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Resumo: E m época que se fala muito de flexibilização da legislação
trabalhista, o presente estudo defende a necessidade de manutenção
da intervenção do Estado para regular as relações de trabalho. Vai
mais além: a partir da concepção de que os princípios são espécies do
gênero normas (ao qual pertencem também as regras), posiciona o
Princípio da Proteção - hoje por muitos criticado - como expressão
da igualdade (isonomia) consagrada na própria Constituição Fede
ral, exigindo, por isto, concreção. Neste sentido, referido princípio
nunca esteve tio vivo e atual.
Palavras-chave: Princípios. Atualidade. Flexibilização. Direito do tra
balho.
Abstract: In a time w h e n flexibilization of Labor laws is greatly
discussed, the present study defends the necessity of keeping the State
intervention to rule Labor relations. It goes further: from the
conception that the principles are species of a genre called norms
(which the rules also belong to), the Protection Principie - nowadays
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very criticized - stands as the expression of equality (isonomy)
acclaimedintheFederalConstitution,and,forthisreason,itdemands
concretion. This way, referred principle has never been so liveand
update.
Key words: Principles.Currentrelevance. Flexibility.Labor law.
Sumário:1 Introdução;2 A ascensão dosprincípiosao planonorma
tivo;3O pós-positivismocomo resultadoda evoluçãoenormatividade dos princípios; 4 A força normativa do Princípio da Proteção; 5
Conclusão; 6 Referências.

1 INTRODUÇÃO
Em cenáriojurídicoque con
fere aos princípios - notadamente
àquelespositivadosna Constituição
Federal - status de norma, consta
ta-se, como já identificado por inú
meros doutrinadores, que estamos,
também no Brasil,vivendo acogno
minada era do pós-positivismo.
Nessemomento histórico,conquan
to se reconheça a importância das
regrasénão sejapossívelabdicarda
utilização do velho e bom método
de interpretação que parte da subsunçãodos fotosa elaspara decidir,
é precisoreconhecerquehouveuma
ascensãoirreversíveldos principie»
ao plano normativo-jurídico.
Mas o que isto quer dizer
exatamente?
Signifíca>como já tivemos a
oportunidade de defender, que a
hermenêuticajurídica, a doutrina e
a jurisprudência modernas não se
satisfazem mais com a carcomida
idéia de que todas as soluções só
podem ser extraídas das leis (re
gras), sendo vedado ao juiz qual
quer exercíciocriativoque permita,
a partir de juízo de ponderação de

valores, buscar a solução mais ade
quada e justa para o caso que lhe
chega às mãos para resolver.
Neste nóvo cenário jurídico
que se descortina, os princípios, tal
qual asregras,são espéciesdo gêne
ronormas. Vale dizer:os princípios,
especialmenteosquejáseencontram
positivadosno ordenamento consti
tucional, deixam de ser utilizados
apenas como elementos de integra
ção de lacunas e passam a ocupar
posição de destaque, sendo exigido
do intérpreteque lhesdê concreção,
ainda que para isto tenha que afas
taraaplicaçãodeuma regraquecom
de não se conforme e que, por isto,
afrontariaa Carta Maior.
A Constituiçãoda República
Federativado Brasilassegura,no seu
art 5o,que todos são iguais perante
a lei.É o .princípioconstitucional da
isonomia,posicionadoentreosdirei
tose garantias fundamentais que, a
todo custo,se visa a resguardar.
Não é de igualdade mera
mente formal, porém, que estamos
tratando.
Assente,na doutrina ejuris
prudência, que a isonomia aqui
deve seranalisada a partirda pers-
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cado papel: o de regentes de pode
res normativos. Por esteprisma, os
princípios, de maneira especial
aquelesjápositivadosnasConstitui
ções, pautam, na esfera de criação,
o legislador, e no campo da aplica
ção, o Estado-Juiz.
Aquele (legislador)devepro
duzirleisqueseconformemaosprin
cípios constitucionais, sob pena de
serem elas expungidas do ordena
mento,porflagranteinconstitucionalidade (ou, se já vigentes anteriormente,pelofenômenoda não-recep
ção).Jáo último (Estado-Juiz),deve
adotarosprincípioscomo base para
solucionaroscasosconcretosquelhe
são submetidospara análise,em au
tênticahermenêutica libertadora de
amarras dogmáticas.
No campo da ação não nor
mativa, os princípios devem regu
lar,também, a conduta de governos
(orientando políticas públicas, por
exemplo) e governados, destinatá
riosfinaisdasnormasjurídicas.Não
nos ocuparemos, porém, de análise
mais detida deste aspecto,
direcionando o foco do estudo ao
plano normativo.
E sob talenfoque, conforme
já tivemos a oportunidade de des
tacar anteriormente, é "[...]supera
da a idéia de que os princípios ser
2 A ASCENSÃO D O S PRINCÍ vem apenasde diretrizes,tendocon
PIOS A O PLANO NORMATIVO teúdomeramenteprogramático. Na
nova concepção, princípios eregras
No direito contemporâneo,
os princípios têm um novo e desta1 Embora haja, ainda hoje, quem se

pectiva aristotélicade que, para ser
verdadeira, real, deve conferir tra
tamento igualapenasparaosiguais,
desigualando os desiguais e confe
rindo maior proteção àqueles con
siderados hipossuficientes.
O propósito deste trabalho
é demonstrar, para reafirmar seu
vigor e atualidade como já se
anuncia no título, que o Princípio
da Proteção está para o Direito do
Trabalho como o da isonomia,
positivadono art.5oda Carta Mag
na, para todos os ramos do Direito.
Se fizermos análisemais detida dos
contornos do princípio especial da
proteção, verificaremos, aliás, que
ele é imanente ao princípio cons
titucional da isonomia. Ou seja:
traduz nada mais, nada menos,
que o cumprimento de uma impo
sição constitucional, no plano es
pecífico de u m dos diversos ramos
do direito: o trabalhista.
Parece-nos,pois,equivocada
a posição sustentada por quem de
fende a desatualização e morte do
princípioespecialtrabalhistada Pro
teção. Sobre a força normativa dos
princípios e,depois,espedficamente deste que é o alicerce de todo o
Direitodo Trabalho,nos debruçare
mos em seguida.

1OLIVA,]oséRobertoDantas.O Princípioda ProteçãoIntegraleo trabalhoda criançae do adolescente
no Brasil.SãoPaulo:LTR,2006,p.89.ParaCelsoRibeiroBastos,asnormasnão exercemfunçãoidêntica
dentro das Constituições: "[...]E possível vislumbrar duas categoriasprincipais:uma denominada de
princípiose outra de regras.As regrasseriam aquelasnormas que seaproximam ãs do direitocomum,
istoé,têm os elementos necessáriospara investiralguém da qualidade de titularde um direitosubjeti-
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apegue à superada tesede ausência
de normatividade dos princípios, é
forçoso reconhecer, com Paulo
Bonavides, que essa velha herme
nêutica está,a passos largos,a
caminho deuma ab-rogaçãodoutri
nária irremediável."2
Importante deixarclaro,po
rém, que esta não é tese nova. A
questão da normatividade dos
princípios foi amplamente discuti
da nas últimas décadas. Manuel
Atienza e Júan Ruiz Manero3 atri
buem o início do debate a Ronald
Dworkih.
sério, Dworkin4 acentua:
A diferença entre princípios jurídi
cos e regras jurídicas é de natureza
lógica. Os dois conjuntos de padrões
apontam para decisões particulares
acerca da obrigação jurídica e m cir
cunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orien
tação que oferecem. As regras são
aplicáveis à maneira do tudo-ounada. Dados os fatos que u m a regra
estipula, então ou a regra é válida; e
neste caso a resposta que ela forne
ce deve ser aceita, ou não é válida,
e nestecaso e m nada contribui para
a decisão.

(...) Q u a n d o os princípios se
intercruzam (por exemplo, a políti
ca de proteção aos compradores de
automóveis se opõe aos princípios
de liberdade de contrato), aquele
que vai resolver o conflito tem de
levar e m conta a força relativa de
cada um. Esta não pode ser,por cer
to, u m a mensuração exata e o jul
gamento que determina que u m
princípio ou u m a política particu
lar é mais importante que outra fre
quentemente será objeto de contro
vérsia. N ã o obstante, essa dimen
são é u m a parte integrante do con
ceito de u m princípio, de m o d o que
faz sentido perguntar que peso ele
tem ou quão importante ele é.
As regras não têm essa dimensão.
Podemos dizer que as regras são
£uD£ÍQiialnieji±fiLÍmportantes ou
desimportantes [.„].

Qualquer análise sobre o
conceitode obrigaçãojurídicadeve
levar em conta, segundo Dworkin,
o importantepapel desempenhado
pelos princípios na formulação de
decisõesjurídicasespecíficas.Den
treas orientações possíveis de se
rem seguidas, destaca o autor:
"Podemos tratar os princípios ju
rídicosda mesma maneira que tra
Dworkin enxerga nos prin tamos as regras jurídicas e dizer
cípios uma dimensão que asregras que alguns princípios possuem
não têm: a dimensão do peso ou obrigatoriedade de leie devem ser
importância. Esclarece:51
Iévadosem contapórjuízesejurisvo.Outras,no entretanto[sicj,peloseu altonívelde abstração,pelaindeterminaçãodas circunstâncias
em que devem seraplicadas, têm o nome de princípios": (BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e
InterpretaçãoConstitucional.3.ed.,rev.e ampL, São Paulo:Celso BastosEditor,2002.p.20Õ).
;BONAVIDES, Paulo.Curso de DireitoConstitucional.13ed.,rev.e atual.São Paulo:Malheiros,20Q3,
p.259.
'ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz.Sobre Princípiosy Regias. Doxa, v.10,1991,p. 101.
1DWORKIN, Ronald.Levandoosdireitosasério.TraduçãoJeffersonLuizCamargo, SSo Paulo:Martins
Fontes,2007,p.39.
sop.cit.p.42-43.
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Dworkin.Paraele-assimcomopara
tasque tomam decisões sobre obri
Dworkin-,adiferençaentreregrase
gações jurídicas".6
A concepção da força nor
princípiosnão é simplesmente uma
diferençadegrau,esimdetipoqua
mativa dos princípios, na verdade,
litativoou conceituai."Asregrassão
deve-seprincipalmenteàquelesque
normasqueexigemum cumprimen
nunca se conformaram com o posi
toplenoe,nessamedida,podemape
tivismo extremado, nem admitiam
nassercumpridasoudescumpridas.
o jusnaturalismo para a solução ju
Se uma regraé válida,então é obri
rídica de litígios.
Os princípios começaram
gatóriofazerpredsamente o que ela
ordena,nem maisnemmenos.Asre
então a ser positivados nas legis
grascontêm,porisso,determinações
lações dos países. Primeiro no
no campo do que é fátícaejuridica
plano infraconstitucional, para
mente possível" (Alexy, 1988d, p.
ganhar, depois, espaço nas Cons
143-4).A formacaracterísticadeapli
tituições. Hoje, como bem identi
cação das regras é,por
ficou Bonavides, es
tamos vivendo a era
princípios, contudo,
do pós-positivismo.
"A
concepção
da
força
normati
"são normas que orde
E neste novo ciclo,
não seadmite que os va dos princípios, na verdade, nam arealizaçãodealgo
princípios tenham deve-se principalmente àqueles na maiormedida possí
carga meramente que nunca seconformaram.com vel, relativamente às
programática, confe o positivismo extremado, ném possibilidadesjurídicas
rindo-se-lhes nor- admitiam o jusnaturalismo para e fáticas.Os princípios
são, por conseguinte,
matividade que não a soluçiò jurídicade litígios/
mandados de otimizar
dispensa concreção
çãoquesecaracterizam
no plano jurídico.
por poder sercumpri
Relevante a
dos em diversosgraus" (ibid.,pág.
constatação de Manuel Atienza,re
143).Porisso,a formacaracterística
ferindo-seà teoriada argumentação
de aplicação dos princípios é a
jurídica de Robert Alexy, de que a
ponderação.
aplicação das regras se dá a partir
Embora - como já foi dito da utilização da subsunção, confor
me jásalientadona introdução des não seja possível construiruma teo
tetrabalho,ao passoque a dosprin ria dos princípios que os coloque
cípios pelo critério da ponderação. numa hierarquia estrita,pode-se es
tabelecer uma ordem frouxa entre
Diz o autor:7
Alexy aceitaum conceitode princí eles, que permita a sua aplicação
pio que está muito próximo ao de* ponderada (de maneira qúe sirvam

*DWORKIN, Ronald.Levandoosdireitosasério.TraduçãojeífersonLuizCamargo.SãoPaulo:Martins
Font«»,2007, p.46-47.
'ATIENZA, Manuel As razõesdo Direito:Teoriasda Argumentação jurídica.Trad.De Maria Cristina
Guimarães Cupertino.3.ed.,São Paulo:Landy,2003, p.181-1S2.
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como fundamento para decisõesju
ção relativamente elevado; de m o d o
rídicas), e não o seu uso puramente
diverso, as regras possuem u m a absarbitrário [...].E com relaçãoàs pos
tracção relativamente reduzida.
sibilidadesjurídicas,a obrigação de
otimizaçãocorrespondeaoprincípio
aplicação do caso concreto: os prinda proporcionalidade,que se expri
cípios,por serem vagos e indetermi
me nestaleide ponderação: "Quan
nados, carecem de mediações
to mais alto for o grau de descumconcretizadores (do legislador, do
primento ou de desprezo por um
juiz),enquanto as EÊgras.são suscep
princípio, tanto maior deverá ser a
tíveis de aplicação directa,
clCarácterde fandamerUnlidade no
importância do cumprimento do
outro" (Alexy, 1988d, p.147).
sistema das fontes de direito: os
Mais adiante, o mesmo
princípios são normas de natureza
estruturante ou c o m u m papel fun
Atienza, destaca que o processo de
aprendizagem do Direito deveria
damental no ordenamento jurídico
ter, como objetivo central, "[...]
devido à sua posição hierárquicano
sistema das fontes (ex.: princípios
aprender a pensar ou a raciocinar
'como um jurista',não se limitando
constitucionais) ou à sua importân
a conhecer os conteúdos do Direito
cia estruturante dentro do sistema
positivo".8A partir desta visão
jurídico (ex.:princípio do Estado de
Direito).
acertada as próprias faculdades
d) "Proximidade" da idéia de direi
de Direito devem, abandonar o for
mato de só ensinar o direito
to: os princípios são "standards" ju
positivado, abrindo espaço para
ridicamente vinculantes radicados
novas construções jurídicas.
nas exigências de "justiça"
Para além dos bancos esco
(Dworkin) ou na "idéia de direito"
lares, a metodologia jurídica tradi
(Larenz); as regras podem ser nor
cional que distingue princípios de
mas vinculativas c o m u m conteúdo
normas também não encontra mais
meramente funcional.
eco entre os constitucionalistasmo
dernos. O juristaportuguêsJ.J.Go
CÍpios-são fundamento de regras,
mes Canotilhoétambém da opinião
isto é, são normas que estão na base
.ou constituem a ratio de regras jurí
de que regras e princípios perten
cem ao gênero (segundo ele
dicas, desempenhando,, por isso,
superconceito)normas, acentuando
. uma função normogenética fundamentante.
que a tarefa para estabelecer a dis
Paraconfirmar,definitivamen
tinção entre aqueles é complexa,
exigindo alguns critérios:9
*
te, a normatividade dos princípios,
a) Grau de_abstraçgo.'os.princípios Canotilho não hesita em afiançar
sãonormascomum graudeabstrac- que os princípios, conquanto te*ATIENZA, Manuel. As razões do Direito:Teoriasda Argumentação Jurídica.Trad.De Maria Cristina
Guimarães Cupertino. 3.ed..São Paulo: Landy, 2003,p. 225.
9CANOTILHO,J.J.Gomes, DireitoConstitucionaleTeoriada Constituição.6.ed.,Coimbra:Aimedina,
2002,p. 1146-1147.
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nham natureza e densidade diver
sas das regras, valem, igualmente,
como "lei".O direitoconstitucional,
conclui o autor de forma lapidar, é
direito positivo. É neste sentido,
conforme destaca, que Garcia de
Enterriafalana "constituição como
norma" e Konrad Hesse na "força
normativa da constituição".101
Não se admite mais que se
divise nas Constituições mera carta
de intenções.Necessárioqueserom
pa com a doutrina clássica que aco
lhia aquelas que deveriam ser Leis
Fundamentais, pilaresde todo o or
denamento jurídico, como textos
simplesmente programáticos. Sen
tencia Canotilho com propriedade:
Em virtude da eficácia vinculativa
reconhecida às "normas programá
ticas",deve considerar-seultrapassa
da aoposição estabelecida por algu
ma doutrina entre "norma jurídica
actual" e "norma programática"
(akhtelk R e chtsnorm-Programmsatz):
todas as normas são achtais, isto é,
têm u m a força normativa indepen
dente do neto de transformação le
gislativa. Não há, pois, na constitui
ção, "simples declarações (sejam
oportunas ou inoportunas, felizesou
desafortunadas, precisas ou indeter
minadas) a que não se deva dar va
lor normativo, e só o seu conteúdo
concreto poderá determinare m cada
caso o alcance específico do dito va
lor" (Garcia de Enterria). Problema
diferente é o de saber e m que ter
m o s u m a norma constitucional é
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susceptível de "aplicação directa" e
e m que medida é exequível por si
mesmo.

Ou sega:muito do que antes
se invocava como verdade decor
rente do Direito Natural, hoje se
encontra positivado nas Cartas
Constitucionais, não apenas como
conteúdo programático, mas com
carga de normatividade intensa. A
ponto de se reconhecer superado o
mitoda neutralidadeaxiológicados
textosconstitucionais,vezque estes
contêm normas (gênero), das quais
são espécies os princípios e as re
gras, aqueles numa posição hierar
quicamente superior.
Na busca de superação do
interminável conflito entre direito
naturale positivismo,a Espanha,no
art Iode sua Constituição,afirmou,
como "[...]valoressuperioresdo seu
ordenamentojurídicoa liberdade,a
justiça, a igualdade e o pluralismo
político".11
A consagração da expressão
"valores superiores" pela Carta es
panhola permite, conforme
Gregófio Peces Barba, a superação
do formalismo ético que tem por
premissa a de que todo Direito re
gularmente criado é justo. Prosse
gue o autor:12
A l misnio tiempo, esse carácter históri
co-racional evita caer e n posiciones
iusnaturalistas, n las q u e h u biera
conducido, porejemplo, la utilización dei
término 'principio' en ei artículo 2®, que
hubiera sugerido la existência de unos

10CANOTILHO,J.J.Gomes.DireitoConstitucionaleTeoriada Constituição.6.ed.,Coimbra:Almedina,
2002,p. 1162.
11TAVARES,André Ramos. Tratado deArgüição de PreceitoFundamental, SSo Paulo:Saraiva,2001,p.
128.
n PECES-BARBA, Gregorio. L o s Valores Superiores. Madrid: Tecnos, 1986,p. 51-52.
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(I Principi Costituzionali deli’
Interpretazione ed Applicazione delle
Leggi,Padova: CEDAM, 1939,p.18,
apud Usera, InlerpretaciónConstitu
cionaly Fórmula Política,p. 151), o
professor brasileiro observa que
"os princípios constitucionais, que
até então eram meras pautas
dogmáticas ou científicas,são con
Constatando, mais adiante, vertidos em Direito positivo, com
que os valores superiores são a ca plena eficácianormativa". Ou, nas
beça da Constituiçãomaterial,fina palavras de Usera, também citado
lizaGregório Peces-Barba:13
por Tavares, "a inovação consiste,
EI articulo 1°-1 expresa el esfiierzo por pois,na declaraçãoformalque uma
superar el positivismo q u e se cierra ea Constituição realiza de sua inspi
consideraciones éticas de contenido y
ração ideológica".'5
que, c n el p l a n o m o ra l , sólo h a c e
Em trabalho mais recente,
metaética, y ai m i s m o tiempo n o quíere
Tavares explicita:16
conccptos a priori que d Derecho positi
vo lenia que garantizar. Gertamente
ahora se intenta flexibilizar el concepto
de Derecho natural haciéndolo
coinpatible c o m posiciones c omo las que
aqui defendemos, pero, m e parece, d tér
m ino tiene, además de u n posado glorio
so, unas connotaciones m á s concretas que
desdibujan y aconsejan abandonarlo.

e x p r e s a r s u s critérios éticos c o m
lenguaje iusnaturalista. C r eo q u e en
esse planteamiento está la explicaçión

última de la utilización dei término
"valores superiores".

O s princípios constitucionais são
normas presentes na Constituição
que se aplicam às demais normas
constitucionais. Isso porque são
dotados de grande abstratividade,
e têm por objetivo justamente im
primir determinado significado
às demais normas. Daí resulta o
que se denomina sistema consti
tucional, que impõe a considera
ção da Constituição c o m o u m
todo coeso de normas que se re
lacionam entre si (unidade da
Constituição). O s princípios
constitucionais, portanto, servem
de vetores para a interpretação
válida da Constituição-

Destacando que "a quasetotalidade dos sistemas constitucio
nais - senão todos - tem incorpo
rado expressamente determinados
valores, que passaram a permear
todas as demais leis e atos norma
tivos estatais, sob pena de se atri
buir a estesa pecha de ilegitimida
de", afirma André Ramos Tavares
que "o acolhimento de valores fez
com que sedesmitificassea neutra
lidade axiológiça da Constituição,
Não se pode olvidar, contu
que vinha sendo apontada pela
do, como acentua o próprio André
doutrina".14
Apoiando-se em Crisafulli Ramos Tavares,17 que o sistema
19PECES-BARBA, Gregorio. Los Valores Superiores. Madrid:Tecnos,1986,p. 89.
u TAVARES, AndréRamos.TratadodeAigüiçãodePreceitoFundamental.SãoPaulo:Saraiva,2001,p.
127-128.
15Op. dt p.12814Id.Curso de DireitoConstitucional São Paulo:Saraiva,2002,p.87.
” Op. dt p.86.
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constitucional é a b e r t o , encon
trando-se em constante evolução,
tendo em vista o contato c o m a rea
lidade social, o que ocorre especial
mente pelos valores albergados
constitucionalmente".
Isto faz c o m que não possa
haver, no plano constitucional, ra
dical separação entre realidade e
norma, pois eventual ênfase n u m a
ou noutra direção, c o m o adverte
Konrad Hesse18 (citado t a m b é m por
Canotilho),leva quase inevita
velmente aos extremos de u m a nor
ma despida de qualquer elemento
da realidade ou de u m a realidade
esvaziada de qualquer elemento
normativo",
Mais adiante, após posicio
nar-se contrariamente à tendência
para a freqüente revisão constitu
cional, Konrad Hesse explica que
a interpretaçãotem significadode
cisivo para a consolidação e pre
servação da força normativa da
Constituição. Segundo ele, a in
terpretação constitucional está
submetida ao princípio da ótima
concretizaçãoda norma. Desta for
ma, acrescenta Hesse, a interpre
tação adequada é "[...]aquela que
consegue concretizar, de forma
excelente,o sentido (Sinn)da pro
posição normativa dentro das
condiçõesreaisdominantes numa
determinada situação".19
E m outras palavras - sinte
tizao autor-"[...]uma mudança das1
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relações fáticas pode - ou deve provocar mudanças na interpreta
ção da Constituição". Não fosse as
sim, no seu. entendimento, haveria
"[...] a supressão da tensão entre
norma e realidade com a supressão
do próprio direito".
Defendendo uma interpreta
ção construtiva,que considera sem
pre possível e necessária, Hesse20
destaca que a dinâmica existentena
referida modalidade de interpreta
ção "[...] constitui condição funda
mental da forçanormativa da Cons
tituição e, por conseguinte, de sua
estabilidade, Caso ela venha a fal
tar, tornar-se-á inevitável, cedo ou
tarde, a ruptura da situação jurídi
ca vigente".

Para concluir, os princípios,
salientam com propriedade Luiz
Alberto Davtd Araújo e Vidal Ser
rano Nunes Júnior,"(...)sãoregrasmestras dentro do sistema positivo.
Devem ser identificados dentro da
Constituição de cada Estado as es
truturas básicas, os fundamentos e
os alicercesdesse sistema".2’
Constitucionalistas de no
meada como Carlos Ari Sundfeld,
Celso Ribeiro Bastos,JoséJoaquim
Gomes Canotilho, José Afonso da
Silva, Jorge Miranda e outros não
menos brilhantes, também posicio
nam os princípios como vértice balizadore de informação- de todo
ordenamento jurídico, deixando
claroque não pode haver contradi

11HESSE, Konrad. A forçanormativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre:SérgioAntonio Fabris,1991,p.14
”Op dtp. 22-23.
"Op.cit p.23.
JlARAÚJO, LuizAlbertoDavid;NUNES JÚNIOR, VidalSerrano.Curso de Direita Constitucional. 2.
cd.,S o Paulo:Saraiva,1999.
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ção entre eles (princípios) e os pre
ceitos legais.
Carnelutti (SistemadiDiritto
Processuale Civile. f. Funzione e
CompoziomdeiProcesso,Pádua,1936,
p. 120), citado por Plà Rodriguez22,
consagrou a idéiade que princípios
e preceitos legais não podem coli
dir:"Os princípiosgeraisdo direito
não são algo que exista fora, senão
dentro do próprio direitoescrito,já
que derivam das normas estabele
cidas.Encontram-sedentrodo direi
to escrito como o álcool no vinho:
são o espíritoou a essência da lei".
Desta forma, a leinão pode
divorciar-se dos princípios, sendo
comum recorrer-se ao aforismo de
que mais vale a observância dos
princípios do que da própria lei,
pois esta tem, necessariamente, de
inspirar-se naqueles.
3 O PÓS-POSITIVISMO C O M O
RESULTADO DA EVOLUÇÃO
E N O R M A T I V I D A D E DOS
PRINCÍPIOS
Parece não haver dúvida,
pois, que os princípios gerais do
Direito foram sendo, ao longo do
tempo> positivados nas Constitui
ções,de iníciocomo nortemeramen
te programático, mas, depois, com
carga denormatividadeintensa,exi
gindo concreção, ainda que a partir
de uma interpretação construtiva,
teleológica, consoante com a reali3
2

dade social,como defende, com ab
soluta correção, Konrad Hessé.
Ao discorrersobre essaevo
lução, Paulo Bonavides25 identifica
na normatividade,"[...]o traço que
équalitativamenteo passomaislar
go dado peladoutrina contemporâ
nea para a caracterização dos prin
cípios".
A juridicidade dos princípi
os,ensinaBonavides, passa por três
distintas fases: a jusnaturalista, a
positivistae a pós-positivista.
Na primeira, a mais antigae
tradicional, a normatividade dos
princípios é nula e duvidosa, con
trastando"[...]com o reconhecimen
tode sua dimensão étíco-valorativa
de idéia que inspira os postulados
de justiça".
FazendoreferênciaaBobbio,
anota Bonavides:2,1
por volta de 1880, u m artigo de
Vitorio Scialoja marcava o momento
culminante da ascensão positivista,
mediante u m a certa desconfiança
votada à equidade, a par de extrema
e rígida confiança consagrada às leis,
expressão ainda, ao nosso ver, de um.
culto da autoridade e dos Códigos.

Com o positivismo jurídico,
ocorreo ingressodos princípiosnos
Códigos e na legislação infraconstitucional como um todo, na condi
ção de fonte normativa subsidiária.
Contudo, como pondera o constitucionalista brasileiro,25 "[...]ojuspositivismo,ao fazerdos princípiosna

32PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípiosdo Direitodo Trabalho. Traduçãode Wagner D. Giglio,5.t.,
São Paulo: LTr,1997, p.20.
33BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed., rev. e atual.. São Paulo: Malheiros,
2003,p. 257.
21Op. cit„p.259-260
15Op. cit.,p.263.
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o r d e m constitucional meras pautas
programáticas supralegais, tem assi
nalado, via de regra, a sua carência
de normatividade, estabelecendo,
portanto, a sua irrelevânciajurídica".
N a fase do pós-positivismo,
os princípios passam a ser tratados
c o m o direito. Corresponde referida
fase, segundo Bonavides,26 "[...] aos
grandes m o m e n t o s constituintes
das últimas décadas do século XX".
Conforme o autor, "as novas Cons
tituições promulgadas acentuam a
hegemonia axiológica dos princípi
os, convertidos e m pedestal n o r m a 
tivo sobre o qual assenta todo o edi
fício jurídico dos novos sistemas
constitucionais".
Arremata Bonavides, de for
m a absolutamente lúcida:27
É na idade do pós-positívismo que
tanto a doutrina do Direito Natural
como a do velho positivismo orto
doxo v ê m abaixo, sofrendo golpes
profundos e crítica lacerante, prove
nientes de u m a reação intelectual
implacável, capitaneada sobretudo
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por Dworkin, jurista de Harvard.
Sua obra tem valiosamente contri
buído para traçar e caracterizar o
ângulo novo de normatividade de
finitiva reconhecida aos princípios.
Identificando e m
Jean
Boulanger "[...] o mais insigne pre
cursor da normatividade dos princí
pios",28 Bonavides acentua que os
princípios são normas e as normas
compr e e n d e m as regras e os princí
pios. E m outras palavras: as n o r m a s
constituem gênero, do qual fazem
parte as r e g r a s e os p r i n c í p i o s . 29
Obtempera que Crisafullinão hesita
"[...] e m demonstrar que um princí
pio, sejaeleexpresso numa formula

çãolegislativaou,aocontrário,implí
cito ou latente num ordenamento,
constituinorma, aplicável como re
gra [...]de determinados comporta
mentos públicosou privados"30
Bonavides atribuia constru
ção doutrinária da normatividade
dos princípios,em grande parte,ao
empenho da Filosofia e da Teoria
Geral do Direito, na tentativa de

u BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed., rev.e atual,São Paulo: Malheiros,
2003,p.264.
27Op. cit.,p.265.
u Op. cit.,p.266.
w Manuel AticnzacJuanRuizManeroacentuam<jue"(...Jlos Ocrcdm estãnformadospor normas (yporolras
entidades de las que aqid no nos ocuparemos, couto lasdefiitidoites)y que lasnormas ptteden, a 5»vez,ser regias
o princípios." (1991,p. 106-107).O próprio Bonavides esclarece, mais adiante,em sua obra,que "pelo
novo discurso metodológico a norma é conccitualmente elevada à categoria de gênero,do qual as
espécies vém a soro princípioe a regra" (Op. cit-,p. 276). Esta também a classificaçãoadotada por
André Ramos Tavares.Recomendável,a propósito,a leitura,no Capítulo II(Dos PreceitosFundamen
tais),do item2 (Dasnormas,princípiose regras:um imprescindívelesclarecimentoterminológicopre
liminar)da obra do insigneprofessor(TAVARES, 2001, p. 106*112).Mas, JoséAfonso da Silva parece
não concordar com a classificação.Diz eleque a doutrina de quem concebe regras e princípios como
espéciesde norma erigiria,para sua compreensão, "conceituaçáoprecisa de normas e regras, inclusive
para estabelecer a distinçãoentre ambas, o que os expositores da doutrina não têm feito,deixando
assimobscuroseuensinamento".Apesardedizerque nãoentrariaa fundona questão,em nota(5)que
identificaCanotilho como um dos adeptos da doutrina mencionada, citandoobra conjunta em que
participouo mesmo autor e em que, segundo ele,"seafirma que a norma se distinguedo princípio
porquecontém uma regra,instrução,ou imposição imediatamentevinculantepara certotipode ques
tões",SILVAconclui:"Valedizer,então,quea distinçãoé feitaentreprincípiose normas,e estasdiferem
daqueles porquecontêm uma regra"(SILVA,2003,p.92).
50BONAVIDES, Paula Curso de Direito Constitucional. 13 ed-,rev.e atual.,São Paulo: Matheiros,
2003,p. 273.
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encontrarem"[...] um campo neu
tosjurídicos,a expressão mais altada
tro onde se possa superar a anti
normatividadeque fundamenta a or
nomia clássica Direito Natural/
ganização do poder.
Direito Positivo".31
Cotejando os princípios ge
Esta, definitivamente, pare rais de direito de outrora e os de
ce-nos tersido a gênese desta nova agora, conclui Bonavides:31
característica da qual se revestem
Dantes, na esferajuscivllista,os prin
atualmenteosprincípios,tendosido
cípios serviam à lei; deia eram tri
válidos os esforços despendidos no
butários,possuindo no sistema o seu
sentido de sobrepujar as contradi
mais baixo grau de hierarquização
ções entre as duas correntes, de tal
positiva como fonte secundária de
sorte que não titubeamos, com
normatividade.
Bonavides,32 em afirmar que tam
Doravante, colocados na esfera
bém ajurisprudênciados princípios,
jusconstitucional, as posições se in
enquanto "jurisprudência dos valo
vertem; os princípios, e m grau de
res", domina a idade
positivação, encabeçam
do pós-positivismo.
o sistema, guiam e fun
Pelas razões :■
damentam todas as de
até aqui expostas, é
mais normas que a orpossívelconcluir,para- :
decepa u m princípio ... d e m j u r í d i c a jnstitui e ,
fraseandoBonavides,33 ;:seja o, legislador, na formulação finalmente, tendem a
que q u e m decepa u m
princípio - seja O legis-

das leis,ou o juiz,na interpretação exercitar aquela função
dada ao caso concreto ar- axiológica vazada e m
lador, na formulação : rancaas raízesda árvorejuridica". novos conceitos de sua
das leis,ou o juiz,na
relevância.
interpretação dada ao
Alguns sistemas já lhes
casoconcreto-"[...]ar
reconhecem a chamada
rancaasraízesdaárvo
"função informativa"
rejurídica". Para nós, como para au
ou função furvdamentadora, ponto
torem questão,restaclara
de partida para o inequívoco reco
[...] a demonstração do reconheci
nhecimento da liquidez da ascen
são dos princípios aos andaimes
mento da superioridade e hegemo
nia dos princípios na pirâmide nor
mais elevados do ordenamento ju
mativa; supremacia que não é unica
rídico, onde costumavam aparecer
mente formal, mas sobretudo mate
ao começo como fontes meramente
rial,e apenas possível na medida e m
terciárias, de natureza civilista e
que os princípiossãocompreendidos
supLetória, ou seja,na expressão la
pidar de Gordillo Canas, "in
e equiparados e até m e s m o confun
didos c o m os valores, sendo, na or
extremis ante a fatalidade das lacu
nas legais".
d e m constitucional dos ordenamen-1
11BONAVIDES, Paulo. Curso dc Direito Constitucional. 13 ed.,rev.e atual, São Paulo: Malhciros,
2003,p.276.
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As Constituições fazem no século
X X o que os Códigos fizeram no
século XIX: u m a espécie de
positivação do Direito Natural, não
pela via racionalizadora da lei, en
quanto expressão da vontade geral,
mas por meio dos princípios gerais,
incorporados na ordem jurídica
constitucional, onde logram valoração normativa suprema, ou seja,
adquirem a qualidade de instância
juspublicística primária, sede de
toda a legitimidade do poder. Isto,
por ser tal instância a mais
consensual de todas as intermedia
ções doutrinárias entre o Estado e
a Sociedade.

Finalmente, sintetizando o
seu profícuo estudo a respeito da
evolução dos princípios,o constitucionalista brasileiro apresenta con
clusões irrefutáveis:35
E m resumo, a teoria dos princípios
chega à presente fase do pós-positivismo c o m os seguintes resultados
já consolidados: a passagem dos
princípios da especulação metafísi
ca e abstrata para o campo concre
to e positivo do Direito, c o m baixís
simo teor de densidade normativa;
a transição crucial da ordem
jusprivatista (sua antiga inserção
nos Códigos) para a órbita
juspublicística (seu ingresso nas
Constituições); a suspensão da dis
tinção clássica entre princípios e*
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normas; o deslocamento dos prin
cípios da esfera da jusfilosofia para
o domínio da Ciência Jurídica; a
proclamação de sua normatividade;
a perda de seu caráter de normas
programáticas; o reconhecimento
definitivo de sua positividade e
concretude por obra sobretudo das
Constituições; a distinção entre re
gras e princípios, c o m o espécies
diversificadas do gênero norma, e,
finalmente, por expressão máxima
de todo esse desdobramento dou
trinário, o mais significativode seus
efeitos: a totalhegemonia e preemi
nência dos princípios.

Entre os juristas brasileiros
que proclamaram a normatividade
dos princípios, na mesma linha fi
losóficae científicados constitucionalistas europeus ligados à teoria
materialda Constituição,Bonavides
destaca Eros Roberto Grau.36 Con
sidera significativa também, no Di
reito Português, a posição de Jorge
Miranda.37
De nossa parte, encampa
mos as lições transcritas, por acre
ditarmosque elasrealmente expres
sam a posição de relevo conferida
aosprincípiosno Direitocontempo
râneo, com uma visão que facilita,
até, a compreensão da dimensão e
da importância da equidade como
forma de interpretação e integração
normativa.

3SBONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed., rev. e atual.,São Paulo: Malheiros,
2003,p. 294.
* Hoje Ministrodo Supremo TribunalFederal,o insigneprof.Eros RobertoGrau é categórico:"Princípio
é norma jurídica".Segundo ele,"os princípios, todos eles- os explícitose os implícitos constituem
norma jurídica.Também os princípiosgeraisde direito- e não será demasiada a insistência,aqui, em
que setratade princípiosde um determinado direito- constituem,estruturalmente,normasjurídicas.
N o r m a jurídica é gênero que alberga,como espécies, regrase princípios- entreestes últimos incluídos
tanto os princípios explícitos quanto os princípios gerais de direito" (GRAU, Eros Roberto. Etisnlo e
Dis curso s sobre iiitcrpretaçãolaplicnçâo d o direito. São Paulo: Malheiros,2002,primeiraparte,XXIII).
57Canotlllio,constitucionalistaportuguês por nós citado, também fazmenção a Jorge Miranda.
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4 A FORÇA NORMA T I V A D O
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO

ção ao Código Civil (DL 4.657, de
4.09.1942) também prescreve:
"Quando a leifor omissa, o juizde
Expostaa questãorelaciona cidirá o caso de acordo com a ana
da à normatividade dos princípios, logia, os costumes e os princípios
cumpre posicionar, dentro do con gerais de direito".
texto, o Princípio da Proteção.
Pela proposta que ora se de
No Direito do Trabalho bra fende,tantono direitocomum como
sileiro, os princípios específicos te no do trabalho,estecom mais razão,
riam a função técnica de propiciar deve-se invertera ordem de impor
mera colmataçãode lacunas,confor tância,outorgandoa devidapreemi
nênciaaosprincípios,em especialao
me art.8oda CLT.
Segundo referidodispositivo, da Proteção. Eis,por sinal,as lições
somentenafaltade disposiçõeslegais de Luiz de Pinho Pedreira da Silva
ou contratuais é.qúe poderia haver a respeito:38
Apesar da dicção do
decisão com base na
art.8oda CLT, que atri
jurisprudência, por ..
bui aos princípios uni
analogia, por eqüida- ■
de e outros “princípi- "Enquanto o direitocomum preo- camente a função de
OSenormas”(aleiain- :cupa-se.em.assegurar á Igúâida- preencher lacunas,sua
da não posiciona os de jurídica entre os contratantes, interpretação, neste
primeiros como espé no Direito do Trabalho a preocu particular,não deve se
cies das últimas) ge pação é.voltada para/a. proteção ater estritamente a es
rais de direito, "prin- daquele,considerado hipossufici- ses termos porque,
dpalmente do direito ente. ou seja,.pempregado." .
como leciona G. Lyoitdo trabalho", bem
Caétt, os princípios do
como, por fim, de ••
Direito do Trabalho
acordo com o direito
não só tendem a cobrir
consuetudinário, o direito compara
casos qualificáveis como vazio ju
rídico,mas tambémsurgemesede
do,mas sempre sem sobrepujaro in
senvolvem para reajustar moldes
teresse público.
A alusão a que as soluções
jurídicos inadequados à proteção
deveriam ter em conta "prindpaldos trabalhadorese,mais simples
mente" os princípios do Direito do
mente, para restabelecer a eficácia
daregradeDireito.Estasasfunções
Trabalho não afasta a condição se
cundária a que o legisladorordiná
dos princípiosespeciais.
riorelegou os princípios,mesmo os
O Direito do Trabalho sem
específicos. O tratamento, de todo pre foi informado - e formado - a
modo, não diferedaquele atribuído partir de pilares que se sustentam
aos demais ramos do direito, uma no aludido Princípio da Proteção,
vez que o art.4oda Lei de Introdu sua viga mestra, uma vez que, "[...J
“ SILVA, Luizde PinhoPedreirada.Principiologiado Direitodo Trabalho.2.ed.,SãoPaulo:LTr,1999,
p.18.
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ao invés de inspirar-senum. propó
sito de igualdade, responde ao ob
jetivo de estabelecer um amparo
preferenciala uma das partes:o tra
balhador".39
Enquanto o direito comum
preocupa-se em assegurar a igual
dade jurídica entre os contratantes,
no Direito do Trabalho a preocupa
çãoévoltadaparaaproteção daque
le considerado hipossuficiente, ou
seja,o empregado. Por isto,o Princí
pio da Proteção consagra a desigual
dade jurídica, tomando possível, a
partirdessapreocupaçãocentral,"[...]
alcançar-se uma igualdade substan
ciale verdadeiraentreaspartes".40
Referido princípio implica,
conformeAlfredoJ.Ruprecht,41"[...]
violação do tradicionalprincípioda
igualdade jurídicadas partes,incli
nando-se a favor de uma delaspara
compensar certas desvantagens"
(inclusive sociais, acrescentaríamos
paracompletar a idéiado consagra
do juristaargentino,quefazreferên
cia a desigualdades econômicas e
fraqueza do empregado diante do
empregador).
Maurício Godinho Delga
do42 relaciona o Princípio da Prote
ção à própria existência do Direito
do Trabalho.
O princípio tutelar influi e m todos
os segmentos do Direito Individual
do Trabalho, influindo na própria
perspectiva desse ramo ao cons-
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truir-se, desenvolver-se e atuar
como direito.Efetivamente,háam
pla predominância nesse ramo ju
rídico especializado de regras es
sencialmente protetivas, tutelares
da vontade e interesses obreiros;
seus princípios são fundamental
mente favoráveis ao trabalhador;
suaspresunçõessãoelaboradasem
vista do alcance da mesma vanta
gem jurídica retificadora da dife
renciaçãosocialprática.Na verda
de,pode-seafirmarquesem aidéia
protetiva-retificadora o Direito In
dividualdo Trabalhonãosejustifi
caria históricae cientificamente.
Conquanto não seja este o
objeto central do presente estudo,
para que não hajaomissão,cumpre,
de forma rápida e singela, trazer a
lume os desdobramentos do Princí
pio da Proteçãoem trêsoutros(que,
para Piá Rodriguez seriam regras)
princípios ou, como preferem al
guns, subprincípios. São eles: in
dubiopro operário,aplicação da nor
ma mais favorável e o da condição
mais benéfica. Eis suas principais
características:
a) In dubio, pro operário quando uma regra jurídicaforpas
sível de entendimentos diversos,
deve-se preferir a interpretação
mais favorávelao trabalhador.Não
se aplica na apreciação de prova
(apesar da posição contrária, por
exemplo, do jurista uruguaio

w PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípiosdo Direitodo Thtbalho.Tradução do Wagner D.Giglio,5.t..
São Paulo: LTr,1997,p. 28.
JtlOp. cit.p.28.
41RUPRECHT, AlfredoJ.Os Princípios do Direito do TVabalho. Tradução de EdilsonAlkmin Cunha.
SflOPaulo:LTr,1995,p.9.
42DELGADO, MaurícioGodinho.Princípiosde DireitoIndividual e Coletivo do Trabalho.São Paulo:
LTr,2001,p. 41.
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Piá Rodriguez), que deve ser deci
didade acordocom o ônusprobandi.
b)Aplicação da norma mais
favorável (art.7°da CF o consagra)
-quando houverconflitoentreduas
ou mais normas (regras), deve pre
valeceramaisfavorávelao trabalha
dor, salvo leiproibitiva do Estado.
A CLT, no artigo 620, manda apli
car a regra mais favorável quando
houver conflito entre Convenção e
Acordo Coletivo.Exceçãono Brasil:
salário, desde que por negociação
coletiva (art.7°,VI, da CF).
c) Condição mais benéfica Aproxima-se do direito adquirido.
Estipulaque uma situaçãoconcreta,
preexistente, deve ser respeitada,
desde que mais favorável ao traba
lhador. O art.468 da CLT só per
mite alteração das condições ajus
tadas nos contratos individuais de
trabalho por mútuo consentimen
toe,ainda assim, desde que não re
sultemprejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da cláusula que
infringirtalgarantia.A Súmula 51,I>
do C.TST estabeleceque "ascláusu
las regulamentares, que revoguem
ou alterem vantagens deferidas an
teriormente,sóatingirãoostrabalha
doresadmitidosapósarevogaçãoou
alteraçãodo regulamento", ao passo
que aSúmula 288dispõeque"acomplementação dos proventos de apo
sentadoriaéregidapelasnormas em
vigorna datada admissãodo empre
gado, observando-se as alterações
posteriores desde que mais favorá
veisaobeneficiáriodo direito".Pode
haver supressão de direitos criados

por norma coletiva. Piá Rodriguez
entende de forma contrária. A Lei
n. 8542, de 23.12.92, no § Iodo art.
1°,estabeleciaque "ascláusulas dos
acordos, convenções coletivas ou
contratos coletivos de trabalho in
tegram os contratos individuais de
trabalhoesomente poderãoserredu
zidas ou suprimidas por posterior
acordo, convenção coletiva ou con
tratocoletivode trabalho". Referido
dispositivofoi,inicíalmente,revoga
do pelaM P 1.620,de 10.6.98,mas na
ADI 1.849-0,o STF suspendeu a efi
cácia do art.19 da referidaMP. De
pois,o governonovamente revogou
o dispositivo; desta vez pela M P
1.675, de 25.9.98. Por fim, a ADI foi
extinta,semresoluçãodemérito,ten
do o dispositivonovamente sidore
vogado, pela M P 2073-32, de
27.12.00. A Ui n. 10.192, de 14.2.01
(DOU de 16.2.01) revogou, definiti
vamente, referido dispositivo.
Parte da doutrina assevera
que todos os outros princípios es
peciaisdo Direito do Trabalho esta
riam umbilicalmente relacionados
ao da Proteção. Há atéquem, como
Francisco Meton Marques de Lima
(que o designa PrincípioTutelarou
PrincípioProtetor),não cinjaa apli
cação do referido princípio apenas
ao plano material. Diz o autor:43
Como um manto protetorcontraa
intempérie da desigualdade social,
esteprincípiodeveorientaro aplicadordanormatrabalhistaem todosos
momentos processuais,inspirando-o
tantonaapreciaçãomaterialdoDirei
tocomo naapreciaçãoinstrumental.

° UMA, FranciscoMeton Marquesde.Os Princípiosde Direitodo Trabalhona Leie na Jurisprudên
cia.2. ed.,rev.e ampL, São Paulo:LTr,1997,p.29.
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N o Direito Material, como veremos,
a sua manifestação é expressa e in
confundível. N o processual é que,
à primeira vista, não é reconhecido
na lei.Engano! O legisladorrecheou
o processo do trabalho de particu
laridades qualificáveis como prote
toras do hipossufidente [...]

Como jáassinaladona intro
dução desteestudo,vozesilustresse
levantam, no entanto,paradefender
a desatuaiização e morte do Princí
pioda Proteção.44Intercedemossem
receio,por ele,cuja atualidade e vi
gor,para nós, são incontestes.
Oportunas, por sinal,as pa
lavras de Evaristo de Moraes Filho
em prefácioa obrade Luizde Pinho
Pedreira da Silva. Para Moraes Fi
lho, alguns princípios especiais do
Direito do Trabalho são postos em
dúvida pela "[...] crescente onda
neoliberalista".Vaticina,porém: "A
verdade é que, enquanto houver
contratode trabalho (subordinado),
haverá sempre um Direito do Tra
balho protetor e cogente".45
Repetindo uma vez mais,
dentro da percepção aristotélica de
que igualdade verdadeira implica*
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tratariguais de forma igual e desi
guais de forma desigual, na exata
medida dasdesigualdadesque exis
tam entreosúltimos,pensamos que
o Princípio da Proteção está,para o
Direitodo Trabalho, como o Princí
pio da Isonomia para o Direito de
um modo em gemi. Aliás,causa es
pécie que hoje sejatão criticado,ao
passo que se vê consagrado, por
exemplo, quando se defende um
consumidor, consideradopartehipossuficiente numa relação de
consumo; o locatárioem facedo lo
cador, etc.
A proteção, tanto numa re
lação de emprego como nas hipó
teses alhures mencionadas, está
compreendia na própria essência
do princípio da isonomia. Protegese mais aquele que se encontra em
desvantagem, considerado hipossuficiente.Conformeabalizadaposição
doutrinária, o próprio fundamento
do princípio especial trabalhista da
proteção "[...] decorre do art. 5o,I,
da CF, segundo o qual todos são
iguais perante a lei".46
No que respeita ao trabalho,
não se pode olvidar que já no seu

* Entre osjuristaspátrios,Arion Sayão Romita revelou-seum ctosmais contundentes críticosdo Prin
cípioda Proteçãoque, segundo ele,estáem xeque. "Surgem oposições como princípioda proteção x
princípioda flexibilizaçãoou,com maiorSnfasenavisãopolítica:princípioautoritárioecorporatlvlsta
x princípioda democracia", destaca em ensaio (ROMITA, Arion SaySo. O Principio da Proteção em
xeque: e outros ensaios. São Paulo: LTr,2003,p. 22).Para Romita, "não constituifunção do direitode qualquer dos ramos do direito - proteger algum dos sujeitos de dada relação social. Função do
direitoé ivgulnr a relaçãoem buscada realizaçãodo ideaide justiça" (Op. clt.,p.23).Dizendo, dentre
outrascoisas,que sefoiválidooutrora,hojeelenão o <5maise que "Princípioque hojenão existe,não
existemesmo, istoé,jamaisexistiu"(p.25);que a proteção conferida fortaleceo protetore debilitao
protegido (p.29);que "não cabe ao Estado-legislador,menos ainda ao Estndo-julz,proteger o traba
lhador";que a Carta de 1988 reverenda o autoritarismoe o corporativismo (p.31),representando "a
vitóriado retrocesso,o apego àsconcepções retrógradasimpostas pelo Estado Novo e,assim,impe
de ademocratizaçãodasreiaçõesdetrabalhono Brasil"(p.32),Romitaapresentajuízohostilelacerante
em relaçãoao princípioem teia.
4!MORAES PÍLHO apud SILVA, Luizde Pinho Pedreirada. Prineipiologiado Direitodo Trabalho. 2.
ed.,São Paulo: LTr,1999,p.6.
-16LIMA, FranciscoMeton Marques de.Os Princípiosde Direitodo Trabalho na tei e naJurisprudên
cia.2.ed-,rev.e ampl.,São Paulo:LTr,1997,p.34.
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preâmbulo, ao expressar os valores
q u e m o v e r a m os constituintes, a
Constituição Federal de 1988 confe
riu supremacia, entre outros, aos di
reitos sociais e individuais (e, entre
estes, encontram-se os direitos dos
trabalhadores), e, b e m assim, à igual
dade e à justiça, erigindo-as a alicer
ces de " U m a sociedade fraterna,
pluralista e s e m preconceitos
.Ato contínuo, logo no art. 1°,
estabeleceu a m a g n a Carta vigente
c o m o alguns dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, en
quanto Estado Democrático de Direi
to, a dignidade da pessoa h u m a n a (UI)
e "os valores sociais do-trabalho e da
livre iniciativa" (IV).E m alusão a este
último inciso, discorre Alexandre de
Moraes:47
Direitos sociais são direitos funda
mentais do homem, caracterizandose como verdadeiras liberdades posi
tivas, de observância obrigatória e m
u m Estado Social de Direito, tendo
por finalidade a melhoria de condi
ções de vida aos hipossuficientes,
visando à concretização da igualda
de social, e são consagrados como
fundamentos do Estado democráti
co, pelo art. Io, IV, da Constituição
Federal.
A supremacia mencionada
t a m b é m é consagrada no Título VII
(Dá O r d e m Econômica e Financei
ra), Capítulo I (Princípios gerais da
atividade econômica), n o qual a
Constituição determina que a ordem
econômica seja fundada na valori
zação do trabalho humano, c o m a

finalidade de assegurar a todos exis
tência digna (art. 170, cnput), tendo
t a m b é m por princípio - que não co
lide e deve conformar-se c o m os
anteriores - a tão ansiada busca do
pleno emprego (art. 170, VII).
Pois bem! A o tratar, no Títu
lo II, dos Direitos e Garantias F u n 
damentais (e a dignidade h u m a n a
e os valores sociais d o trabalho,
c o m o visto, encontram-se entre
eles), Capítulo I (Dos Direitos e D e 
veres Individuais e Coletivos), a
Constituição Federal assentou, no
art. 5o, o princípio d a igualdade,
prescrevendo tratamento isonômieo
para todos. M a s não se p o d e pensar
apenas e m igualdade formal, peran
te a lei. O estágio atual d a interpre
tação constitucional d o referido
princípio, permite, segundo a hoje
Ministra d o S u p r e m o Tribunal Fe
deral C á r m e n Lúcia Antunes R o 
cha,48*concluir que:
[,..Jo direitoabandona a veste nobre
que o recobriu e ganha os uniformes
das fábricas, O Direito faz-se forma e
força de ação. O princípiojurídico da
igualdade refaz-se na sociedade e
rebaliza conceitos, reeiabora-se ati
vamente, para igualar iguais
desigualados por ato ou com a per
missão da lei.O que se pretende, en
tão, é que a 'igualdade perante a lei'
.signifique'igualdade por meio da lei',
vale dizer, que sejaa leio instrumen
to criador das igualdades possíveis
e necessárias ao florescimento das
relações justas e equilibradas entre
as pessoas. H á se desbastarem, pois,

47MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12.ed„ São Paulo:Atlas,2002,p.202.
,sROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípioconstitucional da igualdade. Belo Horizonte: Editora
LS, 1990,p.39.
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as desigualdades encontradas na so
ciedade por desvirtuamento sócioeconômico, o que impõe, por vezes,
a desigualação de iguais sob o
enfoque tradicional.
M e s m o s e m referência ex
pressa ao Princípio da Proteção, ob
jeto do nosso estudo, pontua a m e s 
m a autora e m seguida:49
Por isto, o tratamento parificado das
partes processuais, verbi gratia, sem
pre contemplado e assegurado como
manifestação do princípio da igual
dade (igualdade dos iguais,logo, sen
do ambas as partes e sendo o proces
so u m a situação específica e única,
cuida-se de garantir-lhes idêntica
conduta) passa a receber u m novo
balizamento jurídico no Direito do
Trabalho. Ambas são partes,sim,mas
o relevo não é mais para o dado pro
cessual que deixa empregado e e m 
pregador serem considerados iguais,
mas para a questão econômica, que
os deixadesigualados inclusivecomo
partes, pela possibilidade diferencia
da de ambos. O que se pretende,pois,
é que a lei desiguale iguais, assim
tidos s o b u m enfoque que, todavia,
trazconseqüências desigualadoras
mais fundas e perversas. Enquan
to antes, buscava-se que a lei não
criasse ou permitisse desigualda
des,agora pretende-seque a leicum
pra a função de promover igualações
onde seja possível e com os instru
mentos de que ela disponha, inclusi
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ve desigualando e m alguns aspectos
para que o resultado seja o equilíbrio
justoe a igualdade materiale não m e 
ramente formal.
José Afonso da Silva, apesar
de ponderar que "[...]as constituições
só têm reconhecido a igualdade no
seu sentido jurídico-formal: igualda:
de perante a lei", reconhece que a de
1988 "[...] reforça o princípio c o m
muitas outras normas sobre a igual
dade ou buscando a igualização dos
desiguais pela outorga de direitos so
ciais substanciais".50 É o que ocorre,
por exemplo, quando a Lei Funda
mental veda a diferença de salários,
de exercício de funções e de critério
de admissão "por motivo desexo,ida
de, corou estadocivil" (art7°,XXX).

Trata-sede igualdade material.
No mais das vezes, obser
vam por seu turno Luiz Alberto
David Araújo e Vidal Serrano
Nunes Júnior51 em abono ao que já
assentamos alhures,"[...]a questão
da igualdade é tratada sob o vértice
da máxima aristotélica, que preco
niza o tratamento igual aos iguaise
desigual aos desiguais, na medida
dessa desigualdade".Esclarecemos
autores, mais adiante, que
a
função da lei consiste exatamente
em discriminar situações, pois só
dessaformaprocedendoéque pode
vira regulamentá-las".
E também o pensamento de
Manoel Gonçalves FerreiraFilho,52

ROCHA, Cármen LúciaAntunes. O princípioconstitucionalda igualdade.BeloHorizonte:Editora
Lê,1990,p.39.
M SILVA,José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 22. ed.,rev.e atuaL São Paulo:
Maiheiros,2003.p.210.
51ARAÚJO, LuizAlbertoDavid; NUNES JÚNIOR, VidalSerrano.Curso de DireitoConstítucionaL2.
ed.,São Paulo: Saraiva,1999,p.76.
52FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de DireitoConstUucionaL 18.ed.,SãoPaulo:Saraiva,
1990,p.243.
m
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para quem, "na verdade, o trata todos,de receberproteção diferen
mento desigual dos casos desi ciada.
guais, na medida em que se
E o tratamento normativo
desigualam, é exigênciado próprio desigualsejustifica.Referindo-seao
Direito do Trabalho (e à proteção
conceito de Justiça".
Sob o ângulo exposto, rea dele derivada), Chaim Perelman53
firmando a proposição anterior enfatiza:
Quando as relações são econômica
mente feita,é que se tem por abso
e socialmente desiguais,, a liberda
lutamente atuaievivificadoo prin
cípio da proteção, informador dó
de conduz à opressão do mais fra
Direito do Trabalho internacional,
co; buscar-se-á protegê-lo com leis
agasalhado no Brasil pela Consti
imperativas, que limitam o campo
de liberdade contratual: passar-se-á
tuição Federal (em diversaspartes,
mas especialmente no artigo 5o,I)
do regime de "autonomia da vonta
e por normas infraconstitucionais.
de" para a determinação de u m es
tatuto do trabalhador
Istonão signi
elaborado no século X X
fica, evidentemente, .
que não possam evo- -t®(riinspirado, e m outros r a m os
esse r a m o c ss e n c {a i
hur O S princípios O U Código de Defesa d o Consumidor . d o direitosocial q u e reO Direito. Mas, em se :(apenas para exemplificar), o n d e c e b e u o nome de direitratando de Direito t a m b é m se consagra a desigualda- to do trabalho.Paraevido Trabalho no Bra- de jurídica nas relações dec o n s u m a tar que u m a igualdade
sil,de desmesuradas comoexpreKâodelspnprnia. E, no de tratamento teórica
particular, não enseja combate. Afi
desigualdades soci nal, ha condição de consumidores, aplicada a situações de
ais, o da Proteção, gostámos, todos, de receber prote siguais redunde e m
respeitadas posições ção diferenciada.'’
conseqüências iníquas,
contrárias,senós afi
u m a nova legislação so
gura plenamentejus
cial,visando a proteger
tificávele mais atual e vigoroso do
o operário e o empregado; o favore
que nunca.
cerá, e m vários pontos de vista, de
Tanto que,como jádestaca
m o d o que se compense a desigual
do, tem inspirado, em outros ra
dade real entre os contratantes.
mos do Direito, leis modernas,
É no sentido de compensar
como o Código de Defesa do Con o desequilíbrio de forças (notadasumidor (apenas para exemplifi mente entre o capital e o trabalho)
car), onde também se consagra a que o intervencionismo estatal se
desigualdadejurídicanas relações justifica, não apenas para proteger
de consumo como expressão de o trabalhador em geral, cunhado
isonomia. E, no particular, não historicamentecomo hipossuficienenseja combate. Afinal, na condi te (sociale economicamente, é sem
ção de consumidores, gostamos, pre bom lembrar).
M PERELMAN, Chaim. Éticae Direito.TraduçãodeMaria ErmantinaGalvãoGomes Pereira.São Pau
lo:Martins Pontes,1W9, p,221-222.
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ConformesentenciouRipert,
"[...]a experiênciademonstra que a
liberdade não basta para assegurar
a igualdade, pois os mais fortesde
pressa se tomam opressores".5,‘
Diríamos, parafraseando o
religiosofrancêsJeanBaptisteHenri
Dominique Lacordaire (1802-1861):
nas relações entre o forte e o fraco,
entre o rico e o pobre, a liberdade
escravizae a leiliberta.A frase,que
setomou célebree permanece atua!
como nunca, é aqui reproduzida
sem fonte certae sem preocupação
com a literalidade, mas sintetiza, e
bem, o que pode ocorrer se a flexi
bilização por alguns incessante
mente perseguida (inclusive com
pretensão- inconstitucional,advir
ta-se! - de prevalência do negocia
do sobre o legislado) um diaencon
traramparo do legislador.
5 CONCLUSÃO
Com o intuito de sintetizar
as idéiasexpostasno corpo deste es
tudo, paraque os que nos honrarem
c o m sualeituratenham presentes os
pontos centrais do que nele se de
fende, apresentamos, à guisa de con
clusão e c o m o intuito de fomentar
as discussões a respeito do tema,
algumas considerações devidamen
te ordenadas.
O s princípios, que se distin
g u e m das regras especialmente pelo
maior grau de abstração, hoje ocu
p a m posição de supremacia no or
denamento jurídico. Deixaram de
ser meras diretrizes para, depois de5
4
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gradualmente positivadosno plano
infraconstitucional, ganhar espaço
também nas Constituições dos paí
sescom status de norma.
Tendênda irreversível dos
constitudonalistasmodernos éa de
posicionar os printípios como es
pécie do gênero normas, ao qual
também pertencemasregras.Estas,
porém, se desconformes com os
princípios, notadamente aqueles
positivados em Lei Fundamental,
cedem, para dar lugar a uma juris
prudência de valores.
As soluções das contendas
jurídicas,nessanova erado pós-positivismo, não são extraídas apenas
das regras, pelo critérioda subsunção. O juiz, a partir de intelecção
que parta da Constituição Federal
eassegureeficáciajurídicaaosprin
cípios, deve, a todo custo, ser cria
tivo - há espaço para tanto, s e m
desbordar para soluções c o n t r a l e g e m - e valer-se de hermenêutica
emancipatória, de ponderação, que
p r o m o v a verdadeira Justiça.
Nessa nova o r d e m de idéias,
v e m a baila o Princípio da Proteção,
especial do r a m o jurídico-trabalhis
ta. Para alguns, desatualizado, ina
nimado, d e v e n d o ser sepultado.
Para nós, atual e vivo c o m o nun
ca. Deriva, na verdade, do princí
pio da isonomia, consagrado no
próprio artigo 5o da Constituição
Federal. Igualdade verdadeira,
que distingue os desiguais, confe
rindo maior proteção jurídica ao

trabalhador, inferiorizado social e
economicamente.

54RIPERT apud SÜSSEKIND, Arnaldo. DireitoInternacionaldo Trabalho. 3.ed.,SSo Paulo: LTr,2000,
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Espinha dorsal do Direito do
Trabalho, o Princípio da Proteção
deve pautar a atuação de todos: do
legislador, na elaboração das regras
jurídicas; do juiz, na solução dos li
tígios que a ele são submetidos; e de
governantes e governados, aqueles
direcionando as políticas públicas
para conferir prioridade no atendi
mento dos m e n o s afortunados.

É hora de conferirao Princí
pioda Proteção (ea outrostrabalhis
tas) a importância e.a força normar
tivacom que a própria Constituição
Federaljáo revestiu.Assim, talqual
argamassa ao sol, solidificar-se-á
cada vez mais, mantendo-se como
esteio do Direito do Trabalho e da
própria dignidade do trabalhador
enquanto ser humano.

reito Constitucional. 13

ed., rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2003.
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