imprensa, representando tudo que um regime ditatorial perpetua. 

 Contudo, o fascismo se propunha a realizar um discurso liberal, atrelado ao 

capitalismo, como percebe-se em seu primeiro discurso a Câmara, Discurso no 

hemiciclo de 21 de junho de 1921.58 

 Podemos sintetizar que o objetivo do fascismo era substituir o sistema liberal 

democrático clássico vigente – de inspiração rousseauniana e iluminista – por um 

modelo concentrado na ideia de representação por grupos profissionais – inspirada 

na noção de corporação de Hegel - o corporativismo59. 

 
58 Não nos oporemos e preferiremos votar a favor de todas as medidas e medidas destinadas a 
aperfeiçoar a nossa legislação social. Nós nem sequer nos opomos a experiências cooperativas. Mas 
eu lhe digo imediatamente que nos oporemos com todas as nossas forças às tentativas de socialização, 
estatização, coletivização! (comentários). Já tivemos o suficiente do socialismo de estado! (Aplausos à 
extrema direita e a outros bancos, comentários à extrema esquerda, interrupções). E não desistiremos 
da luta, que eu gostaria de chamar de doutrinária, contra o complexo de suas doutrinas, ao qual 
negamos o caráter da verdade e, acima de tudo, da fatalidade. Nós negamos que existem duas classes, 
porque há muito mais (comentários); nós negamos que possamos explicar toda a história humana com 
o determinismo econômico. (Aplausos da extrema direita, aprovações). Negamos o seu 
internacionalismo, porque é uma mercadoria de luxo (comentários à extrema esquerda), que só pode 
ser praticada nas classes altas, enquanto as pessoas estão desesperadamente ligadas à sua terra 
natal. (Aplausos da extrema direita). Não só isso, mas nós afirmamos, e com base em uma literatura 
socialista recentemente que você não deve negar (comentários), que agora começa a verdadeira 
história do capitalismo, porque o capitalismo não é apenas um sistema de opressão, mas é 
também uma seleção de valores, uma coordenação de hierarquias, um senso de 
responsabilidade individual mais amplamente desenvolvido. (Aprovações) Tanto assim que Lenin, 
depois de estabelecer os conselhos de fábrica, os aboliu e colocou os ditadores lá; tanto que, depois 
de ter nacionalizado o comércio, ele o trouxe de volta ao regime de liberdade; e (você sabe que esteve 
na Rússia), depois de ter suprimido a burguesia, mesmo fisicamente, hoje ele os chama de todos os 
horizontes, porque sem o capitalismo, sem seus sistemas técnicos de produção, a Rússia nunca mais 
se levantaria mais. (Aplausos da extrema direita, comentários ). (MUSSOLINI, 2012, p. s.n.). 
59 O Corporativismo é uma doutrina que propugna a organização da coletividade baseada na 
associação representativa dos interesses e das atividades profissionais (corporações). Propõe, graças 
à solidariedade orgânica dos interesses concretos e às fórmulas de colaboração que daí podem derivar, 
a remoção ou neutralização dos elementos de conflito: a concorrência no plano econômico, a luta de 
classes no plano social, as diferenças ideológicas no plano político. Segundo os apologetas do 
Corporativismo, "houve no passado da humanidade muitas sociedades corporativas e muitos teóricos 
do Corporativismo, a começar por Platão, por Aristóteles e por Santo Tomás. Mais: poder-se-ia dizer 
que todas as sociedades históricas foram corporativas; todas menos as sociedades democráticas 
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 Contra as constantes exigências de liberdade, necessárias ao 

desenvolvimento do sistema econômico, o fascismo buscou obter a harmonização 

entre as exigências dos trabalhadores e dos empregadores, principalmente pelo 

método da coerção, a fim de que tudo ficasse sob a autoridade do Estado. Assim, 

empregados e empregadores passaram a ser enquadrados em um único sindicato 

fascista. 

 Sob esta perspectiva corporativista, então, é editada a Carta del Lavoro, uma 

carta de intenções publicada em 21 de abril de 1927, pelo Gran Consiglio Del 

Fascismo, um documento político fundamental do ordenamento corporativo, em que, 

dentre outras coisas, defendia que o contrato de trabalho coletivo seria uma expressão 

concreta da solidariedade entre empregados e empregadores, reconhecendo as 

corporações como organização unitária das forças de produção, portanto, de interesse 

nacional, reconhecendo-as por lei como órgãos estatais, outorgando legitimidade para 

ditar regras sobre a disciplina das relações de trabalho60. 

 
surgidas no século XIX, porque a Revolução Francesa, ao destruir os quadros corporativos, reduziu a 
sociedade ao pó dos indivíduos'' (MANOILESCU, 1934). Com efeito, deixados de lado alguns 
precedentes longínquos e vagos no mundo clássico, o Corporativismo idealiza a comuna medieval 
italiana, onde a corporação não é apenas uma associação de indivíduos que exercem a mesma 
atividade profissional: ela monopoliza a arte ou ofício e, consequentemente, a produção, vedando-a 
aos estranhos, detém poderes normativos em matéria de economia (determinação das normas de 
comércio e preços) e constitui por vezes um canal obrigatório de representação política. (BOBBIO, 
MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 287) 
60 [...]VI. - As associações profissionais legalmente reconhecidas garantem a igualdade legal entre 
empregadores e trabalhadores, mantêm a disciplina de produção e trabalho e promovem seu 
aprimoramento. As corporações constituem a organização unitária das forças de produção e 
representam plenamente seus interesses. Em virtude dessa representação integral, sendo os 
interesses de produção interesses nacionais, as corporações são reconhecidas pela lei como órgãos 
estatais. Como representantes dos interesses unitários da produção, as corporações podem ditar 
regras obrigatórias sobre a disciplina das relações de trabalho e também sobre a coordenação da 
produção sempre que tiverem os poderes necessários das associações associadas. VII. - O estado 
corporativo considera a iniciativa privada no campo da produção como a exploração mais eficaz e mais 
útil aos interesses da nação. Sendo a organização privada da produção uma função de interesse 
nacional, a organização da empresa é responsável pela direção de produção perante o Estado. Da 
colaboração das forças produtivas deriva entre elas a reciprocidade de direitos e deveres. O prestador 
de serviços, técnico, empregado ou trabalhador, é um colaborador ativo do empreendimento 
econômico, cuja direção é de responsabilidade do empregador. [...] IX. - A intervenção do Estado na 
produção econômica ocorre somente quando a iniciativa privada é insuficiente ou insuficiente ou 
quando interesses políticos do Estado estão em jogo. Essa intervenção pode assumir a forma de 
controle, incentivo e gerenciamento direto. [...] XI. - As associações profissionais têm a obrigação de 
regular, através de acordos coletivos, as relações de emprego entre as categorias de empregadores e 
trabalhadores que representam. O contrato coletivo de trabalho é celebrado entre associações de 
primeiro grau, sob a orientação e controle das organizações centrais, sem prejuízo da faculdade de 
substituição pela associação de nível superior, nos casos previstos em lei e por estatutos. Cada 
contrato coletivo de trabalho, sob pena de nulidade, deve conter regras precisas sobre as relações 
disciplinares, no período probatório, na medida e no pagamento da remuneração, no horário de 
trabalho. [...] XII. - A ação do sindicato, o trabalho conciliador dos órgãos sociais e a sentença da 
Magistratura Trabalhista garantem a correspondência do salário às necessidades normais da vida, às 
possibilidades de produção e à realização do trabalho. A determinação do salário é subtraída de 
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 A Consolidação das Leis do Trabalho foi ideia da CLT foi do Ministro 

Alexandre Marcondes Filho, nomeado Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em 

2 de janeiro de 1942, e, contou com o trabalho de renomados juristas, incumbidos de 

redigi-la, em fevereiro de 1942, quatro procuradores da Justiça do Trabalho: Luís 

Augusto do Rego Monteiro, José de Segadas Viana, Dorval de Lacerda e Arnaldo 

Süssekind, que finalizam a empreitada em 5 de novembro de 1942, com a entrega do 

anteprojeto à Marcondes Filho, que é publicado em 5 de janeiro de 1943, sendo em 

1º de maio de 1943 sancionado o Decreto-Lei nº 5.452 que aprovou a Consolidação 

das Leis do Trabalho (BRASIL , 1943; PINTO, 2013; SÜSSEKIND, 2017). 

 A época Arnaldo Süssekind (2017), com 24 anos, um dos renomados juristas 

que participaram da elaboração da CLT esclareceu que as principais fontes materiais 

para elaboração da CLT foram os pareceres de Oliveira Vianna e de Oscar Saraiva, o 

1º Congresso Brasileiro de Direito Social, as Convenções e Recomendações da 

Organização Internacional do Trabalho, ratificadas (fonte formal) ou não (fonte 

material)  e a Encíclica Papal Rerum Novarum61 que justificava a intervenção do 

Estado em nome e em proveito da justiça social e tratava de matéria sindical, trabalho 

de mulheres, menores, etc. 

 Arnaldo Süssekind (2017), veementemente, negou que a CLT tenha sido 

elaborada sob influências fascistas, e que tenha se limitado a copiar a Carta Del 

Lavoro, e indica primeiramente uma questão matemática, já que, a CLT possuía, 

quando da sua promulgação, 921 artigos, e a Carta Del Lavoro, apenas 30 itens. 

 
qualquer regra geral e confiada ao acordo das partes nos acordos coletivos. (BIBLIOTECA FASCISTA, 
2012) 
61 O operário que receber um salário suficiente para ocorrer com desafogo às suas necessidades e às 
da sua família, se for prudente, seguirá o conselho que parece dar-lhe a própria natureza: aplicar-se-á 
a ser parcimonioso e agirá de forma que, com. prudentes economias, vá juntando um pequeno pecúlio, 
que lhe permita chegar um dia a adquirir um modesto património. Já vimos que a presente questão não 
podia receber solução verdadeiramente eficaz, se se não começasse por estabelecer como princípio 
fundamental a inviolabilidade da propriedade particular. Importa, pois, que as leis favoreçam o espírito 
de propriedade, o reanimem e desenvolvam, tanto quanto possível, entre as massas populares [...] Mas 
uma condição indispensável para que todas estas vantagens se convertam em realidades é que a 
propriedade particular não seja esgotada por um excesso de encargos e de impostos. Não é das leis 
humanas, mas da natureza, que emana o direito de propriedade individual; a autoridade pública não o 
pode, pois, abolir; o que ela pode é regular-lhe o uso e conciliá-lo com o bem comum. É por isso que 
ela age contra a justiça e contra a humanidade quando, sob o nome de impostos, sobrecarrega 
desmedidamente os bens dos particulares. Benefício das corporações 29. Em último lugar, diremos 
que os próprios patrões e operários podem singularmente auxiliar a solução, por meio de todas as 
obras capazes de aliviar eficazmente a indigência e de operar uma aproximação entre as duas classes. 
(PAPA LEÃO XIII, 1891) 
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 Destes 30 itens, 11 constituem-se em princípios do trabalho, que já haviam 

sido elencados no Tratado de Versailles e que muitos deles já eram tradicionais 

direitos iniciados na Inglaterra, na França e na Alemanha (SÜSSEKIND, 2017).  

 Verdade é, que podemos observar por uma breve leitura da CLT uma gama 

de direitos também indicados na Carta Del Lavoro, porém, não foram criados pela 

ideologia fascista62. 

 Contudo, no que concerne à organização sindical Süssekind (2017) observa-

se que realmente há grande similitude do disposto na Carta Del Lavoro, todavia, 

verifica-se que a unidade sindical compulsória retrata a primeira lei sindical do 

Governo Getúlio Vargas, o Decreto n° 19.770, de março de 1931, e não se tratava de 

uma criação da ideologia fascista. 

 Referida lei, que adota o sistema da unidade sindical compulsória, com 

exigência de registro no Ministério do Trabalho, teria sido elaborada por Evaristo de 

Moraes, fundador e presidente do Partido Socialista Brasileiro; Agripino Nazaré, jurista 

socialista, e Joaquim Pimenta, jurista confessadamente comunista, que como Arnaldo 

Süssekind, observou “foi bom quando Getúlio o adotou, mas, a partir de 1960, já 

deveria ter sido modificado” (SÜSSEKIND, 2017, p. 163). 

 Pode-se concluir que a CLT em sua origem não possui aspirações fascistas, 

tendo incorporado, contudo, o corporativismo, sendo este sim, um traço marcante, 

acreditando que o controle das entidades sindicais promoveria um controle do Estado 

na relação capital trabalho. 

 Como ensina (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 288), no plano 

político, “o modelo corporativo se apresenta como alternativa do modelo 

 
62 Então, diz o artigo: “A retribuição deve corresponder, na forma mais consentânea, às exigências do 
trabalhador e da empresa”. É fascismo? Não creio. “O trabalho noturno deve ter uma remuneração 
percentual maior que o trabalho diurno. O trabalhador terá direito a um repouso semanal, sempre que 
possível, coincidente com o domingo. Depois de um ano de ininterrupto serviço, o prestador de obra 
na empresa de trabalho contínuo tem direito a um período anual de repouso feriai retribuído”. E vem 
por aí. Poderia ler mais… Mas dirão os senhores: há um artigo ─ e há ─ que declara que o sindicato 
deve ter o monopólio da representação da categoria e, portanto, um sindicato único para representar 
todos os integrantes da categoria profissional ou econômica. Tem. Está na legislação da CLT? Está. 
Por que está? Porque a Carta Política de 1937 tinha essa redação, adotava esse princípio. Então, a 
Carta de 1937, de Vargas, teria copiado, nesse ponto, a Carta del Lavoro? Vou lhes dizer que a Carta 
del Lavoro é de 1927. Dez anos antes, o Sr. Lênin adotou o mesmo princípio na União Soviética. 
Sindicato único representando toda a categoria, com registro no Ministério, e mais, com um conselho 
central, cujos membros eram designados pelo Komitern. Isso, no comunismo, seria possível. Lênin se 
inspirou em um livro, editado em Paris, de Maxime Leroy, de 1913. Então, pergunto aos senhores: a 
CLT e a Constituição de 1937 teriam se inspirado na Carta del Lavoro ou na União Soviética? 
(SÜSSEKIND, 2017, p. 163) 
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representativo democrático”, representa estagnação econômica e tecnológica, 

incompatível a industrialização. 

 No mesmo sentido Adam Smith (2017, p. 232-233), que indicava ser a reunião 

de pessoas com o mesmo ofício o início de uma conspiração que culminaria com a 

elevação dos preços63. 

 O corpo sistemático da CLT abrange 922 artigos, divididos em 11 títulos, que, 

por sua vez, se subdividem em numerosos capítulos e seções. 

 Na introdução (título I, art. 1º/12) enunciam-se os princípios conceituais 

básicos, genéricos para todos os demais títulos e para a própria legislação do trabalho 

em geral. No título II encontram-se as normas da tutela geral do empregado (art. 

13/223), normas estas que o Estado faz suas, quer vê-las cumpridas de forma 

irrenunciável, substituindo o interesse do empregado pelo da própria sociedade. O 

título III (art. 224/441), com a mesma natureza imperativa e cogente do anterior, cuida 

das normas especiais de tutela do trabalho. Versa o título IV (art. 442/510) sobre o 

contrato individual de trabalho, no qual mais se manifesta a autonomia privada da 

vontade, no que possa ser compatível com os princípios gerais do direito do trabalho. 

O título V (art. 511/610) regula a organização sindical e o VI a convenção coletiva de 

trabalho (art. 611/625). Trata o título VII do processo das multas administrativas (art. 

626/642) e, finalmente, os títulos VIII, IX e X (art. 643/910) regulam a Justiça do 

Trabalho, sendo o último, título XI, sobre disposições finais e transitórias (art. 

911/922). 

 Enfim, a CLT nasceu impulsionada sim pelos movimentos sociais, tendo 

incorporado o corporativismo já vigente no Decreto n° 19.770 de março de 1931, a Lei 

de Sindicalização, que conferia às organizações sindicais de empregadores e 

empregados a função precípua de órgãos de colaboração do Estado, tudo com a 

 
63 As pessoas do mesmo ofício raramente se encontram, mesmo para festas e diversão, mas a 
conversação sempre termina numa conspiração contra o público, ou em alguma maquinação para 
elevar os preços. É impossível, com efeito, evitar tais reuniões, por qualquer lei que poderia ser 
executada ou que fosse consistente com a liberdade e a justiça. Mas se a lei não pode impedir que 
pessoas do mesmo ofício se reúnam por vezes, nada deveria fazer para facilitar tais reuniões, ou torná-
las necessárias [...] Uma incorporação não só as torna necessárias, mas torna o ato da maioria 
obrigatório sobre o todo. Num comércio livre, uma combinação efetiva não pode ser estabelecida senão 
pelo consentimento unânime de cada comerciante, e não pode durar mais do que enquanto cada 
comerciante continue com a mesma ideia. A maioria de uma corporação pode editar um regulamento 
com penalidades adequadas, que limitarão as competições mais efetiva e duravelmente do que seria 
possível com qualquer combinação. A pretensão de que as corporações são necessárias para o melhor 
governo do ofício não tem nenhum fundamento (SMITH, 2017, p. 232-233) 



83 
 

crença de que assim efetivaria o controle da relação capital trabalho, sufocando os 

movimentos sociais. 

 Sendo certo, ainda, que a CLT cumpriu sua função à época, regulamentando 

uma economia agrícola, com cidades isoladas em um país de dimensão continental, 

e com movimento migratório cada vez mais intenso para as cidades. 

 Uma indagação trazida por Süssekind (1993), em outra de suas obras sobre 

a CLT, merece reflexão: “se alguma coisa deve suscitar estranheza e crítica é a 

manutenção pela Constituição de 1988, dos princípios básicos da organização 

sindical, dita corporativa, consagradas pela Carta Magna de 1937”. 

 3.3 A Reforma 

 Apresentada pelo Executivo em 23 de dezembro de 2016, pelo ex-presidente 

Michel Temer, com pedido de tramitação de urgência, com fundamento no artigo 155 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, o Projeto de Lei nº 6787 

iniciou tramitação em regime de prioridade, por tratar-se de projeto apresentado pelo 

Poder Executivo conforme artigo 151 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados – RICD em 03 de fevereiro de 2017, sendo constituída Comissão Especial 

para a parecer ante a complexidade diversificada da matéria (BRASIL, 2016). 

 O projeto inicial, apresentado contemplava a inserção de novos artigos bem 

como a alteração parcial e total de 07 (sete) artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e 07 (sete) 

artigo da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com revogação de 06 (seis) artigos e 02 

(dois) artigos das mesmas normas respectivamente, ou seja, uma modificação por 

assim dizer pequena, diante da Lei 13.467/2017 que materializou a reforma trabalhista 

(BRASIL, 2016). 

 A Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei nº 

6787, de 2016, do Poder Executivo, teve como relator o Deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN), que após diversas reuniões, audiências públicas, e 850 Emendas, 

apresentou seu relatório em 12 de abril de 2017, com a modificação do Projeto, 

inicialmente apresentando a inserção bem como a alteração parcial e total de 95 

(noventa e cinco) artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e 03 (três) artigo da Lei 6.019, de 3 de 

janeiro de 1974, 01(um) artigo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 01(um) artigo 
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da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 01(um) artigo da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, com revogação de 17 (dezessete) artigos da CLT e 01 (um) artigo da Medida 

Provisória nº 2.226, de 04 de setembro de 2001 e da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, ou seja, um total de 122 (cento e vinte e duas alterações) (MARINHO, 2017). 

 Estruturada na necessidade de atualização da legislação trabalhista, uma vez 

que o Brasil de 1943 não seria o Brasil de 2017, e que a evolução social e econômica 

destes 74 anos, que modificaram as dinâmicas sociais, as formas de se relacionar, de 

produzir e de trabalhar, com surgimento novas profissões, não estariam 

comtempladas pela legislação em vigor, a Comissão Especial instaurada na Câmara 

dos Deputados apresentou seu parecer sobre o Projeto de Lei 6787/2016 (MARINHO, 

2017). 

 Embora falaciosa a argumentação de que a legislação trabalhista em vigor até 

então, teria sido inspirada no fascismo de Mussolini, retratada na Carta Del Lavoro 

(1917), como já amplamente exposto, o relatório da Comissão especial deixa clara a 

contraposição ao capitalismo contemporâneo e ao cidadão cosmopolita de hoje, e que 

a época de sua sanção (1943) retratava um Estado hipertrofiado, intromissivo, que 

tinha como diretriz a tutela exacerbada da autonomia de seus cidadãos e a invasão 

dos seus íntimos (MARINHO, 2017). 

 Ao expor em sua justificação que a Constituição Federal de 1988, em vigor, 

traduziria em seu bojo o respeito às escolhas individuais, aos desejos e anseios 

particulares, estaria diametralmente oposta a ideia de um Estado dizer o que é melhor, 

negando aos seus cidadãos seu direito de escolher e exercer a sua liberdade. 

 Dentre todos os aspectos retratados no parecer apresentado, merece 

destaque o reconhecimento da globalização das relações de trabalho diante das 

inovações tecnológicas e a importância da atuação das representações sindicais de 

trabalhadores e de empregadores para decidirem, de comum acordo, qual a melhor 

solução para as partes em momentos determinados e específicos64. 

 
64 O povo anseia por liberdade, anseia por emprego, deseja poder empreender com segurança. 
Vivemos em um país onde se discute os termos do contrato de trabalho na sua rescisão e não no 
momento da sua assinatura, uma ilógica inversão que desprotege os empregados e desincentiva as 
contratações. A preocupação desta Casa, ao examinar a proposição, não pode se restringir ao universo 
dos empregados formais, é preciso pensar naqueles que estão relegados à informalidade, ao 
subemprego, muitas vezes por que a sua realidade de vida não se encaixa na forma rígida que é a 
atual CLT. A legislação trabalhista brasileira vigente hoje é um instrumento de exclusão, prefere deixar 
as pessoas à margem da modernidade e da proteção legal do que permitir contratações atendendo as 
vontades e as realidades das pessoas. (MARINHO, 2017, p. 19) 
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 Nesta esteira, o parecer apresenta que a legislação trabalhista antes da 

reforma trabalhista se configurava como propulsora de injustiças, criando o que 

poderíamos chamar de trabalhadores premium, com seus contratos de trabalho 

regidos pela CLT, que teriam tudo (emprego, salário, direitos trabalhistas e 

previdenciários), e trabalhadores informais que nada teriam e estariam à margem da 

cobertura legal, além de exponenciar ainda mais a massa de desempregados. 

 Assim, sob a ideia de modernização da legislação, de segurança jurídica, 

liberdade de negociação e respeito às garantias constitucionais, sem maiores análises 

econômicas, surge o Projeto de Lei 6787/2016, que foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em 26 de abril de 2017, com 296 votos favoráveis e 177 contrários, que foi  

levado ao Senado Federal para aprovação, por meio do Ofício nº 362/17/SGM-P, em 

28 de abril de 2017. 

 Identificado como Projeto de Lei da Câmara n° 38, de 2017, a Reforma 

Trabalhista apresentada ao Senado Federal continha 59 (cinquenta e nove) alterações 

de artigos da CLT, 43 (quarenta e três) novos artigos para serem inseridos na CLT, a 

revogação de 07 (sete) artigos na integralidade, além de alguns parágrafos e incisos 

de 09 (nove) artigos; bem como alterou a redação de 02 (dois) artigos da Lei 6.019/74 

(Lei da Terceirização), que haviam sido incluídos pela Lei 13429/2017, incluindo ainda 

na Lei 6.019/74 03 (três) novos artigos; alterou a redação de 01 (um) artigo da Lei 

8.036/90 (Lei do FGTS); modificou 01 (um) artigo da Lei 8.212/91 (Lei da Previdência).  

 Resumidamente, o Projeto de Lei 6787/2016 na Câmara de Deputados, que 

propunha alteração em 07 (sete) artigos, na tão conclamada desatualizada 

Consolidação das Leis do Trabalho, em quatro meses de tramitação (23/12/2016 a 

26/04/2017), em meio a várias emendas, resultou no Projeto de Lei da Câmara nº 38, 

apresentado ao plenário do Senado Federal com mais de 109 (cento e nove) 

alterações entre criações, revogações e modificações de redação, a Reforma 

Trabalhista. 

 O projeto apresentado ao Senado, foi submetido a Comissões de Assuntos 

Econômicos (CAE), de Assuntos Sociais (CAS) e Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ), para posterior debate e votação pelo Plenário. 
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 A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, com 14 votos 

favoráveis e 11 contrários, o relatório favorável do senador Ricardo Ferraço (PSDB-

ES), com rejeição a todas as 200 emendas apresentadas. (FERRAÇO, 2017)65 

 Na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), entretanto, o relatório favorável ao 

texto aprovado pela Câmara do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) restou rejeitado, 

por 10 votos a 9, sendo aprovado o texto alternativo, do senador oposicionista Paulo 

Paim (PT-RS) (PAIM, 2017). 

 Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), presidida pelo 

Senador Edson Lobão, o relatório do Senador Romero Jucá (MDB-RR) obteve 

aprovação, com parecer favorável ao Projeto e contrário às Emendas, ressalvados os 

destaques (JUCÁ, 2017)66. 

 
65 Adicionalmente, avaliamos que a proposta vai ao encontro dos objetivos fundamentais da República 
elencados no art. 2º, em especial os do inciso II, de garantir o desenvolvimento nacional, e do inciso III, 
de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
Adicionalmente, ela está consoante com um dos mais importantes princípios da ordem econômica, 
apresentado no inciso VIII do art. 170: o princípio da busca do pleno emprego. Ao analisar o tema 
trabalhista diante do texto constitucional, não se pode olvidar também do disposto no art. 193, que 
enuncia que a ordem social tem como objetivo o bem-estar social e a justiça social, tendo como base 
o primado do trabalho. Outro princípio a ser recordado, frequentemente esquecido em análises como 
esta, é um dos princípios da ordem econômica previsto no art. 170, inciso V: o da defesa do consumidor. 
Em especial, esta é uma proposta voltada a garantir um direito previsto no rol de direitos sociais do art. 
6º: o direito ao trabalho. Assim, a reforma trabalhista não deve ser entendida apenas como uma reforma 
que contempla os direitos do trabalhador, mas de maneira mais ampla, porque contempla o direito da 
pessoa.[...] Desta forma, a reforma trabalhista - em relação à negociação coletiva e a outros temas - 
também tem o objetivo de proteger as leis e a própria Constituição de uma ofensiva de decisões judiciais 
que invadem a competência do Congresso Nacional, afrontando os princípios constitucionais da 
separação dos Poderes (consagrado nos arts. 2º e 60 da Carta Magna) e da legalidade 
(consubstanciado no próprio caput do art. 5º), além do princípio da conformidade funcional [...] A 
legislação trabalhista e a jurisprudência trabalhista podem ser muito boas para os incluídos. O 
Congresso Nacional tem que olhar para o conjunto da sociedade, preservando os direitos e conquistas 
dos incluídos, mas tendo cuidado também para com os excluídos. São eles os verdadeiros precarizados 
da nossa sociedade (FERRAÇO, 2017, p. 5, 9, 13, 14) 
66 Altera-se, ainda, o art. 8º, a fim de se atribuir nova configuração à hierarquia que deve ser obedecida 
para a aplicação da norma jurídica. A expressão “na falta de” constante do caput do referido dispositivo 
indica que a principal fonte de direitos é a lei para, em seguida, disciplinar as demais fontes. Assim, os 
princípios, a jurisprudência, a analogia e a equidade somente podem ser usadas no vazio legal. 
Ademais, o dispositivo, em seus parágrafos, explicita parâmetros a serem seguidos pela Justiça do 
Trabalho no exercício de sua jurisdição. Ressalte-se que o disposto somente busca garantir a 
segurança jurídica expondo o que já está pressuposto pelos princípios constitucionais básicos da 
independência e harmonia entre os Poderes do Estado. [...]  Outro dos maiores méritos da reforma está 
no que prevê o art. 611-A, que estabelece a regra da prevalência da convenção coletiva e do acordo 
coletivo de trabalho, e no que dispõe o art. 611-B, que especifica taxativamente um marco regulatório 
com as matérias que não podem ser objeto de negociação, por serem direitos que se enquadram no 
conceito de indisponibilidade absoluta. Preserva-se, dessa forma, o que se convencionou denominar 
de patamar civilizatório mínimo dos trabalhadores. Quanto ao que não se enquadra nesse conceito, 
permite-se a negociação coletiva e a participação direta das partes na formulação das normas 
trabalhistas que lhes sejam mais benéficas. A nova redação dada ao art. 614, busca garantir maior 
segurança jurídica às partes da relação empregatícia, ao determinar que não será permitido estipular 
duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, vedando, desse 
modo, a ultratividade. Convenções e acordos coletivos de trabalho ostentam, quanto aos respectivos 
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 Em 11/07/2017, o Projeto de Lei da Câmara nº 38, foi levado a Plenário, sendo 

provado, com ressalva dos destaques e as emendas de plenário, com 50 (cinquenta) 

votos à favor e 26 (vinte e seis) votos contra a aprovação, encaminhada a sanção 

presidencial que ocorreu em 13/07/2017, finalizando o procedimento legislativo com a 

publicação no Diário Oficial da União da Lei 13.467/2017 em 14/07/2017. 

 Assim, em exatos 203 (duzentos e três) dias, o Projeto de Lei 6787/2016 

tramitou na Câmara de Deputados e no Senado Federal como Projeto de Lei da 

Câmara nº 38, dando origem a Lei 13.467/2017, que pelo vacatio legis de 120 (cento 

e vinte) dias, entrou em vigor em 11/11/2017, ou seja, 323 (trezentos e vinte e três 

dias), em menos de 01 (um) ano. 

 Diante do, por assim dizer, atropelamento para a aprovação da reforma 

trabalhista, e a real necessidade de adequação das normas trabalhistas, durante a 

análise da Lei 13.467/2017, na Subcomissão Temporária criada para discutir a 

reforma trabalhista, foi apresentada a proposta do Estatuto do Trabalho, com objetivo 

de conciliar interesses de trabalhadores e empregadores, pelo senador Paulo Paim 

(PT-RS), informando que o texto da sugestão legislativa (SUG 12/2018) fora 

amplamente discutido com a sociedade para ser aprimorado, e, aprovado pela 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), passará a tramitar 

 
conteúdos, natureza jurídica de leis temporárias, elaboradas para disciplinar as relações entre 
empregados e empregadores durante o período de tempo estipulado pelas partes convenentes. Nesse 
sentido, já se manifestou o STF (ADPF nº 323/DF). A nova redação dada ao art. 620, privilegia a 
autonomia privada coletiva, dando aos sindicatos maior liberdade de negociação. As condições 
ajustadas em acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de 
trabalho, partindo-se do pressuposto de que, como o acordo é um ato jurídico celebrado entre 
sindicatos e empresas, as cláusulas que vierem a ser por ele avençadas estarão mais próximas da 
realidade das partes do que aquelas estabelecidas em convenção, que se destinam a toda uma 
categoria. [..] A redação dada ao art. 702 da CLT, traça limites às interpretações proferidas pelo TST, 
com a implementação de requisitos mínimos para a edição de súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência, tomando por base procedimentos já previstos no Código de Processo Civil e para o 
STF. Mais uma vez, o intuito dessa modificação é o de garantir maior segurança jurídica advinda dos 
entendimentos consolidados pelo Poder Judiciário, consolidando, ademais, a independência e 
harmonia entre os Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.[...] A redação sugerida aos 
§§ 3º e 4º do art. 790 da CLT visa a dar efetividade ao princípio da gratuidade, transcrevendo os termos 
da Constituição no § 4º (art. 5º, LXXIV), enquanto o § 3º exclui a presunção de insuficiência de recursos, 
admitida na parte final da redação atual. O art. 790-B prevê como responsabilidade da parte 
sucumbente o pagamento dos honorários periciais, “salvo se beneficiária da justiça gratuita”. Tal 
disposição coaduna-se com o que é previsto pela Teoria Geral do Processo. Ademais, ressalta no §4º 
que o beneficiário da justiça gratuita somente arcará com as custas da perícia em que é sucumbente 
caso tenha obtido em juízo créditos que suportem tais despesas. Não sendo o caso, a União 
responderá pelo encargo, entendimento que já é sumulado pelo TST (Súmula 457)  (JUCÁ, 2017, p. 3, 
11, 13). 
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como projeto de lei sendo submetida à votação junto ao Senado e à Câmara dos 

Deputados67. 

3.5 Negociação Coletiva 

Para que seja possível compreender os institutos envolvidos na reforma 

trabalhista, no que tange à negociação coletiva, faz-se necessária a análise da 

retrospectiva histórica da criação dos sindicatos, instrumentos de negociação coletiva 

e da contribuição sindical. 

A indústria brasileira se desenvolveu tardiamente, mas é com a revolução 

industrial, que promove o êxodo rural, a aglomeração de trabalhadores nas cidades e 

os abusos cometidos pelos industriais, principalmente com as mulheres e crianças, 

que se originam pequenos movimentos de insatisfação, o que impulsiona a união para 

a reinvindicação de melhores condições de trabalho (STOTZ, CIRNE e COLÓNIA , 

1982). 

O sindicato tem sua origem, então, como resultado do esforço espontâneo dos 

trabalhadores para impedir ou atenuar a exploração desumana da mão de obra, com 

a influência do conhecimento da organização sindical trazida pelos imigrantes 

europeus (STOTZ, CIRNE e COLÓNIA , 1982). 

A associação sindical restou permitida através do Decreto-Lei 979 de 1903, 

sendo facultado aos profissionais da agricultura e indústrias rurais se organizarem 

sindicatos para o estudo, custeio e defesa dos seus interesses, devendo para tanto, 

registrar em cartório os seus documentos de instituição e lista de associados, 

renovando o registro a cada modificação (BRASIL, 1903). 

 
67 Art. 2º São objetivos deste Estatuto: I – integrar o valor social do trabalho na ordem econômica 
nacional, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios do art. 170 da 
Constituição Federal de 1988, entre eles a função social da propriedade, a defesa do meio ambiente 
laboral, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego; II – regular as 
relações de trabalho, individuais e coletivas, visando o bem de todos e vedando qualquer forma de 
discriminação; III – estabelecer proteção social pública, objetivando tornar as relações de trabalho 
menos desiguais e mais inclusivas; IV – promover a compatibilidade entre a progressividade social, 
decorrente da modernização e do desenvolvimento tecnológico, e o não retrocesso das conquistas 
sociais; V – propiciar ao sistema nacional de fiscalização condições para que assegure relações de 
trabalho humano decente, em conformidade com as normas constitucionais e internacionais de 
proteção ao trabalho; VI – estabelecer um sistema processual do trabalho pautado na simplicidade e 
na celeridade, que garanta a igualdade material das partes, reconhecendo a hipossuficiência do 
trabalhador nas relações de trabalho, e assegure a efetividade das decisões judiciais. Disponível no 
site: ????  
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Em abril de 1906, realizou-se no Rio de Janeiro o 1º Congresso Operário 

Brasileiro, com a presença de vários sindicatos, federações, ligas e uniões operárias, 

principalmente do Rio e São Paulo, instituindo-se a Confederação Operária Brasileira 

(COB), a primeira entidade operária nacional (VARGAS, SALOMÃO, et al., 2013). 

O nosso Código Civil de 1916, na trilha do Código Napoleônico, que refletia a 

filosofia dominante do individualismo, regulamentou em capítulo denominado 

“Locação de Serviços”, durante longo período, as relações de trabalho (PIMPÃO, 

1940). 

A ideia de que o trabalhador poderia exercer a sua autonomia de vontade e 

celebrar contrato diretamente com o contratante (empregador), locando ou vendendo 

sua força de trabalho, terminologia empregada pelo Código Civil de 1916, perdurou 

até a revolução industrial (PIMPÃO, 1940). 

Após o grande êxodo rural, que concentrou massas de trabalhadores nas 

cidades em busca de serviço, restou latente a assimetria existente entre as partes 

contratantes, o que ceifava a liberdade da autonomia de vontade na celebração do 

contrato de trabalho68. 

O instrumento capaz de equilibrar a assimetria entre as partes envolvidas na 

relação capital trabalho seria a celebração de um contrato coletivo de trabalho, através 

do qual, trabalhadores associados em sindicatos, pudessem negociar com igualdade, 

as condições da relação estabelecida, e, portanto, com livre autonomia de vontade. 

A associação sindical restou permitida através do Decreto-Lei 979 de 1903, 

porém, sem a previsão da possibilidade de celebração de contrato coletivo de 

trabalho, que foi regulamentada pela pelo Decreto-Lei 21.761 de 1932, que o definia 

como o “ajuste relativo às condições do trabalho, concluído entre um ou vários 

empregadores e seus empregados, ou entre sindicatos ou qualquer outro 

agrupamento de empregadores e sindicatos, ou qualquer outro agrupamento de 

empregados” (BRASIL, 1932). 

 
68 As relações jurídicas de trabalho, atualmente, exigem que se ponha um fim aos abusos efetivados 
sob o pretexto da liberdade de contratação. Realmente, não há quem possa admitir hoje que um 
operário economicamente muito mais fraco do que o patrão, necessitado de trabalhar para ganhar o 
pão para si e para a sua família, sabendo que, se ele não aceita as condições impostas pelo patrão, 
outro as aceitará, contrate com inteira liberdade de vontade. Há, sem dúvida, o consentimento do 
operário, sem o que não se efetivaria o Contrato imposto pelo patrão; mas, todo consentimento 
outorgado em condições de violência moral torna nulo o contrato. E, não é possível negar que não 
houvesse grande violência moral contra o empregado contratante, dentro das condições de desamparo 
em que sempre viveu. Hoje, a limitação da liberdade na estipulação se apresenta justamente com o 
caráter de permitir que o Operário se ponha frente ao Patrão, como força economicamente respeitável 
na elaboração do contrato (PIMPÃO, 1940, p. 29). 
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Quando de sua normatização, a convenção coletiva de trabalho não possuía 

natureza normativa, restando estipulada adesão facultativa aos termos negociados, 

prevendo exceção obrigatória de sua observância condicionada a outorga do Ministro 

do Trabalho, Indústria e Comércio após parecer da Comissão de Conciliação 

competente69. 

Em 1934 este importante instrumento foi alçado ao status de preceito 

constitucional, restando no artigo 121 § 1º alínea “j” da Constituição de 1934 

reconhecida a legitimidade das convenções coletivas de trabalho, que poderiam, 

então, instituir normas aplicáveis aos âmbitos das categorias econômica e profissional 

convenentes (BRASIL, 1934). 

Com a imposição do sistema Ditatorial do Estado Novo e a outorga da 

Constituição Brasileira, ambos em 10 de novembro de 1937, por Getúlio Vargas, 

restava implementado o modelo corporativista70, transformando entidades sindicais 

em órgãos auxiliadores do Estado, exercendo funções delegadas de Poder Público, 

conferindo, também aos sindicatos a possibilidade de impor contribuições. 

A Constituição de 1937, a Polaca, como ficou conhecida por haver sido 

inspirada no modelo polonês, não mais referia-se à convenção coletiva de trabalho, 

 
69 Art. 1º Entende-se por convenção coletiva de trabalho e ajuste relativo às condições do trabalho, 
concluído entre um ou vários empregadores e seus empregados, ou entre sindicatos ou qualquer outro 
agrupamento de empregadores e sindicatos, ou qualquer outro agrupamento de empregados. 
§ 1º Os sindicatos e federações sindicais ou associações de empregadores ou de empregados só 
poderão celebrar convenções coletivas de trabalho quando o fizerem por expressa disposição dos seus 
estatutos ou por deliberação de assembleia geral especialmente convocada para esse fim, dependendo 
a validade dos ajustes, num e noutro caso, de ratificação, em outra assembleia, por maioria de dois 
terços de associados, ou em terceira convocação, nos termos dos estatutos. 
§ 2º As convenções coletivas de trabalho são facultativas, podendo, entretanto, tornar-se obrigatórias 
nos termos do art. 11 deste decreto. [...]Art. 11. Quando uma convenção coletiva houver sido celebrada 
em um ou mais Estados ou Municípios por três quartos de empregadores ou empregados do mesmo 
ramo de atividade profissional, poderá o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, ouvida a 
competente Comissão de Conciliação, tornar o cumprimento da Convenção obrigatório, naqueles 
Estados ou Municípios, para os demais empregadores e empregados do mesmo ramo de atividade 
profissional e em equivalência de condições, se assim o requerer um dos convenentes (BRASIL, 1932, 
p. s.n). 
70 Os modelos do "Capitalismo corporativista" identificam o ruído desta troca numa particular relação 
instituída entre os grandes protagonistas do processo capitalista: empresários, sindicatos e Estado. Em 
termos maximais, estes três atores sociais se declaram positivamente interessados por uma gestão 
quase colegial do desenvolvimento, atribuindo ao Estado o papel de garante público. Em termos 
mínimos, os três atores admitem a necessidade negativa de não fazer opções unilaterais que, ferindo 
uma das duas partes, ameaçaria a estabilidade complexiva do sistema. Nesta escala entre máximo e 
mínimo de corporação, as variantes são muitas — da "ação centralizada" alemã, às tentativas de pacto 
social inglês, à rejeição formal de qualquer acordo, também em situações de corporativismo rastejante. 
No Capitalismo corporativista se instaura uma relação especial entre política e economia, que reproduz 
uma lógica de mercado sui generis. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 147) 



91 
 

mencionando em seu artigo 138 “contrato coletivo de trabalho”, artigo este que seria 

depois suspenso pelo Decreto 10.385 de 1942 (BRASIL, 1937). 

O artigo 138 da Constituição  de 1937, apregoava a liberdade de associação 

profissional e sindical, porém, somente sindicato regularmente reconhecido pelo 

Estado, teria direito de representação legal dos que participassem da categoria, para 

defesa de seus direitos e para estipular contratos coletivos de trabalho, que seriam 

obrigatórios para todos os seus associados, assegurando a possibilidade de 

imposição de contribuições (BRASIL, 1937). 

A Constituição de 1934 regida por um viés liberal, não promovia qualquer 

interferência do Estado na seara administrativa dos sindicatos, porquanto, 

considerava as agremiações laborais entidades de direito privado. 

Por seu turno, a Constituição Federal de 1937 inverteu totalmente este 

entendimento, considerando os sindicatos como pessoas jurídicas de direito público, 

isto é, como um braço do Estado, investido em todos os poderes e responsabilidades 

a ele inerentes, como por exemplo o poder de taxar todos os seus membros da 

categoria representada, independente de associação (DUARTE, 2017, p. 16). 

Com a sanção da CLT – Decreto-Lei 5.452 de 01 de maio de 1943 - sob a 

vigência da Constituição de 1937, mas já com a suspensão do disposto no artigo 138 

da mencionada Carta, o artigo 611 retoma a convenção coletiva de trabalho, 

conferindo-lhe caráter normativo (BRASIL, 1943). 

Definida como “o convênio de caráter normativo pelo qual dois ou mais 

sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 

condições que regerão as relações individuais de trabalho, no âmbito da respectiva 

representação” (BRASIL, 1943). 

Assim, restava assegurada a negociação coletiva entre sindicatos 

representativos de categorias econômicas e profissionais, mantendo-se ainda, 

contudo, o caráter corporativista, pois só através dos sindicatos essa era possível. 

Arnaldo Süssekind, nomeado Ministro do Trabalho e Previdência Social, em 20 

de abril de 1964, por Castelo Branco (BELMONTE, 2017, p. 61), conseguiu efetivar 

significativas mudanças na CLT através do Decreto-Lei nº 229, em 1967, instituindo o 

acordo coletivo de trabalho, primeira tentativa de banir o corporativismo (SÜSSEKIND, 

2017). 

O acordo coletivo de trabalho é inserido na CLT junto ao artigo 611, que teve 

sua redação alterada, possibilitando aos sindicatos representativos de categorias 
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profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da 

correspondente categoria econômica (BRASIL, 1943). 

Assim, a negociação coletiva passa a poder ser efetivada de modo direto por 

uma das partes envolvidas na relação capital-trabalho, sinalizando o Estado, então, a 

inversão da dinâmica até aquele momento vigente, de que os atores do cenário 

trabalhista seriam incapazes de negociarem por si próprios e de alcançarem 

resultados positivos de forma conjunta. 

Buscando esta direção, em 2001 foi apresentado a Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei 5.483, aprovado e enviado ao Senado Federal em 08/05/2003 (BRASIL, 

2001), para alteração do artigo 618 da CLT71, tendo, por fim, o Projeto de Lei da 

Câmara nº 134 no Senado Federal, sido arquivado em 29/05/2003. 

Era iniciado com este Projeto de Lei o debate que se estendeu até a Lei 

13.467/2017, e, resultou na inclusão dos artigos 611-A e 611-B da CLT. 

A discussão ainda reverbera e orbita acerca da possibilidade de pactuação de 

cláusulas convencionais e de acordo coletivo contrárias ao assegurado em lei, sob o 

argumento de que se estaria privilegiando a negociação coletiva. 

Arnaldo Süssekind (2017) foi um dos combativos a esta ideia, tecendo severas 

críticas à redação do texto do artigo 618 da CLT, afirmando tratar-se de uma heresia 

jurídica, que aniquilava a própria hierarquia das fontes de direito, e que a busca pela 

aproximação da legislação americana em um país de tradição romano-germânica, o 

que seria impossível72. 

 
71 Redação Aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal: Art. 618 Na 
ausência de convenção ou acordo coletivo firmados por manifestação expressa da vontade das partes 
e observadas as demais disposições do Título VI desta Consolidação, a lei regulará as condições de 
trabalho. § 1º A convenção ou acordo coletivo, respeitados os direitos trabalhistas previstos na 
Constituição Federal, não podem contrariar lei complementar, as Leis nº 6.321, de 14 de abril de 1976, 
e nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a legislação tributária, a previdenciária e a relativa ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como as normas de segurança e saúde do trabalho. § 
2º Os sindicatos poderão solicitar o apoio e o acompanhamento da central sindical, da confederação 
ou federação a que estiverem filiados quando da negociação de convenção ou acordo coletivo previstos 
no presente artigo. (BRASIL, 2001, p. s.n) 
72 Sem dúvida, pois um dos argumentos usados é o de seguir o exemplo dos Estados Unidos. Contudo, 
o fato de os Estados Unidos terem uma certa legislação que para lá funciona não significa que funcione 
e seja boa para o Brasil. São países de tradições jurídicas diferentes: a norte-americana é anglicana; e 
a brasileira romano-germânica. Lá há a prevalência do contrato, aqui a da lei. Mas tudo isso é uma 
meia verdade, o que é a pior das mentiras. Nos Estados Unidos, a quase totalidade das condições de 
trabalho é fixada por contratos coletivos de trabalho entre as empresas e os sindicatos de 
trabalhadores, porque se está preenchendo um vazio legislativo. Na verdade, são raras as leis norte-
americanas sobre direitos individuais do trabalhador. Há apenas duas leis importantes: a que fixa o 
salário mínimo e a que estabelece a duração semanal do trabalho, sendo que a do salário mínimo só 
se aplica às empresas cujo faturamento anual é superior a 1 milhão de dólares ou que tenham filiais 
em mais de um estado. Logo, o que existe são as condições fixadas por convenções coletivas. Aqui, o 
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Defendeu em seus argumentos que o Brasil, desde a década de 70, o que é 

realidade, já se direcionava à flexibilização das relações de trabalho, e que a própria 

Constituição de 1988, já possibilita uma enorme gama de direitos que podem ser 

negociados, e que a permissão, pretendida pela alteração do artigo 618 da CLT, que 

viabiliza a negociação de direitos sem uma garantia mínima, poderia representar um 

retrocesso social, com o retorno a situação insustentável de exploração da mão de 

obra (SÜSSEKIND, 2017). 

Não faltaram, também, entusiastas de peso da proposta à época, como o 

eminente jurista Arion Sayão Romita (2002, p. 3), que defendia a alteração da redação 

do artigo 618 da CLT, como um reflexo da necessidade de mudanças diante do novo 

cenário do mundo da economia, da tecnologia e da política, e, que a referida alteração, 

nada mais fazia do que adaptar a legislação trabalhista às relações individuais e 

coletivas de trabalho às novas realidades econômicas e sociais. 

Arion Sayão Romita (2002) combateu em seu artigo, o escudo de defesa dos 

que se opunham à reforma do artigo 618 da CLT,  a retomada da defesa dos princípios 

do direito individual, do direito coletivo do trabalho e do direito processual do trabalho, 

em especial o princípio da proteção. 

Retomo este tópico, porque estamos novamente revivendo este cenário, pois 

nunca se escreveu tanto sobre os princípios que embasam o Direito do Trabalho como 

agora, em especial o princípio da proteção73. 

Diante de toda trajetória do Direito do Trabalho, sua autonomia científica é 

incontestável, a busca desenfreada por princípios se traduz, então, somente em uma 

tentativa de imprimir ao direito uma posição sociológica, política ou filosófica em face 

 
que se quer estabelecer é algo contra a lei, e não algo no vazio da lei. No Brasil a situação é 
inteiramente diferente. Por todos esses motivos, tenho me pronunciado contrário ao projeto que está 
no Senado em todos os congressos dos quais participo. E os aplausos têm sido gerais. (SÜSSEKIND, 
2017, p. 33) 
7373 Princípio da Proteção — Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu interior, 
com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à parte 
hipossuficiente na relação empregatícia — o obreiro —, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, 
o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. O princípio tutelar influi em todos os 
segmentos do Direito Individual do Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-
se, desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla predominância nesse ramo jurídico 
especializado de regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesses obreiros; seus 
princípios são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; suas presunções são elaboradas em vista 
do alcance da mesma vantagem jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na verdade, pode-
se afirmar que sem a ideia protetivo-retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria 
histórica e cientificamente (DELGADO, 2017, p. 213) 
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das transformações, revelando-se uma visão conservadora e resistente às mudanças 

(ROMITA, 2002). 

Dito "princípio de proteção", na realidade, não existe nem pode ser afirmado 

sem desconhecer os fundamentos históricos e sociopolíticos do ordenamento 

trabalhista brasileiro, e, em um regime político autoritário e corporativista, no qual 

surgiu o Direito do Trabalho, não há como aceitar a tese de uma suposta proteção que 

o Estado dispensaria aos trabalhadores (ROMITA, 2002, p. 4)74. 

O ordenamento corporativo, da época, por certo não buscava proteger o 

empregado, podem até ter sido estas as pretensões de Arnaldo Süssekind e dos 

demais elaboradores da CLT, mas não há disposição expressa neste sentido, e, a 

conjuntura social e política da época não imprimem esta possibilidade de interpretação 

a CLT75. 

Resumi, então Romita (2002, p. 5), que o Direito do Trabalho, considerado 

como disciplina jurídica, se assenta sobre um só princípio, o da liberdade de trabalho. 

E no caso do Direito do Trabalho vigente no Brasil seria acrescentado o princípio da 

democracia.  

A discussão reverberou e reverbera até os dias de hoje, e, ao que parece, a 

reforma trabalhista apresentou um equilíbrio às antíteses apregoadas, pois incentivou 

a negociação coletiva, porém, elenca um rol de direitos que não podem ser 

negociados, buscando, assim, eliminar em parte o temor da aniquilação de garantias 

conquistadas pelos trabalhadores.  

Em que pese todos os debates, a Lei 13.467/2017, da Reforma Trabalhista, 

alterou a redação dos artigos 611-A e 611-B da CLT, elencando matérias nas quais 

 
74 Todo princípio traz em si, implícita, a noção de generalidade e, consequentemente, parece 
pleonástica a expressão "princípio geral". Do ponto de vista semântico, a expressão "princípio protetor" 
também merece crítica. Se "protetor" é aquele ou aquilo que protege, o princípio, por si só, não pode 
ser protetor, já que a proteção será por ele inspirada, nunca por ele diretamente dispensada. Caberia, 
então, com maior precisão semântica, falar em princípio de proteção, mas não em princípio protetor: o 
princípio – é óbvio – não protege; quando muito, induz, inspira, fundamenta a proteção. (ROMITA, 2002, 
p. 4) 
75 A ideologia da proteção desempenha uma função. Quem fala em proteção admite com antecedência 
a existência de dois atores sociais: o protetor e o protegido. Se o trabalhador – sujeito mais fraco na 
relação – é o protegido, sua posição de submissão se perpetua com a consequente exaltação da 
posição social do protetor. Talvez por isto se decante, no Brasil, a proteção proporcionada (na realidade 
dos fatos, autêntico mito) ao trabalhador brasileiro: perpetuada a posição social de submissão em que 
se encontra o protegido, resguarda-se a posição social do protetor. Afinal, a "proteção", no caso em 
estudo, interessa não ao protegido, mas sim ao protetor. Ao protegido só interessa – em ínfima parcela 
– a proteção, quando ela fundamenta (quase sempre de forma não explícita) a decisão judicial pela 
procedência do pedido formulado pelo trabalhador. Triste consolo, triste participação nas migalhas 
caídas da mesa do banquete! (ROMITA, 2002, p. 6). 
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seria possível em uma negociação coletiva, a pactuação de cláusulas além ou aquém 

do limite da lei. 

O artigo 611-A da CLT76, apresenta um rol de matérias nas quais confere a 

possibilidade de pactuação contrária à lei, porém, ainda assim, limita a pactuação da 

jornada de trabalho ao disposto na Constituição Federal. 

Já o artigo 611-B da CLT77, por sua vez, elenca uma série de direitos que não 

podem ser negociados, repetindo, quase que na integralidade, os incisos do artigo 7º 

 
76 Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 
entre outros, dispuserem sobre: 
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; 
II - banco de horas anual; 
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 
horas; 
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 
2015; 
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como 
identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; 
VI - regulamento empresarial; 
 VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; 
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração 
por desempenho individual; 
X - modalidade de registro de jornada de trabalho; 
XI - troca do dia de feriado; 
XII - enquadramento do grau de insalubridade; 
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho; 
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo; 
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. 
§ 1o  No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho 
observará o disposto no § 3o do art. 8o desta Consolidação. 
§ 2o  A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. 
§ 3o  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo 
coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o 
prazo de vigência do instrumento coletivo. 
§ 4o  Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, 
sem repetição do indébito. 
 5o  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão 
participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a 
anulação de cláusulas desses instrumentos (BRASIL, 1943). 
77 Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, 
exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: 
I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS; 
IV - salário mínimo; 
V - valor nominal do décimo terceiro salário; 
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
VIII - salário-família; 
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da constituição Federal de 1988, e, acrescentando, ainda, outras matérias importantes 

que não poderão ser objeto de negociação em sentido contrário ao disposto em lei, 

como medidas de proteção ao trabalho da criança e adolescente, liberdade de 

associação profissional ou sindical, direito de greve e medidas protetivas ao trabalho 

da mulher. 

A relação de trabalho é em si uma relação de poder, e, em que pese a 

assimetria de forças, há entre as partes um interdependência, o que o que por si só 

promove uma limitação da imposição de uma parte sobre a outra, conferindo a ambas 

poder de barganha em uma negociação, não sendo necessária a intervenção estatal. 

Sob a ótica do Teorema de Coase, baseado em resultados de observações 

empíricas, havendo baixos custos de transação, os agentes econômicos conseguem 

negociar de maneira relativamente cooperativa, maximizando os benefícios das partes 

envolvidas, de modo eficiente (YEUNG, 2017). 

 
IX - repouso semanal remunerado; 
X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do 
normal; 
XI - número de dias de férias devidas ao empregado; 
XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias; 
XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei; 
XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;                  
XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;    
XIX - aposentadoria; 
XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;  
XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho;  
XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
com deficiência; 
XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;        
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso;  
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, 
sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;   
XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender;      
XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve; 
XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;   
XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta 
Consolidação. 
Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas 
de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo (BRASIL, 1943). 
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Assim, ao Estado, bastaria apenas estabelecer de maneira clara os direitos 

atinentes as relações do mercado, no caso entre empregado e empregador, para 

minimização dos custos de transação.  

Os custos de transação são aqueles com os quais os agentes se defrontam 

toda vez que necessitam recorrer ao mercado, consistindo nos custos de negociar, 

redigir e garantir que o cumprimento dos termos contratuais se faça de maneira 

satisfatória para as partes envolvidas (FIANI, Crescimento econômico e liberdades: a 

economia política de Douglass North, 2002). (FIANI, 2002). 

Assim, comprovada a inexistência de qualquer retrocesso à matriz de direitos 

básicos assegurados à classe trabalhadora, e a eliminação de parte dos custos de 

transação que envolvem a relação entre empregado e empregador, que passam a ter 

mais bem definidas suas possibilidades de negociação, a eficiência se torna maior. 

Não se pode esquecer do sistema cíclico da economia, porque ao certo, a 

intervenção protecionista do Estado acaba por gerar uma oneração nos custos da 

empresa, que por certo repassará os custos suportados para os preços dos produtos 

e dos serviços por ela produzidos ou prestados, e como os consumidores ou usuários 

são, em última análise, os próprios trabalhadores, segue-se que o ônus econômico 

decorrente da proteção recai sobre o trabalhador, portanto, nesta ótica, conclui-se que 

quem protege o trabalhador é o próprio trabalhador (ROMITA, 2002).  

O quadro comparativo que segue apresenta a relação entre o art. 7º da 

CRFB/88 e os artigos 611-A e 611-B, da Consolidação das Leis do Trabalho após a 

reforma: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT 

Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua 
condição social: 

Art. 611-A.  A convenção 
coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho têm prevalência sobre 
a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: 

Art. 611-B.  Constituem objeto 
ilícito de convenção coletiva 
ou de acordo coletivo de 
trabalho, exclusivamente, a 
supressão ou a redução dos 
seguintes direitos: 

I - relação de emprego 
protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, 
nos termos de lei 
complementar, que preverá 
indenização compensatória, 
dentre outros direitos; 

I - pacto quanto à jornada de 
trabalho, observados os limites 
constitucionais; 

I - normas de identificação 
profissional, inclusive as 
anotações na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 

II - seguro-desemprego, em 
caso de desemprego 
involuntário; 

II - banco de horas anual; 
II - seguro-desemprego, em 
caso de desemprego 
involuntário; 
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III - fundo de garantia do tempo 
de serviço; 

III - intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de 
trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas; 

III - valor dos depósitos mensais 
e da indenização rescisória do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS; 

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

IV - adesão ao Programa 
Seguro-Emprego (PSE), de que 
trata a Lei no 13.189, de 19 de 
novembro de 2015; 

IV - salário mínimo; 

V - piso salarial proporcional à 
extensão e à complexidade do 
trabalho; 

V - plano de cargos, salários e 
funções compatíveis com a 
condição pessoal do empregado, 
bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como 
funções de confiança; 

V - valor nominal do décimo 
terceiro salário; 

VI - irredutibilidade do salário, 
salvo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo; 

VI - regulamento empresarial; 
VI - remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno; 

VII - garantia de salário, nunca 
inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração 
variável; 

VII - representante dos 
trabalhadores no local de 
trabalho; 

VII - proteção do salário na 
forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa; 

VIII - décimo terceiro salário 
com base na remuneração 
integral ou no valor da 
aposentadoria; 

VIII - teletrabalho, regime de 
sobreaviso, e trabalho 
intermitente; 

VIII - salário-família; 

IX - remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno; 

IX - remuneração por 
produtividade, incluídas as 
gorjetas percebidas pelo 
empregado, e remuneração por 
desempenho individual; 

IX - repouso semanal 
remunerado; 

X - proteção do salário na 
forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa; 

X - modalidade de registro de 
jornada de trabalho; 

X - remuneração do serviço 
extraordinário superior, no 
mínimo, em 50% (cinquenta por 
cento) à do normal; 

XI - participação nos lucros, ou 
resultados, desvinculada da 
remuneração, e, 
excepcionalmente, 
participação na gestão da 
empresa, conforme definido 
em lei; 

XI - troca do dia de feriado; 
XI - número de dias de férias 
devidas ao empregado; 

XII - salário-família pago em 
razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei; 

XII - enquadramento do grau de 
insalubridade; 

XII - gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário 
normal; 

XIII - duração do trabalho 
normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante 

XIII - prorrogação de jornada em 
ambientes insalubres, sem 
licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do 
Trabalho; 

XIII - licença-maternidade com a 
duração mínima de cento e vinte 
dias; 
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acordo ou convenção coletiva 
de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo 
negociação coletiva; 

XIV - prêmios de incentivo em 
bens ou serviços, eventualmente 
concedidos em programas de 
incentivo; 

XIV - licença-paternidade nos 
termos fixados em lei; 

XV - repouso semanal 
remunerado, 
preferencialmente aos 
domingos; 

XV - participação nos lucros ou 
resultados da empresa. 

XV - proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos 
termos da lei; 

XVI - remuneração do serviço 
extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal; 

 

XVI - aviso prévio proporcional 
ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 

XVII - gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 

 

XVII - normas de saúde, higiene 
e segurança do trabalho 
previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho;                  

XVIII - licença à gestante, sem 
prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de 
cento e vinte dias; 

 

XVIII - adicional de 
remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou 
perigosas;    

XIX - licença-paternidade, nos 
termos fixados em lei; 

 XIX - aposentadoria; 

XX - proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos 
termos da lei; 

 
XX - seguro contra acidentes de 
trabalho, a cargo do 
empregador;  

XXI - aviso prévio proporcional 
ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 

 

XXI - ação, quanto aos créditos 
resultantes das relações de 
trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para 
os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de 
trabalho;  

XXII - redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e 
segurança; 

 

XXII - proibição de qualquer 
discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão 
do trabalhador com deficiência; 

XXIII - adicional de 
remuneração para as 
atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da lei; 

 

XXIII - proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; 

XXIV - aposentadoria;  
XXIV - medidas de proteção 
legal de crianças e 
adolescentes;        

XXV - assistência gratuita aos 
filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos 
de idade em creches e pré-
escolas; 

 

XXV - igualdade de direitos 
entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o 
trabalhador avulso;  
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XXVI - reconhecimento das 
convenções e acordos 
coletivos de trabalho; 

 

XXVI - liberdade de associação 
profissional ou sindical do 
trabalhador, inclusive o direito 
de não sofrer, sem sua expressa 
e prévia anuência, qualquer 
cobrança ou desconto salarial 
estabelecidos em convenção 
coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho;   

XXVII - proteção em face da 
automação, na forma da lei; 

 

XXVII - direito de greve, 
competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dele 
defender;      

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; 

 

XXVIII - definição legal sobre os 
serviços ou atividades 
essenciais e disposições legais 
sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da 
comunidade em caso de greve; 

XXIX - ação, quanto aos 
créditos resultantes das 
relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores 
urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho; 

 XXIX - tributos e outros créditos 
de terceiros;   

XXX - proibição de diferença de 
salários, de exercício de 
funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil; 

 

XXX - as disposições previstas 
nos arts. 373-A, 390, 392, 392-
A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 
desta Consolidação. 

XXXI - proibição de qualquer 
discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de 
deficiência; 

   

XXXII - proibição de distinção 
entre trabalho manual, técnico 
e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos; 

   

XXXIII - proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;         

   

XXXIV - igualdade de direitos 
entre o trabalhador com 
vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador 
avulso 

    

 
Figura 4 - Tabela elaborada pela própria para melhor visualização e comparação dos artigos 611-A e 611-B, da 
CLT, em relação ao artigo 7º da CRFB/88. 
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3.6 A Representação dos trabalhadores na empresa 

Restou inserido na CLT o artigo 510-A a 510-D regulamentando a 

representação dos empregados perante a administração da empresa, nas empresas 

com mais de 200 empregados, conferindo  maior efetividade ao diálogo e o 

entendimento entre empregado e empregador,  viabilizando a buscar soluções para 

os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz (BRASIL, 

Planalto, 1943). (BRASIL, 1943). 

A constituição de uma representação dos empregados nas empresas com 

grande número de empregados acaba por promover uma maior consciência entre os 

trabalhadores, permitindo que sejam ajustadas soluções que maximizem a satisfação 

de ambas as partes, ofertando, também desta forma, a minimização dos custos de 

transação. 

Assegurou o artigo 510-D § 3º da CLT, estabilidade provisória de emprego, 

desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, do membro da 

comissão de representantes dos empregados, assegurando, assim, que a comissão 

eleita não esteja sujeita a pressões dos empregadores, e, possa exercer suas 

atribuições de maneira eficiente. 

O desenho deste elo de aproximação entre empregado e empregador, a 

criação de uma comissão representativa dos empregados em empresas com mais de 

duzentos empregados, mecanismo facilitador das negociações coletivas,  já restava 

assegurada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 11, tendo a reforma 

apenas regulamentado este instrumento, em clara tentativa de redução dos custos de 

transação entre os agentes econômicos da relação trabalhista e obtenção de 

resultados maximizadores para os agentes econômicos. 

3.7 As Contribuições Sindicais 

Uma das alterações que vem promovendo, grande debate é a cessação da 

contribuição sindical obrigatória para empregados e empregadores, devida tão 

somente pelos associados, outro resquício corporativista que foi eliminado com a 

reforma da legislação trabalhista, diminuindo também os custos de transação da 

relação entre empregado e empregador. 

A alteração promovida no artigo 579 da CLT condiciona o desconto da 

contribuição sindical à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma 
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determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, sendo 

certo, que na forma do disposto no artigo 611-B inciso XXVI, também da CLT, se 

traduz em objeto ilícito, cláusula em instrumento de negociação coletiva de trabalho, 

que insira a obrigatoriedade para qualquer contribuição a favor a entidade sindical 

sem anuência do empregado. 

O modelo híbrido de liberdade sindical encampado pela Constituição Federal 

de 1988, vedando a intervenção e a interferência pelo Estado, confere as entidades 

sindicais autonomia sua administração, em contraposição ao antigo regime 

corporativista e altamente interventivo que até então vigorava. 

Muito embora distante do ideal proposto pela Convenção nº 87 da OIT, que 

não foi ratificada pelo Brasil, a Constituição Federal de 1988 consagra a liberdade 

sindical entre os direitos fundamentais do trabalhador, reforçando a liberdade de 

associação garantida no art. 5º, XVII, assegurando a liberdade dos trabalhadores de 

se unirem e fundarem sindicatos com personalidade jurídica de direito privado, com 

autonomia administrativa e desvinculada do Estado, para assumir-lhes a 

representação coletiva na defesa de interesses profissionais comuns (MACIEL, 2015). 

O reconhecimento dessa liberdade sindical, decorre do regime democrático, 

com a legitimação do movimento dos trabalhadores na busca por maior melhores 

condições laborativas e equilíbrio nas relações de trabalho, assimétricas por natureza, 

reconhecido internacionalmente como e direito humano do trabalhador. 

Entre os inúmeros diplomas que conferem esta proteção às entidades sindicais 

temos a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho 

(art. 2), da Convenção n. 98 da OIT sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação 

Coletiva, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (art. 23.4), do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 22). 

Contudo, a liberdade de administração e autonomia sindicais assegurada na 

Constituição Federal transformou-se em uma licença indiscriminada e arbitrária, para 

uma atuação sindical alheia às finalidades sociais e institucionais que lhe são 

inerentes, com deturpação ou abuso das garantias e prerrogativas de que são 

investidas, ou mesmo com a malversação do patrimônio da entidade, em manifesta 

contradição aos princípios sobre os quais se assenta o Estado Democrático de Direito 

(MACIEL, 2015, p. 187). 

Entre as irregularidades mais recorrentes denunciadas ao Ministério Público do 

Trabalho estão a malversação das receitas sindicais, as práticas antidemocráticas, o 
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patrocínio de interesses patronais em prejuízo dos empregados e a cobrança abusiva 

de contribuições ou equivalentes aos trabalhadores não associados (MACIEL, 2015, 

p. 184). 

A cobrança compulsória de contribuições sindicais eram perpetradas não 

obstante entendimentos no sentido contrário, consolidados tanto na literatura jurídica, 

quanto na jurisprudência dos Tribunais, como se lê na Súmula nº 666 do Supremo 

Tribunal Federal, no Precedente Normativo nº 119 da Seção de Dissídios Coletivos 

do Tribunal Superior do Trabalho e na Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior 

do Trabalho da Seção de Dissídios Coletivos nº 17, todas no sentido de ser ilícita a 

cobrança das contribuições sindicais a empregados não associados, por ofensa à 

liberdade constitucional de filiação (MACIEL, 2015). 

Então, neste cenário de total descrédito nos sindicatos, a reforma proporciona 

uma ressignificação dos sindicatos na relação para com as categorias representadas, 

e, por certo, demandará tempo o resgate na confiança desta instituição, a ponto de se 

atingir o equilíbrio desejado. 

A reforma se processa na direção do que propõe a Convenção nº 87 da CLT, 

a liberdade sindical, embora, ainda, não ratificada pelo Brasil, através de um 

movimento espontâneo dos trabalhadores, sem a limitação da unicidade sindical78 

imposta pela Constituição. 

 
78 Outro ponto de diferenciação importante entre os sistemas sindicais reside na disjuntiva unicidade 

versus pluralidade de sindicatos. A unicidade corresponde à previsão normativa obrigatória de 
existência de um único sindicato representativo dos correspondentes obreiros, seja por empresa, seja 
por profissão, seja por categoria profissional. Trata-se da definição legal imperativa do tipo de sindicato 
passível de organização na sociedade, vedando-se a existência de entidades sindicais concorrentes 
ou de outros tipos sindicais. É, em síntese, o sistema de sindicato único, com monopólio de 
representação sindical dos sujeitos trabalhistas. No Brasil vigora, desde a década de 1930, inclusive 
após a Constituição de 1988, o sistema de unicidade sindical, sindicato único por força de norma 
jurídica — respeitado o critério organizativo da categoria profissional, como visto (11 - A Constituição 
de 1934 previa, ao revés, a pluralidade sindical. Contudo, foi suspensa logo após o início de sua 
vigência, com o estado de sítio de 1935. Pouco tempo depois foi definitivamente revogada, com o 
advento do Estado Novo, em novembro de 1937). O sistema da liberdade sindical, seja com pluralismo, 
seja com unidade prática de sindicatos, prepondera na maioria dos países ocidentais desenvolvidos 
(França, Inglaterra, Alemanha, EUA, etc.). Nos países em que há unidade prática de sindicatos (caso 
da Alemanha), ela resulta da experiência histórica do sindicalismo, e não de determinação legal (12 - 
Como já foi esclarecido no item anterior, na Alemanha há sindicatos alternativos ao grande sistema 
unitário prevalecente, mas que têm escassa representatividade no contexto do sindicalismo daquele 
país.). Esse sistema de liberdade sindical plena encontra-se propugnado pela Convenção 87 da OIT, 
de 1948, ainda não subscrita pelo Brasil. É necessário, porém, distinguir-se entre unicidade e unidade 
sindicais. A primeira expressão (unicidade) traduz o sistema pelo qual a lei impõe a presença na 
sociedade do sindicato único. A segunda expressão (unidade) traduz a estruturação ou operação 
unitárias dos sindicatos, em sua prática, fruto de sua maturidade, e não de imposição legal. Isso 
significa que o sistema de liberdade sindical plena (Convenção 87, OIT, por exemplo) não sustenta que 
a lei deva impor a pluralidade sindical. De modo algum: ele sustenta, apenas, que não cabe à lei regular 
a estruturação e organização internas aos sindicatos, cabendo a estes eleger, sozinhos, a melhor forma 
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Não foram promovidas alterações na forma de associação dos empregados, 

havendo além da limitação da unicidade a obrigatoriedade de associação apenas 

entre empregados e empregadores que desenvolvam profissões e atividades 

conexas, conforme o artigo 511 da CLT (BRASIL, Planalto, 1943). 

Segundo o Portal de Relações de Trabalho79, havia em maio de 2018, no país, 

17.516 entidades sindicais, sendo 12.052 representantes dos trabalhadores, sendo 

neste total, 11.578 sindicatos, 424 federações, 36 confederações e 14 centrais 

sindicais. E, 5.464 entidades sindicais representativas da categoria econômica, 

empregadores, sendo neste total, 14 confederações, 178 federações e 5.272 

sindicatos. 

Diante deste cenário em reconstrução, e, em direção ao equilíbrio, as 

negociações coletivas, sofreram uma queda, e, até agosto de 2018 apresentavam 

uma diminuição de 30% no número de registros de convenções e acordos coletivos 

em comparação com o mesmo período de 2017, sendo 41% de convenções coletivas. 

 Novamente, pode-se perceber que a reforma promove uma diminuição nos 

custos de transação, possibilitando a criação de um sistema de incentivos claros e 

fidedignos entre os agentes econômicos que se relacionam nos contratos de trabalho. 

3.8 O Acordo Extrajudicial e a Disponibilidade de Direitos 

A indisponibilidade de direitos trabalhistas pelo empregado, considerado a 

parte hipossuficiente da relação de emprego, na forma do acima comentado, 

inviabilizava a formalização de qualquer ajuste direto para com o empregador. 

Havia, portanto, clara restrição à autonomia privada na esfera das relações 

individuais trabalhistas, comumente justificada pela hipossuficiência do empregado e 

a natureza essencial dos direitos envolvidos. 

Apesar de já sedimentadas essas importantes noções, inclusive na doutrina e 

na jurisprudência, é necessário examinar, com maior cuidado, se os direitos 

trabalhistas são, efetivamente, indisponíveis, bem como, em caso positivo, o alcance 

e o grau dessa indisponibilidade. 

 
de se instituírem (podendo, em consequência, firmar a unidade organizacional e prática, como já 
mencionado) (DELGADO, 2017, p. 1517-1518). 
79http://relacoesdotrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SRT:srt_principal1.xaction/generated
Content. 
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Assim, inviabilizada solução de conflitos trabalhistas individuais por meio da 

arbitragem, uma vez que o artigo 1º da Lei 9.307/1996 dispõe que as pessoas capazes 

de contratar podem se valer da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis, sendo os direitos trabalhistas indisponíveis. 

Ao afastar-se da Consolidação das Leis do Trabalho, teríamos sobre a 

inviabilidade da arbitragem sobre direitos indisponíveis, o artigo 852, do Código Civil 

de 2002, que prevê ser vedado o compromisso arbitral, instrumento através do qual 

as partes se comprometem a arbitragem, para a solução de questões de estado, de 

direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. 

Nesse sentido, também, consoante o artigo 11 do Código Civil de 2002, com 

exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis 

e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

No plano processual, segundo o artigo 392 do CPC de 2015, “não vale como 

confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis”. 

Não obstante, no dissídio individual trabalhista, admite-se a confissão 

decorrente do depoimento pessoal, artigos 819 e 820 da CLT, de ambas os agentes 

econômicos, bem como da parte que, expressamente intimada, não comparece a 

audiência de prosseguimento, na qual deveria depor, este último entendimento 

consolidado na Súmula 74, inciso I do TST. 

Evidentemente, se o direito material discutido no processo trabalhista fosse 

plenamente indisponível, jamais poderia comportar qualquer tipo de confissão quanto 

à matéria de fato, nem tampouco, à revelia geraria a presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor da ação, em sendo este o empregador, a 

parte tomada como hipersuficiente na relação de emprego, como assegura o artigo 

844 da CLT. 

Portanto, se o direito material do trabalho fosse verdadeiramente indisponível, 

naturalmente não se poderia falar em confissão ou revelia da matéria fática em seu 

desfavor. 

Inobstante a vedação quanto à arbitragem, o artigo 840 do Código Civil de 

2002 dispõe ser lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas, apenas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado é que 

se permite a transação, conforme o artigo 841 do Código Civil de 2002. 
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Muito se discute sobre a natureza jurídica do Direito do Trabalho, havendo, 

contudo, o entendimento majoritário de tratar-se de ramo do direito privado, posto que, 

oriundo do segmento obrigacional civil. 

 Inquestionável, portanto, que os direitos trabalhistas, tanto individuais como 

coletivos, são normalmente patrimoniais e também admitem a transação, assegurada 

constitucionalmente no artigo 114 § 1º, quando frustrada a negociação coletiva de 

trabalho, a mediação, em que o artigo 11 da Lei 10.192/2001, viabilizava a fixação dos 

salários por meio da mediação quando da implantação do Plano Real, e de 

conciliação, que pode ser realizada tanto na esfera judicial, conforme determinado nos 

artigos 764, 831, 846, 852-E, 850 e 860 da CLT, quanto no âmbito extrajudicial, nas 

chamadas Comissões de Conciliação Prévia, que podem ser instituídas tanto no 

âmbito da empresa como nos sindicatos, com os artigos 625-A a 625-H da CLT, 

inseridos no texto da consolidação do trabalho em 2000. 

Há, ainda, expressa determinação constitucional para a arbitragem, como 

modalidade de heterocomposição, nos conflitos coletivos de trabalho (artigo 114, 

parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 1988). 

Assim, perfeitamente possível entender os diretos trabalhistas como 

disponíveis, e possíveis de negociação direta entre as partes. 

Deste modo, em mais uma atitude disruptiva da relação trabalhista, sinalizou 

a reforma no reconhecimento da composição extrajudicial, normatizando a 

possibilidade de homologação de acordo extrajudicial nos artigos 855-B a 855-E da 

CLT. 

Deste modo, o ajuste direto das partes, na composição do conflito de 

interesses, assegurando que cada uma esteja representada por advogado, e, o 

pagamento da multa equivalente a um salário, disposta no § 8º do artigo 477 da CLT, 

pelo não pagamento das verbas no prazo estabelecido no mesmo artigo junto ao § 6º, 

a reforma concede reconhecimento à autonomia de vontade das partes para a solução 

de conflitos, o que demonstra enorme avanço na eliminação dos custos de transação. 

Inobstante não ter o legislador estabelecido limites quanto ao objeto do 

acordo, se sobre verbas decorrentes da extinção ou não quitadas no curso do contrato 

de trabalho, TRTs do país vêm publicando atos regulamentando a homologação de 

acordos extrajudiciais, impondo limites onde a lei não o fez. 

Como exemplo, podemos citar o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

que editou o Ato nº 82/2019, publicado em 15/4/2019, que regula o procedimento da 
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do Processo de Jurisdição Voluntária para Homologação de Transação Extrajudicial, 

indicando o que pode ou não ser objeto deste acordo, ao alvitre da lei80. 

Muito embora tenha o artigo 855-D da CLT conferido discricionariedade ao 

magistrado para designar audiência para homologação do acordo, em sentido claro 

de conferir dinamismo e agilidade à homologação, o Ato nº 82/2019 do TRT da 1ª 

Região determina que o magistrado deverá designar a referida audiência no prazo de 

quinze dias a contar da distribuição da petição com o acordo celebrado81. 

Desta feita, a contrário senso do regulamentado pela reforma, há uma clara 

tentativa do judiciário em impor restrições à autonomia de vontade entre as partes, o 

que limita o incentivo ofertado pela lei, elevando os custos de transação, estando, 

inclusive, em desacordo com a alteração efetuada pela Lei 13.467/2017 do artigo 8º 

da CLT, que será tratado adiante. 

3.9 A Segurança dos Acordos 

Segundo o Teorema de Coase, em sendo os custos de transação iguais a  

zero, as negociações particulares levam a um uso eficiente dos recursos, 

independentemente de a quem a lei estipular o direito (COASE R. H., 2017). 

Um dos custos de transação mais expressivos é a insegurança que o judiciário 

proporciona às relações trabalhistas, tornando nulos os ajustes decorrentes das 

 
80 [...] Art. 2° -No exame do requerimento, deverão ser verificadas as exigências do artigo 855-B da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com os seguintes requisitos: [...] IV -  Não será aceito acordo que 
se refira apenas a  pagamento de parcelas incontroversas da rescisão contratual, como previsto no 
artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho; [...] VI -Deverá constar da petição de acordo 
cláusula penal, com o seu percentual e  sua base de incidência sobre o  total do acordo ou das parcelas 
ou obrigações não adimplidas; VII - Comprovação do recolhimento do FGTS e, se for o  caso, da multa 
de 40% sobre o  FGTS, caso tais parcelas não integrem o  valor do acordo; [...]  (TRT 1ª REGIÃO, 
2019) 
81 Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, 
designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. (BRASIL, 1943).  
[...]Art. 1°. Em se tratando de requerimento de Homologação de Transação Extrajudicial (HoTrEx), em 
fase inicial e  ao recebimento pela unidade judiciária; os feitos distribuídos na Capital e em toda Região 
Metropolitana poderão ser encaminhados ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução 
de Disputas (CEJUSC -   CAP), e  nas localidades em que ainda não implantado o  referido Centro, a  
petição será analisada pelo próprio Juízo vinculado, salvo se este também desejar o  processamento 
pelo CEJUSC-CAP, para onde encaminhará o processo. Art. 2° -No exame do requerimento, deverão 
ser verificadas as exigências do artigo 855-B da Consolidação das Leis do Trabalho, com os seguintes 
requisitos: [...]XII -   O Juízo determinará o comparecimento das partes ao CEJUSC, em pauta de 
audiência para ratificação dos termos do acordo, sendo indispensável a presença pessoal do 
trabalhador e de seu advogado, com prévia notificação das partes mediante seus procuradores. Na 
hipótese de as partes não comparecerem ou não haver possibilidade de acordo, os autos serão 
devolvidos, com a justificativa da não realização do acordo, ao Juízo de origem, para as providências 
que o Juiz entender cabíveis.[...] (TRT 1ª REGIÃO, 2019). 
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negociações diretas entre as partes, bem como impingindo interpretações da lei 

dissociadas por vezes do próprio mens legis. 

O Direito, na visão de Coase (2017), não deve interferir de modo 

desproporcional na economia, pois leis ou decisões judiciais podem até ser, em tese, 

adequadas do ponto de vista jurídico, mas se revelarem, na prática, completamente 

desastrosas à economia. 

A principiologia do Direito do Trabalho tem sua estrutura a partir do princípio 

da proteção, que busca conferir proteção à parte que compreende ser hipossuficiente 

na relação entre empregado e empregador, ao empregado, afirmando que, deste 

modo, conseguiria atenuar o desequilíbrio de forças existente entre as partes no plano 

fático. 

Nesta toada, surge também o princípio da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas, projeção do princípio da proteção, que entende pela indisponibilidade dos 

direitos conferidos por lei, através da livre manifestação de vontade do empregado, 

presumindo a existência de vício na manifestação da vontade, compreensão que 

também decorre da hipossuficiência, justificando-se, igualmente, na tentativa em 

igualizar a assincronia clássica existente entre os sujeitos da relação socioeconômica 

de emprego (DELGADO, 2017, p. 217). 

Como já mencionado, e reverberado por Arion Romita (2002, p. 4), princípio 

de proteção, na realidade, não existe nem pode ser afirmado sem desconhecer os 

fundamentos históricos e sociopolíticos do ordenamento trabalhista brasileiro, não 

havendo disposição expressa neste sentido, e, portanto, reflexo de entendimento 

ideológico de uma época. 

De idêntico modo no que concerne ao princípio da indisponibilidade de 

direitos, para o qual não há fundamentação expressa, decorrendo da interpretação do 

disposto no caput do artigo 444 da CLT82, que não foi alterado pela reforma trabalhista. 

Os Tribunais, então, distantes do pragmatismo, vêm, influenciados pela 

identidade, ideologia e política daqueles que o administram, os magistrados, 

proferindo decisões interpretando dispositivos legais de maneira aleatória e 

 
82 Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. (BRASIL, 1943, p. 
s.n.) 
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fundamentadas em seus entendimentos, por vezes sumulados, exorbitando sua 

competência. 

Não é tarefa difícil encontrar, por exemplo, decisões dos Tribunais anulando 

acordos celebrados diretamente entre empregado e empregador, bem como os 

celebrados com a interveniência do sindicato representativo de categoria profissional 

ao alvitre da lei83. 

Até mesmo as Comissões de Conciliação Prévia84, criadas em 2000 pela lei 

9.958 foram desestimuladas pelas inúmeras decisões declarando nulo o acordo 

celebrado entre os agentes econômicos da relação de emprego perante elas. 

Inobstante o Tribunal Superior do Trabalho reconhecer a validade dos acordos 

celebrados perante as CCPs na maioria de suas decisões, este não era o 

entendimento majoritário nas decisões de segunda instância, nos TRTs.85 

 
83 RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
PROPOSTA NA VARA DO TRABALHO. NULIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. Compete à Vara do Trabalho, e não ao Tribunal Regional do Trabalho, julgar a reclamação 
trabalhista proposta por empregado em face de seu empregador, na qual se propugna a declaração 
incidental de invalidade de cláusula de norma coletiva dispondo sobre o regime de trabalho a ser 
aplicado e consequente condenação da reclamada ao pagamento de diferenças do adicional da hora 
de repouso e alimentação, nos termos da Lei nº 8.984/95 e da jurisprudência pacífica da Seção de 
Dissídios Coletivos deste Tribunal. Recurso de revista de que não se conhece, nesse particular (TST - 
RR: 3410006420075090654 341000-64.2007.5.09.0654, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de 
Julgamento: 07/08/2013, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/08/2013) - 
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23900916/recurso-de-revista-rr-3410006420075090654-
341000-6420075090654-tst/inteiro-teor-111833182?ref=juris-tabs 
HORAS "IN ITINERE". EXEGESE DO ART. 58, § 3º, DA CLT. NULIDADE DA CLÁUSULA DO 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. O tempo despendido pelo empregado, no trajeto para o trabalho 
e para o seu retorno, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, em condução 
fornecida pelo empregador, computa-se na jornada de trabalho. O direito ao pagamento das horas in 
itinere foi admitido pela reclamada, que pugnou pela aplicação da norma coletiva que prevê que 
somente será devido horas in itineri o tempo excedente a 90 (noventa) minutos diários, sendo que o 
reclamante persegue a tese da nulidade de tal cláusula. A CLT (§ 3º, art. 58) permite a flexibilização 
por meio de acordo ou convenção coletiva de tal direito, apenas, no caso das microempresas e 
empresas de pequeno porte, fora dessa hipótese, conclui-se que medidas desta espécie afrontam 
direito mínimo do trabalhador, intransponível via negociação coletiva, devendo ser preservados os 
princípios norteadores do Direito do Trabalho. Incólumes os arts. 7º, inciso XXVI, da Constituição 
Federal e 4º, da CLT. Sentença mantida(TRT-7 - RO: 00000748220165070031, Relator: FRANCISCO 
JOSÉ GOMES DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data de Publicação: 20/09/2016) - 
https://trt-7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/392958440/recurso-ordinario-em-procedimento-
sumarissimo-ro-748220165070031/inteiro-teor-392958494?ref=juris-tabs 
84 As CCPs, como ficaram conhecidas, poderiam ser instituídas no âmbito das empresas e dos 
sindicatos, podendo, ainda, ter caráter intersindical e serem criadas por grupo de empresas, com 
composição paritária, e atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. (artigos 625-A 
a 625-H da CLT) 
85 Destaca-se parte integrante do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 2ª Região, proferido na 
ação trabalhista nº 1001289-08.2015.5.02.0401, em que foi Relatora a Desembargadora Sueli Tome 
da Ponte, da 7ª Turma - Cadeira 1, recentemente publicado, em 27/06/2019: “[...] Contudo, no caso 
concreto, não se pode validar a eficácia liberatória geral, prevista no art. 625-E, parágrafo único, 
da CLT. Isto porque a conciliação prévia deve ser destinada somente à transação extrajudicial de 
conflitos individuais; cumprindo assinalar que o instituto não serve para dissimular renúncia de direitos 
advindos da rescisão contratual. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acordo firmado 
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A reforma trabalhista promoveu mudanças pontuais para reprimir referidas 

manifestações dos Tribunais neste sentido, visto que a incerteza quanto às decisões 

geradas pelas negociações realizadas pelas partes importam em elevado custo de 

transação, que por vezes inviabiliza o funcionamento do próprio mercado. 

Dentre as alterações promovidas temos os parágrafo 2º e 3º do artigo 8º da 

CLT e os parágrafos 1º, 2º e 5º no artigo 611-A da CLT, que limitam a declaração de 

nulidade dos acordos e convenções coletivas, tão somente quanto à forma, ou seja, 

somente quanto à análise dos elementos essenciais do negócio jurídico, estipulando 

que súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior 

do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não possam restringir direitos 

legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei; 

assegurando que a ausência de indicação expressa de contrapartidas recíprocas em 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade; 

indicando os sindicatos convenentes dos instrumentos coletivos litisconsortes 

necessários na ação que requeira a anulação dos referidos instrumentos.      

A tentativa de assegurar a estabilidade às negociações realizadas entre 

empregado e empregador, diminuindo os custos de transação, temos a alteração 

promovida no artigo 620 da CLT, que assegura a prevalência das condições 

estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sobre as estipuladas em convenção 

coletiva de trabalho. 

A insegurança também se perpetua na análise do direito individual, havendo 

uma enorme divergência de entendimentos do mesmo dispositivo legal. 

A instabilidade das negociações celebradas pode promover a cisão do 

sistema cíclico da economia, onerando os custos da empresa, que por certo os 

repassará a sua produção, que acabará por ser suportada pelos próprios empregados 

que são agentes econômicos no mercado. 

Lembremos a definição de instituições de Douglas North (SALAMA, Sete 

Enigmas do Desenvolvimento em Douglass North, 2017, p. 129) de que as instituições 

se traduzem nas “regras do jogo”, restrições estabelecidas pelo homem que limitam 

suas interações no campo político, econômico e social, e, acabam por definir o leque 

 
perante a comissão de conciliação prévia e o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento de 
todos os pedidos da inicial, conforme entender de direito [...]”. Disponível na íntegra em: 
http://search.trtsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection=coleta010&docId=0465d7f83772cb3
f39e3fcb2ef9a988347c9b74a&fieldName=Documento&extension=html#q=  Acessado em: 15/07/2019. 
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de opções, determinando os custos de transação e de produção, e por conseguinte a 

lucratividade e viabilidade de atividade econômica. 

Assim, são as instituições criadas, essencialmente, para estabelecer ordem e 

reduzir a incerteza, e, também, para reduzir os custos de produção e troca, sendo a 

incerteza o problema mais agudo, uma vez que, inviabiliza a determinação das 

probabilidades, impossibilitando a criação entre os indivíduos de mecanismos de 

proteção e segurança, que acaba por impedir a realização de escolhas racionais 

(SALAMA, Sete Enigmas do Desenvolvimento em Douglass North, 2017, p. 130). 

(SALAMA, 2017, p. 130). 

3.10 Os Novos Contratos de Trabalho Individual 

Quanto às relações individuais de trabalho, a reforma institui diversas novas 

modalidades de contratos de trabalho, bem como a modificação de alguns já 

existentes. 

Dentro da Lei nº 13.467/2017, pode-se destacar os contratos com jornada 

parcial de trabalho, os contratos de trabalho remoto (teletrabalho), contratos de 

trabalho intermitente.  

Nos contratos com jornada parcial de trabalho, estipulado no artigo 58-A da 

CLT, a reforma estende o número de horas de trabalho na qual seria possível nesta 

modalidade de contratação, antes restrita a vinte e cinco horas semanais, e, agora  a 

possibilidade de contratação com jornadas semanais de até trinta horas, e a 

realização de horas extras, o que era vedado. 

Os contratos de trabalho remoto, o teletrabalho, institui-se uma nova 

regulação para o trabalho realizado fora das dependências das empresas, por meio 

de uso de tecnologias da informação, lacuna da lei que vinha sendo preenchida pelos 

Tribunais.  

Com os contratos de trabalho intermitente buscou-se instituir uma nova 

regulação para o trabalho subordinado de realização descontínua, com alternância de 

períodos de serviço e de inatividade, remunerando-se tão somente o tempo em que o 

empregado efetivamente trabalha para a empresa, permitindo que o empregado 

preste serviços a outras empresas durante a inatividade. 

Em todas as novas modalidades de contrato reguladas ou modificadas pela 

CLT, resta assegurado aos empregados a percepção de 13º salário, FGTS, férias e 
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todos os demais direitos assegurados pela CLT e dispostos na CRFB/88 em seu artigo 

7º, não tendo havido qualquer perda de direitos, mas tão somente a adequação do 

pagamento ao trabalho prestado. 

Às vias da eclosão das transformações da quarta revolução industrial, 

essencialmente disruptivas, que trazem consigo uma nova geração de trabalhadores, 

que buscam um propósito no trabalho executado, estabelecendo conexões mais 

efêmeras, as novas modalidades de contrato de trabalho se tornam mais adequadas. 

As novas gerações já não esperam permanecer no mesmo emprego a vida 

toda, e assumem mais riscos, entendendo que a compensação pela liberdade 

oferecida é justificável e desejável86 (MEYER, 2014). 

Assim, o contrato de trabalho intermitente, além de atender as necessidades 

do mercado de trabalho gerado pelas inovações tecnológicas, acaba por se adequar 

aos anseios das novas gerações, sem que haja perda de qualquer direito. 

A normatização do contrato de trabalho intermitente se mostra como um 

incentivo à formalização da mão de obra, uma vez que a impossibilidade de se 

contratarem trabalhadores temporários representa um obstáculo ao desenvolvimento 

de atividade econômicas cíclicas. Somem-se a isso os altos custos de contratação e 

demissão, particularmente onerosos no Brasil (YEUNG, TIMM, & VENTURA, 2018). 

(YEUNG; TIMM & VENTURA, 2018). 

Vale ainda ressaltar que leis como esta prejudicam, sobretudo, aos mais 

jovens, que poderiam encontrar ocupações para seus períodos de férias escolares 

(YEUNG, TIMM, & VENTURA, 2018, p. 327). (YEUNG; TIMM & VENTURA, 2018, p. 

327). 

 
86 O termo Geração X – criado por Robert Capa, em 1950 – é utilizado para rotular as pessoas nascidas 
após o chamado “Baby Boom” (década de 20 ~ década de 40), que foi um aumento importante na taxa 
de natalidade dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa geração inclui aqueles que 
nasceram no início de 1960 até o final dos anos 70. Por vezes são incluídos também os nascidos até 
1982 [...] Geração Y - Compreendendo aqueles que nasceram em fins dos anos 70 e início dos anos 
90, a geração Y, representava, em 2012, cerca de 20% da população global, segundo Afonso Borges, 
em seu livro “Social Target”.[...] Geração Z - Essa geração, que compreende os nascidos entre o fim 
de 1992 a 2010, está ligada intimamente à expansão exponencial da internet e dos aparelhos 
tecnológicos. As pessoas da Geração Z são conhecidas por serem “nativas digitais”, estando muito 
familiarizadas com a World Wide Web, com o compartilhamento de arquivos, com os smartphones, 
tablets, e o melhor de tudo: Sempre conectadas.[...]A geração Y tende a valorizar segurança e 
estabilidade mesmo que precisem mudar constantemente de emprego, já os X são mais resistentes a 
mudanças, mas ambos atribuem importância a treinamento e desenvolvimento. Tanto Y como Z 
depositam um grande valor na flexibilidade do ambiente de trabalho, além de prezarem o balanço entre 
vida pessoal e profissional. Os X e os Y se sentem mais confortáveis com a diversidade e estilos de 
vida alternativos. Descubra os pontos em comum e também as diferenças entre as gerações. Ajude-os 
a perceber, em equipe, como eles podem utilizar suas forças em conjunto. Traga até eles a consciência 
sobre o ciclo de gerações para que descubram onde se encaixam (MEYER, 2014, p. s.n.). 
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 No contexto histórico viu-se que a CLT teve origem quando da indústria 

nascente e a necessidade da estabilidade social nas cidades, tendo o populismo de 

Getúlio Vargas o objetivo de garantir o apoio dos trabalhadores e controlar o 

movimento trabalhista ainda embrionário, tendo criado o que Luciana Yeung assinala 

como sendo “um clube exclusivo ou uma elite de trabalhadores” - trabalhadores 

premium x trabalhadores informais” (2017, p. 909). 

Assim, somente a esta elite de trabalhadores seriam assegurados os direitos 

previstos na CLT, impingindo aos demais componentes da força de trabalho, 

trabalhadores sem carteira assinada, ou trabalhadores por conta própria, a 

informalidade, sem a segurança dos direitos que, os que se opõe as reformas da CLT 

garantiriam a dignidade da pessoa humana, com rendimento e condições de trabalho 

também bastante precários (YEUNG L. L.-T., Análise Econômica do Direito do 

Trabalho e da Reforma Trabalhista (Lei Nº 13.467/2017) - Um Dossiê Sobre Análise 

Econômica do Direito, 2017). (YEUNG, 2017). 

A lei 13.767/2017, então, viabiliza que estes trabalhadores relegados à 

informalidade, constituindo-se em um incentivo para a formalização da mão de obra, 

e, por consequência, uma maior arrecadação fiscal, que pode se traduzir em benefício 

da sociedade. 

O trabalho remoto, que há muito não é novidade, proporciona um maior 

rendimento, já estando comprovado que a possibilidade de melhor gerenciamento do 

tempo consegue agregar mais qualidade de vida ao empregado, que é preferida 

mesmo diante do acréscimo de trabalho que acontece, sem contar os benefícios ao 

meio ambiente com a diminuição do tráfego urbano. 
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Figura 5 - Comparação entre Teletrabalho e Trabalho Presencial 
Fonte: (MEDEIRO, 2018, p. 14 a 16) 

3.11 O direito ao desenvolvimento e resultados econômicos da Reforma 
Trabalhista no Brasil 

A Constituição brasileira (1988) em seu preâmbulo referencia o 

desenvolvimento, ao proclamar que o Estado democrático brasileiro, que se institui a 

partir da Carta, está compromissado, dentre outros fins, a assegurar o 

desenvolvimento da sociedade brasileira, portanto, um dos seus objetivos. 

A primeira documentação internacional que conteve o direito ao 

desenvolvimento é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

documento que foi originado da Assembleia da ONU, cuja importância, para os direitos 

humanos dispensa apresentação. Posteriormente, o tema foi tratado junto à 

Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986), desde suas 
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reconsiderações87, definindo-o em seu artigo 1º88, indicando diretrizes ao Estado para 

sua efetivação junto aos artigo 2º e 3º 89 (DHNET, 1986). 

Seguindo a linha doutrinária de Karel Vasak, como lecionam Paulo Bonavides 

(2009, p. 569) e outros autores, o direito fundamental ao desenvolvimento está 

inserido dentro da 3ª dimensão de direitos humanos, junto com outros direitos, dentre 

os quais, destacam-se: direito ao meio ambiente, à propriedade, à conservação do 

patrimônio histórico e cultural etc. 

O conceito de desenvolvimento passa por diversos ramos do conhecimento 

humano, possuindo aspectos sociológico, econômico e jurídico, o que impõe ao 

Estado o dever de minimizar as desigualdades, promovendo o bem-estar social, o que 

pode ser feito através da criação de normas jurídicas que assegurem oportunidade à 

todos indistintamente de modo a realizar o direito ao desenvolvimento (MARTINELLI, 

2012). 

Muito embora o Direito do trabalho possa estar inserido como direito 

fundamental de segunda dimensão, é em seu aspecto econômico que este se mostra 

como instrumento para a promoção de qualidade de vida, que possibilita o equilíbrio 

na distribuição de renda, impulsionando a economia. 

 
87 [...] Reconhecendo que o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político 
abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os 
indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição 
justa dos benefícios daí resultantes (DHNET, 1986). 
88 [...] Artigo 1º. 1 -O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual 
toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente realizados. O direito humano ao desenvolvimento também 
implica a plena realização do direito dos povos de autodeterminação que inclui, sujeito às disposições 
relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito 
inalienável de soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais. 
89 [...] Artigo 2º. 1- A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante 

ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento. 2.Todos os seres humanos têm responsabilidade 

pelo desenvolvimento, individual e coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno 

respeito aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como seus deveres para com a 

comunidade, que sozinhos podem assegurar a realização livre e completa do ser humano e deveriam 

por isso promover e proteger uma ordem política, social e econômica apropriada para o 

desenvolvimento. 3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais adequadas para 

o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento do bem-estar de toda a população e de 

todos os indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa e no desenvolvimento e 

na distribuição equitativa dos benefícios daí resultantes. Artigo 3º. 1-Os Estados têm a responsabilidade 

primária pela criação das condições nacionais e internacionais favoráveis à realização do direito ao 

desenvolvimento. 

 
. 
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Neste aspecto, a diminuição dos custos de transação e a definição dos direitos 

de propriedade, deduzidos como essenciais à obtenção da maximização do bem-estar 

social e a redução dos custos sociais pelo teorema de Coase, se constitui instrumental 

de essencial importância para a elaboração das normas, uma vez que capazes de 

propiciar do desenvolvimento, sendo este o sentido dado a reforma trabalhista. 

A busca do desenvolvimento demanda um sistema jurídico responsivo à 

atividade econômica, em havendo grande euforia dos economistas, o direito tem o 

papel de regular esta euforia e conter os ânimos, e, quando a economia se encontra 

enfraquecida, é do direito o papel de despressurizar, restabelecendo o equilíbrio 

(YEUNG, TIMM, & VENTURA, 2018), (YEUNG, TIMM & VENTURA) apontando, 

portanto, para o direito ao desenvolvimento. 

O direito do desenvolvimento, entendido como de âmbito internacional, se 

mostra indicador para a busca do Direito ao Desenvolvimento, norteando escolhas 

normativas mais efetivas a todos os países.90 

 A crise de 2008 demonstrou que os Estados Unidos conseguiu o melhor 

panorama, suportando a crise sem alcançar PIB negativo, o que não ocorreu com os 

países Europeus, nos quais, em sua maioria, foi implantado o mesmo sistema jurídico 

que o nosso, o civil law, contrário ao sistema common law estadunidense, que não 

possui uma legislação trabalhista, sendo praticamente regulado pelos contratos 

celebrado entre as partes, portanto, mais flexível. 

 

 

 

 
90 Importa ter em mente a distinção entre “direito internacional do desenvolvimento (“international law 
of development”/“droit internacional du dévelopement”), e o “direito ao desenvolvimento” (“right to 
development”/ “droit au dévelepement”), como um direito como proclamado na Declaração de 1986. O 
primeiro, com seus vários componentes (direito à autodeterminação econômica, soberania permanente 
sobre a riqueza e os recursos naturais, princípios do tratamento não-recíproco e preferencial para os 
países em desenvolvimento e da igualdade participatória dos países em desenvolvimento nas relações 
internacionais e nos benefícios da ciência e tecnologia), emerge um sistema normativo internacional 
objetivo a regular as relações entre Estados juridicamente iguais mas economicamente desiguais e 
visando a transformação destas relações com base na cooperação internacional (Carta das Nações 
Unidas, artigos 55-56) e em considerações de equidade, de modo a remediar os desequilíbrios 
econômicos entre os Estados e a proporcionar a todos os Estados – particularmente os países em 
desenvolvimento. O segundo, como sustentado pela Declaração de 1986, e inspirado em disposições 
de direitos humanos tais como o artigo 28 da Declaração Universal de 1948 e o artigo 1º de ambos os 
Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas, afigura-se como um direito humano subjetivo, 
englobando exigências da pessoa humana e dos povos que devem ser respeitadas (MARTINELLI, 
2012). 
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Figura 6 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção I - Economia Mundial 
Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190417_cc_43_economia_mundial.pdf 

 

 A concessão de mais liberdades aos agentes econômicos na seara trabalhista 

pode levar a uma obtenção de resultados ótimos, neste sentido, as reformas 

implementadas ainda se mostraram muito tímidas diante da necessidade do mercado, 

sendo considerada pelos economistas como uma “mini reforma” (YEUNG, TIMM, & 

VENTURA, 2018)(YEUNG; TIMM & VENTURA, 2018), que poderia ter avançado 

muito mais, sendo, contudo, cedo para uma análise final do alcance da reforma. 

Em que pese ser precoce uma conclusão sobre a efetividade da reforma 

trabalhista, recentes pesquisas efetuadas pelo IPEA e apresentadas na Carta de 

Conjuntura, número 43, referente ao 2º trimestre (LAMEIRAS, CORSEUIL, RAMOS, 

& CARVALHO, 2019) demonstram que o desempenho da economia brasileira, ainda 

apresenta desaceleração, o que teria relação com o elevado desemprego, porém, tais 
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fatores não auxiliam muito na compreensão dinâmica da economia, na medida em 

que a taxa de desemprego, assim como o consumo, são variáveis endógenas91.  

Contudo, as pesquisas apontam para o aumento da confiança, indicando ser 

este o elemento capaz de tirar a economia do ciclo vicioso em que se encontra, 

realizando um prognóstico de aceleração do crescimento, em 2020, para 2,5%. 

(LAMEIRAS, CORSEUIL, RAMOS, & CARVALHO, 2019). (LAMEIRAS; CORSEUIL; 

RAMOS & CARVALHO, 2019).  

No mercado de trabalho constatou o IPEA (MARTINELLI, 2012) que os dados 

mais recentes mostram-se mais favoráveis, embora o mercado de trabalho brasileiro 

siga, ainda, bastante deteriorado permeado por altos contingentes de desocupados, 

desalentados92 e subocupados e ainda com indicadores ruins quanto à geração de 

empregos93. 

 
91 Variáveis Endógenas - Variáveis determinadas pela solução dos modelos econômicos. Os modelos 
são construídos para estimar o valor dessas variáveis a partir de choques ou mudanças na economia. 
Variáveis Exógenas - Variáveis determinantes dos modelos econômicos. Os modelos econômicos são 
construídos com base nessas variáveis, supondo-se que seus valores não serão afetados por outras 
variáveis do modelo. Um exemplo comum de variável exógena é o nível de um imposto qualquer 
cobrado pelo governo. O valor do imposto, digamos, 10% sobre o preço da gasolina, só seria alterado 
caso o governo resolvesse mudar o seu valor. Portanto, outras variáveis do modelo não são capazes 
de afetar essa variável. Por outro lado, ela é importante para determinar outras variáveis econômicas 
do modelo, como o valor do imposto coletado, a quantidade vendida de gasolina, entre outras. Choques 
ou mudanças na economia são representados por alterações nas variáveis exógenas. A partir desses 
choques, o modelo é resolvido matematicamente de forma a determinar o valor das variáveis 
endógenas, que, no exemplo acima, seriam a quantidade vendida de gasolina e o valor coletado de 
imposto. (ICONE, 2019, p. s.n) 
92 Segundo a pesquisadora do Ipea e responsável pelo estudo, Maria Andreia Lameiras, há dois perfis 
de desalentados no país – as pessoas que ficaram muito tempo procurando emprego e desistiram e 
aqueles que já estão migrando direto da ocupação para o desalento. "As pessoas desistem de procurar 
emprego por se acharem muito novas, muito velhas ou inexperientes e acabam indo direto para o 
desalento, fazendo com que a força de trabalho do brasileiro fique menor", destacou a pesquisadora 
(IPEA, 2018) 
93 Os dados mais recentes mostram que, apesar de alguns indicativos de uma dinâmica recente mais 
favorável (com geração de empregos apesar dos indicadores ruins de atividade econômica), o mercado 
de trabalho brasileiro segue bastante deteriorado, permeado por altos contingentes de desocupados, 
desalentados e subocupados. No que diz respeito à desocupação, nota-se que vem crescendo o 
número de desempregados que estão nesta situação há mais de dois anos. Se, no primeiro trimestre 
de 2015, 17,4% dos desocupados estavam nessa situação, no mesmo período de 2019, essa 
porcentagem avançou para 24,8%, o que corresponde a 3,3 milhões de pessoas. A desagregação 
dessas informações, feita com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua, mostra que, no primeiro trimestre de 2019, a proporção de desempregados há mais 
de dois anos era maior entre as mulheres (28,8%), entre os adultos com mais de 40 anos (27,3%) e 
entre os trabalhadores com ensino médio completo (27,4%). Entretanto, a análise dinâmica dos dados 
revela que, na comparação com o primeiro trimestre de 2015, os grupos que apresentaram maior 
incremento nas suas populações desocupadas há mais de dois anos foram os homens, os 
trabalhadores mais jovens e os com ensino médio completo, cujas proporções saltaram de 11,3%, 15% 
e 18,5%, respectivamente, para 20,3%, 23,6% e 27,4%, no período em questão. No caso dos 
trabalhadores mais jovens, esse resultado acaba por corroborar um cenário de emprego ainda mais 
adverso, que combina desemprego elevado (27,3%), baixo crescimento da ocupação (0,4%) e queda 
de rendimento real (-0,8%). Em linha com este cenário de desemprego persistente e elevado, a PNAD 
Contínua mostra que a proporção dos domicílios sem renda do trabalho voltou a crescer, passando de 
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Nos gráficos abaixo, extraídos da Carta de Conjuntura do IPEA (2019), com 

base nos números da PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua94, pode-se visualizar a taxa de desocupação, evidenciando a queda que vem 

sofrendo em relação aos anos de 2017, ano em que a reforma entrou em vigor em 

novembro, e 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22,2%, no último trimestre de 2018, para 22,7%, no primeiro trimestre de 2019. Em relação aos demais 
domicílios, os dados desagregados de rendimentos (deflacionados pelo Indicador Ipea de Inflação por 
Faixa de Renda) indicam que, no primeiro trimestre de 2019, a desigualdade salarial entre os 
segmentos pesquisados recuou, ainda que de forma modesta e possibilitada pelo maior aumento da 
renda das faixas intermediárias, tendo em vista que a disparidade entre os extremos de renda não 
diminuiu. De fato, enquanto a faixa de renda domiciliar muito baixa e baixa apresentaram taxas de 
crescimento interanual de 0,10% e 0,44%, respectivamente, a faixa de renda domiciliar mais alta 
registrou variação de 2,5%. Já as faixas de renda domiciliar média-baixa, média e média alta apontaram 
incrementos de 2,4%, 5,3% e 3,0%, nesta ordem. A partir desses resultados, evidencia-se que a renda 
domiciliar da classe mais alta é cerca de trinta vezes maior que a observada na faixa mais baixa.Para 
o restante do ano, a expectativa é de que essa trajetória de recuperação gradual da ocupação e da 
renda média se mantenha. Entretanto, uma queda mais expressiva da taxa de desemprego, das demais 
formas de subutilização e, consequentemente, da desigualdade só deve ocorrer ao longo de 2020, a 
partir de uma retomada mais forte do nível de atividade, que por sua vez está condicionada à aprovação 
da reforma previdenciária, no segundo semestre. (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 1-2) 
LAMEIRAS; CORSEUIL .... 
94 É uma pesquisa por amostra probabilística de domicílios, de abrangência nacional, planejada para 
atender a diversos propósitos. Visa produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento 
socioeconômico do País e permitir a investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. 
A PNAD Contínua segue um esquema de rotação de domicílios. Isso significa que cada domicílio 
selecionado será entrevistado cinco vezes, uma vez a cada trimestre, durante cinco trimestres 
consecutivos. Principais Indicadores que serão produzidos com base na PNAD Contínua: • População 
residente segundo o sexo e os grupos de idade; • Taxa de desocupação; • Taxa de atividade; • Nível 
da ocupação; • Taxa de analfabetismo segundo os grupos de idade e o sexo • Pessoas de 14 anos ou 
mais segundo a condição de ocupação; • Pessoas ocupadas na semana de referência segundo o sexo 
e os grupos de anos de estudo; • População residente segundo a naturalidade em relação à Unidade 
da Federação e ao município de residência; • Rendimento médio mensal per capita dos domicílios. 
Disponivel em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149 
Acessado em: 15/07/2019. 

Figura 7 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 2) 
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As análises do IPEA (2019) também demonstram em um comparativo entre a 

População Economicamente Ativa (PEA) e a População Ocupada (PO) que há um 

aumento considerável em relação a 2018, com elevação, também, na Taxa de 

Participação, o percentual de pessoas na força de trabalho em relação às pessoas em 

idade de trabalhar ([força de trabalho/pessoas em idade de trabalhar] x 100), a razão 

entre a população economicamente ativa (PEA) e a população em idade ativa (PIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito embora tenha havido elevação da Taxa de Participação, o que tenderia 

a uma diminuição da Taxa de Desemprego, a mesma se mostra resiliente face à 

combinação dos aumentos da ocupação e da força de trabalho em patamares 

próximos, o que vem impedindo uma queda mais acentuada da população 

desocupada, o que por certo, pode induzir a análises equivocadas, tudo conforme 

gráficos a seguir que integram a Carta de Conjuntura do IPEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 3) 

Figura 8 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 2) 
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Importante observação realizada pelo o IPEA (2019) revela um aumento do 

emprego formal, ou seja, com carteira assinada, depois de um longo período de 

declínio, e o sinal mais evidente vem dos dados de admissões e desligamentos 

provenientes do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

Nos gráficos a seguir é possível visualizar uma expansão da ocupação formal 

em 2018, que se intensifica nos últimos dois meses do ano e se mantém nos primeiros 

quatro meses de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 6) 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 10 e 14) 

Figura 12 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 13) 
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Dado importantíssimo e que reforça a direção correta da reforma trabalhista, 

de modo a proporcionar o desenvolvimento, é uma expansão continuada da parcela 

de ocupados que trabalham menos de quarenta horas semanais, mas que estão 

disponíveis e/ou gostariam de trabalhar mais, o que vem gerando um aumento da 

subocupação por insuficiência de horas trabalhadas (LAMEIRAS, CORSEUIL, 

RAMOS, & CARVALHO, 2019, p. 9 e 10). (LAMEIRAS; CORSEUIL; RAMOS & 

CARVALHO, 2019, p. 9-10). 

Esta parcela de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas 

constitui-se na parcela de pessoas que, na semana de referência, atendem quatro 

condições: 1. tinham 14 anos ou mais de idade; 2. trabalhavam habitualmente menos 

de 40 horas no seu único trabalho ou no conjunto de todos os seus trabalhos; 3. 

gostariam de trabalhar mais horas que as habitualmente trabalhadas; e 4. estavam 

disponíveis para trabalhar mais horas no período de 30 dias, contados a partir do 

primeiro dia da semana de referência (IBGE, 2019, p. 3). 

Assim, não se trata de pessoas subcontratadas, em um sentido pejorativo, 

mas de pessoas que trabalham menos de 40 horas e que gostariam de trabalhar mais 

tempo, portanto, este gráfico traduz a necessidade do mercado de trabalho quanto à 

existência de contratos de trabalho com jornadas flexíveis, o que justifica o aumento 

da contratação formal. 

 

 

Figura 13 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 15) 
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Entre as diversas mudanças implementadas pela reforma trabalhista, a partir 

de novembro de 2017, duas medidas em especial têm como foco principal o aumento 

da geração de empregos formais no país: a adoção do contrato de trabalho 

intermitente e a alteração do contrato de trabalho parcial.  

O contrato de trabalho intermitente possibilita a contratação de trabalhador 

com a estrita remuneração pelas horas efetivamente trabalhadas, assim como o 

contrato de trabalho a tempo parcial, que teve sua possibilidade de jornada máxima 

de contratação ampliada de 25 horas para 30 horas semanais, com o objetivo de 

fomentar a geração de empregos. 

Segundo o CAGED, de novembro de 2017 a abril de 2019, foram abertas 

507.140 novas vagas de trabalho, das quais 58.630 foram contratos de trabalho 

intermitente e 19.765 de trabalho parcial, sendo responsáveis por 15,5% do total de 

empregos com carteira gerados no país (LAMEIRAS, CORSEUIL, RAMOS, & 

CARVALHO, 2019, p. 11). (LAMEIRAS; CORSEUIL; RAMOS & CARVALHO, 2019, p. 

11). 

Inicialmente, destaca-se que, em termos setoriais, os dados de emprego 

parcial e intermitente seguem o perfil das demais vagas criadas pelo CAGED, ou seja, 

geradas basicamente nos setores de serviços e comércio. No caso do trabalho 

intermitente, 49,2% do saldo de vagas criadas no período foram alocadas no setor de 

serviços – especialmente nos segmentos de alimentação e transportes – e 27,6% no 

comércio, e, em relação aos contratos com jornada parcial, 56,8% foram gerados no 

setor de serviços, principalmente nos segmentos de educação e alimentação, e 29% 

Figura 14 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 10) 
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no comércio (LAMEIRAS, CORSEUIL, RAMOS, & CARVALHO, 2019, p. 11). Verificar 

correção anterior 

As estatísticas por gênero mostram que enquanto a maioria das vagas de 

trabalho intermitentes foi destinada aos homens (63,6%), as mulheres formam a maior 

parcela dos empregados com contratos parciais (60,7%), e, no corte etário, a maioria 

das novas vagas criadas foram preenchidas pelos trabalhadores com idade entre 20 

e 29 anos, e para as demais faixas surgem algumas diferenças (LAMEIRAS, 

CORSEUIL, RAMOS, & CARVALHO, 2019, p. 12). 

Se por um lado os jovens de até 19 anos obtiveram apenas 9,6% dos 

empregos intermitentes gerados, por outro, eles respondem por 26,7% dos que 

conseguiram uma vaga de trabalho parcial. Por outro lado, os trabalhadores com mais 

de 50 anos correspondem a quase 25% dos contratados para empregos intermitentes 

e apenas 6,7% para os parciais (LAMEIRAS, CORSEUIL, RAMOS, & CARVALHO, 

2019, p. 12). 

 Dentro desta mesma perspectiva de comparação, os dados abertos por grau 

de instrução revelam nos gráficos a seguir que a grande maioria dos empregos 

intermitentes e parciais foi destinada a trabalhadores com ensino médio completo e, 

em menor proporção, aos com ensino superior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 12) 
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Diante do fomento da contratação nestas modalidades de contrato de trabalho 

(uma criada e a outra ampliada), os números demonstram claramente que a reforma 

ajustou e legislou na direção correta, reduzindo os custos de transação, incentivando 

a formalização da relação de emprego, o que acabou por gerar mais postos de 

trabalho, que uma vez formalizados representam também maior arrecadação para o 

Estado. 

Assim, a ideia de liberdade econômica com a maior eliminação possível dos 

custos de transação das relações sociais, em especial, a relação do trabalho, é a mais 

efetiva maneira de se alcançar o estado de bem-estar social, traduzindo-se em 

incentivo à geração de riqueza, ofertando uma maior distribuição de renda e 

assegurando o desenvolvimento. 

No gráfico a seguir vemos representado os cinco agrupamentos do Índice de 

Liberdade Econômica: a) nações com economia reprimida: coluna vermelha; b) 

economias majoritariamente não livres: coluna laranja, grupo em que o Brasil se 

encontra; c) economias moderadamente livres: coluna amarela; d) economias 

majoritariamente livres: coluna verde claro; e) economias livres: coluna verde escuro 

(ULIANO, 2018, p. s.n). 

Figura 16 - IPEA - Carta de Conjuntura nº 43 - 2º Trimestre de 2019 - Seção VIII - Mercado de Trabalho 
Fonte: (LAMEIRAS, CORSEUIL, et al., 2019, p. 13) 
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Cada coluna traz indicado ainda na parte inferior, o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH médio de cada grupo de países (conforme Relatório de 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

onde fica ostensivo que maiores níveis de liberdade econômica estão atrelados a IDHs 

mais elevados95 (ULIANO, 2018, p. s.n.). 

Assim, o que gráfico acima retrata não é só a questão econômica, não é só a 

riqueza gerada, mas a qualidade de vida que vem atrelada à liberdade econômica, 

permitindo que as pessoas possam realizar-se e perseguir seus próprios planos 

(ULIANO, 2018). 

 

 

 
95 O Relatório de IDH “avalia a expectativa de vida, a alfabetização, a educação e a qualidade de vida 
nos países ao redor do mundo“. (ULIANO, 2018, p. s.n.) 

Figura 17 - Gráfico que retrata os Índices de Liberdade Econômica e o IDH 
Fonte: (ULIANO, 2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A norma jurídica deve ser criada e aplicada segundo escala de valores que 

não permita o uso irracional ou ineficiente da riqueza gerada pelo trabalho. 

Para tanto, torna-se imperiosa a interatividade entre as Ciências Econômicas 

e o Direito; extraindo-se da história do pensamento econômico os pressupostos 

básicos para a sua análise. 

Critérios como escassez, escolhas racionais diante dos tradeoff 

apresentados, com análise dos custos de oportunidade envolvidos, devem ser 

traduzidos em uma legislação que busque, através da criação de incentivos, uma 

maior eficiência, com a eliminação dos custos de transação, com o objetivo de 

minimizar os custos sociais (externalidades) envolvidos nas relações humanas para a 

maximização do bem-estar. 

Nesta lógica, o teorema apresentado por Ronald Coase, o “Teorema de 

Coase”, se torna instrumento de grande importância, uma vez que comprova, 

empiricamente, ao analisar a criação das firmas, que, ao minimizar os custos de 

transação nas relações econômicas, abrimos espaço à negociação entre os agentes 

de maneira mais cooperativa ou colaborativa e os resultados derivados dessas 

negociações se mostram eficientes e maximizam os benefícios das partes envolvidas. 

 A permissão expressa e delimitada das matérias transacionáveis, com 

possibilidade de ajuste de modo divergente do texto legal, viabilizando a adequação 

das convenções coletivas às necessidades das categorias econômica e profissional 

representadas pelos respectivos sindicatos, bem como a normatização da 

representação dos trabalhadores dentro das empresas, se traduzem em redução dos 

custos de transação nas relações trabalhistas, representando incentivo para a 

composição, a fim de compensar os custos socias gerados. 

A limitação das análises pelo Judiciário dos acordos celebrados pelas partes 

das relações do trabalho, representadas ou não pelas entidades sindicais, oferece 

maior segurança no cumprimento do acordado, significando, inclusive, um incentivo 

na busca da composição de interesses das partes envolvidas e a concretização da 

maximização do bem-estar. 

O incremento de novas modalidades de contratação possibilita uma 

adequação das relações trabalhistas às inovações tecnológicas e à dinâmica das 

atuais atividades de produção empreendidas, assim como aos interesses das novas 
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gerações, representando, da mesma forma, um incentivo ao reconhecimento dos 

contratos até então mantidos na informalidade, o que se reflete no exercício pleno dos 

direitos constitucionalmente assegurados, tais como: férias, 13º salário, FGTS, entre 

outros. 

A cessação das contribuições sindicais compulsórias representa um incentivo 

às entidades sindicais, viabilizando mais eficiência na defesa dos interesses das 

categorias representadas, além de aproximar o empregado da liberdade sindical 

materializada na Convenção 87 da OIT, o que pode proporcionar uma maior 

conscientização da importância dos sindicatos nas relações trabalhistas. 

A legislação trabalhista brasileira estava, antes da tímida reforma, 

ultrapassada e inadequada para a realidade do Brasil em que vivemos. A dinâmica 

das relações sociais, de seus valores e objetivos, atrelada as inovações tecnológicas, 

modificaram as relações de trabalho, que não mais conseguiam se ajustar 

formalmente as necessidades do mercado. 

Os objetivos originais da CLT de proteção ao trabalhador brasileiro, parte 

hipossuficiente da relação de emprego, não eram eficientemente concretizados, já que 

mais da metade da população trabalhadora é excluída do mercado de trabalho formal, 

no qual tem respeitados os direitos da CLT, que muitas vezes são assegurados 

somente de forma parcial. 

O ciclo econômico atual não se adequa à intervenção protecionista do Estado, 

que acaba por onerar os custos da empresa, portanto, de transação entre as partes, 

ocasionando o repasse aos preços dos produtos e serviços, onerando o próprio 

trabalhador, consumidor ou usuário do produto e serviço disponibilizados no mercado, 

o que representa uma total ineficiência das regras trabalhistas antes da reforma. 

Direciona neste sentido, também, enorme taxa de desemprego do país, bem 

como as sucessivas crises econômicas suportadas, que têm ocorrido em ciclos cada 

vez mais curtos. 

Por todos estes motivos, usando a linguagem da Análise Econômica do 

Direito, pode-se dizer que o Direito do Trabalho brasileiro não se traduzia em sua 

plenitude; consubstanciava-se em um custo de oportunidade elevado, já que em nome 

da proteção, que diante da globalização e difusão de informações não se faz mais 

necessária, desperdiçava a possibilidade de se alcançar melhor eficiência econômica, 

e, por conseguinte, de se alcançar a maximização do bem-estar. 
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Além disso, a própria Justiça do Trabalho ainda hoje se traduz em um grande 

custo de transação, já que impinge nos acordos celebrados uma grande incerteza, 

além de grande viés ideológico em suas decisões, modificando, criando e 

interpretando as normas vigentes, ignorando o mens legis. 

A ideia de Douglass North de que as instituições se traduzem nas “regras do 

jogo”, restrições estabelecidas pelo homem e que limitam suas interações no campo 

político, econômico e social, e que acabam, portanto, por definir o leque de opções, 

determinando os custos de transação e de produção e, por conseguinte, a 

lucratividade e viabilidade de atividade econômica, traduz o “bom tom” da reforma, 

que através da mudança das regras do jogo, tenta concretizar a possibilidade de 

desenvolvimento econômico. 

O cenário brasileiro de 1943, de grandes desigualdades, conseguiu ser 

modificado pelas regras trabalhistas daquela época, tendo parte do século XX como 

cenário para a diminuição de desigualdades e aumento da distribuição de renda. No 

século XXI, a mudança do cenário demanda modificações legislativas, tendo sido, 

portanto, a reforma trabalhista a representação de um pequeno, e, ainda tímido, passo 

nesta direção. 

A evolução institucional deve seguir sua trajetória; as mudanças culturais, 

sociais, políticas e jurídicas não podem deixar de ocorrer porque em desacordo com 

interesses ideológicos e individuais. As mudanças no sentido da eficiência, que 

tornem a sociedade mais rica, precisam acontecer para que possamos enfrentar as 

transformações que estão por vir, diante das inovações tecnológicas que já estão 

presentes e se tornarão mais intensas. 
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