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RESUMO15 

Esta dissertação tem por objeto a Dignidade da Pessoa 

Humana como limitação para a Flexibilização do Direito do Trabalho diante da 

Organização Internacional do Trabalho. Insere-se o presente trabalho na Área de 

Concentração Fundamentos do Direito Positivo e na Linha de Pesquisa Direito 

Internacional, Comunitário e Transnacionalidade, conforme o Programa de 

Mestrado em Ciência Jurídica. A Mestranda autora está vinculada ao Projeto de 

Pesquisa: Constituição, Neoconstitucionalismo e a Circulação de Modelos 

Jurídicos. Tratou-se, no Capítulo Primeiro, da Dignidade da Pessoa Humana nos 

seus mais variados aspectos, a qual é núcleo essencial do Estado Democrático 

de Direito. A dignidade nasce com o indivíduo, é inerente à pessoa, não podendo 

ninguém dela dispor. No Capítulo Segundo foi objeto de estudo a Flexibilização 

dos direitos trabalhistas, onde neste momento de transição, constatam-se 

propostas e exegeses discrepantes: de um lado, há quem sustente a ampla 

reforma da Constituição Federal, chegando ao exagero de propor a alteração no 

caput do art. 7º. De outro, aqueles que, ao incluírem os direitos trabalhistas nas 

cláusulas pétreas, asseveram que esses direitos não podem ser abolidos sequer 

por emenda à Constituição Federal, o que dizer de fazê-lo por Acordo ou 

Convenção Coletiva de Trabalho. No Capítulo Terceiro foi analisado o papel da 

Organização Internacional do Trabalho para limitação da flexibilização do Direito 

do Trabalho através da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que através de 

suas Convenções Internacionais empreenderá todos os esforços para que os 

países cumpram suas obrigações de proteger a dignidade dos trabalhadores. As 

Considerações Finais trazem em seu bojo as respostas às hipóteses levantadas, 

demonstrando a importância do tema proposto e de futuros trabalhos. 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana, Direito do Trabalho, 

Flexibilização, Organização Internacional do Trabalho. 

                                                 
15 A partir do resumo elaborou-se versão para o “abstract” exigido costumeiramente pelas revistas 
científicas em língua estrangeira [conceituado, segundo Pasold como “sintético resumo do 
conteúdo em inglês ou outro idioma que não o Português”] PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8. ed. ver. 
Florianópolis: OAB/SC Editora – co-edição OAB Editora, 2003, p. 192. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto17 da presente Dissertação é a Dignidade da Pessoa 

Humana como limitadora da Flexibilização do Direito do Trabalho diante da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali.  

O seu objetivo científico é levantar a discussão sobre o 

assunto e verificar o papel limitador da OIT diante do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana e da Flexibilização do Direito do Trabalho.  

O labor sempre fez parte da vida do homem, no início 

apenas como atividade única para a sobrevivência, suprimento de suas 

necessidades básicas. Posteriormente, diante da evolução das relações sociais, o 

labor assume outras dimensões para o homem e a sociedade, chegando até as 

complexas relações de trabalho atuais.  

Diante da natural evolução tecnológica, internacionalização 

do capital, da produção, automação da produção, fatos intensamente observados 

a partir do século XX, iniciou-se o fenômeno da Globalização. Igualmente, o 

mundo do trabalho é abalado, primeiramente pela redução de postos de trabalho 

em escala global, ante a automação da produção, e posteriormente pela 

impotência do Estado18 para promover um verdadeiro equilíbrio social.  

O conceito operacional de Globalização neste trabalho é “[...] 

vinculação especialmente estreita entre os diversos subsistemas nacionais, 

regionais ou comunitários, de modo a criar como parâmetro relevante para o 

                                                 
17 Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 12. ed . rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 206. 
18 Segundo o Dicionário Houaiss é datada do século XIII e designa "conjunto das instituições 
(governo, forças armadas, funcionalismo público etc.) que controlam e administram uma nação"; 
"país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado". Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa, Editora Objetiva. 
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mercado a noção de globo terrestre e não mais, exclusivamente, nação ou 

região.”19 

O capital globalizado pressiona pela flexibilização, e 

desregulamentação de regras trabalhistas como forma de diminuição de custos 

para manter a competitividade das empresas, flexibilização que se levada ao 

extremo, segundo alguns críticos, acabaria por extinguir direitos básicos do 

trabalhador.  

Deste modo, tem-se que verificar qual o papel da 

Organização Internacional do Trabalho, através de suas Convenções e 

Recomendações, para limitar essa flexibilização. Seria o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana um dos parâmetros? 

Para o equacionamento do problema é levantada a seguinte 

hipótese: a Organização Internacional do Trabalho tem como parâmetro o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana para limitar a Flexibilização do Direito 

do Trabalho através de suas Convenções e Recomendações Internacionais. 

Os resultados do trabalho de exame da hipótese estão 

expostos na presente Dissertação, e é aqui sintetizado, como segue. 

O Capítulo 1 trata da Dignidade da Pessoa Humana, onde 

se procura conceituar o que realmente seja a dignidade humana, bem como 

trazer os principais fatos relevantes na história da dignidade, sua dimensão 

jurídica e a sua constitucionalização. 

Não há como negar que a conceituação clara do que 

efetivamente seja a dignidade da pessoa humana, inclusive para efeitos de 

definição do seu âmbito de proteção como norma jurídica fundamental, se revela 

no mínimo difícil de ser obtida. 

                                                 
19 DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da 
destruição e os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2006, p. 12. 
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Mas a dignidade é algo real, algo vivenciado concretamente 

por cada ser humano, sendo ela irrenunciável e inalienável, constitui o elemento 

que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser separado.  

É integrante da própria condição humana, podendo e 

devendo ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, 

contudo, ser criada, concedida ou retirada, embora possa ser violada, já que 

existe (ou é reconhecida como tal), em cada ser humano como algo que lhe é 

inerente. 

O Capítulo 2 discorre sobre a Flexibilização do Direito do 

Trabalho. Estudar-se-á que a Flexibilização poderá significar tanto uma 

desregulação ilimitada como estar estabelecida dentro de certos limites. Uma 

desregulação absoluta levaria a situações de exploração do empregado, o que 

geraria insegurança e destruição do elemento mais importante do trabalho: a 

pessoa humana. 

No Direito do Trabalho, verifica-se que certos institutos 

tradicionais tornaram-se obsoletos em decorrência de várias crises e, em virtude 

da Globalização. Diz-se que o Direito do Trabalho clássico é um obstáculo para a 

recuperação da economia, que é um fator de rigidez do mercado de trabalho e 

que constituiu freio para o crescimento do emprego.  

A Flexibilização vem como opção para as épocas de Crises 

e em virtude da Globalização, mas ela não deve suprimir o Direito, mas apenas 

adaptar a realidade existente à norma ou então adequá-la à nova realidade. Será 

visto que os que defendem a flexibilidade dos direitos trabalhistas argumentam 

que quando as relações trabalhistas dependem muito da legislação as 

adaptações são lentas, as empresas perdem a competição e os trabalhadores 

ficam sem emprego.  

A Flexibilização é necessária, pois implica na racionalização 

das leis trabalhistas, adaptando-as às transformações sociais, à automação e ao 

aumento da produção dela decorrente; porém, não pode levar a abusos. 
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O Capítulo 3 dedica-se a verificar o papel da Organização 

Internacional do Trabalho diante da Dignidade da Pessoa Humana e da 

Flexibilização do Direito do Trabalho. 

As principais Convenções Internacionais do Trabalho 

Fundamentais da OIT a serem verificadas nesta dissertação são as oito 

seguintes: Convenção n. 87: liberdade sindical (liberdade de associação) e 

proteção aos direitos dos sindicatos; Convenção n. 98: direito de negociação 

coletiva; Convenções 29 e 105: abolição do trabalho forçado; Convenção n. 100: 

igualdade salarial entre homem e mulher; Convenção n. 111: não discriminação 

no emprego; Convenção n. 138: idade mínima para trabalhar; Convenção n. 182: 

piores formas de trabalho infantil. 

Importante destacar que será verificado se realmente a OIT 

empreende todos os esforços para que os países cumpram suas obrigações de 

proteger a dignidade dos trabalhadores, já que na esfera internacional é de 

competência da OIT fiscalizar a regulamentar a proteção mínima do trabalhador, 

de acordo com o determinado pela Cúpula Ministerial da Organização Mundial do 

Comércio, de 1996, em Cingapura. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre a Dignidade da Pessoa Humana como limitação para a Flexibilização do 

Direito do Trabalho diante da Organização Internacional do Trabalho.  

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação o Método20 utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos 

Dados o Cartesiano e, no presente Relatório da Pesquisa, é empregada a base 

                                                 
20 “Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica, cit.p.206.  
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indutiva21. Foram acionadas as técnicas do referente 22, da categoria23, dos 

conceitos operacionais24, da pesquisa bibliográfica25 e do fichamento 26.  

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas 

com a letra inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são 

apresentados em glossário inicial quando mencionadas pela primeira vez. 

Registra-se que a dissertação renuncia a pretensão de 

completude em razão dos extremados aspectos e questionamentos que o tema 

suscita. O propósito é contribuir, de alguma forma, para a discussão critico-

reflexiva sobre o papel da OIT no uso do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana na limitação da Flexibilização trabalhista em suas Convenções e 

Recomendações. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 
22 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD,  Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 54. 
23 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 25.       
24 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 37. 
25 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”.PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 207. 
26 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 201 e 202.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como objeto o estudo da 

Dignidade da Pessoa Humana como limitação para a Flexibilização do Direito do 

Trabalho diante da Organização Internacional do Trabalho, sendo norteado pelo 

raciocínio de que a OIT realmente emprega todos os seus meios e esforços para 

que a Dignidade dos trabalhadores seja respeitada, não permitindo regras de 

flexibilizações que excluam a dignidade. 

Para se chegar ao pretendido foi necessária a construção de 

três capítulos, os quais, apesar de seus próprios objetivos, visaram verificar se a 

Organização Internacional do Trabalho cumpre seu papel de proteção da 

Dignidade da Pessoa Humana através de sua atividade normativa no tocante à 

Flexibilização dos direitos trabalhistas.  

O capítulo primeiro teve por campo de pesquisa a Dignidade 

da Pessoa Humana onde se viu que ela constitui uma norma jurídica 

constitucional, e por isso mesmo dotada de força normativa, por possuir uma 

grande carga valorativa. A ordem jurídica pretende garantir e promover a 

dignidade humana com a maior eficácia possível, ela está a serviço do homem, 

reconhecendo-o como sujeito dotado de dignidade, não podendo servir-se da 

pessoa humana como mero instrumento para atingir fins econômicos.  

Viu-se que cresce a preocupação no sentido de se 

estabelecer um piso vital mínimo de direitos que garantam e implementem a 

proteção à dignidade da pessoa humana aos trabalhadores. 

Mesmo em época de flexibilização do Direito do Trabalho, de 

altos índices de desemprego e globalização da economia, cresce o movimento de 

valorização do seu princípio protetor, que é a razão de ser do Direito do Trabalho, 

como medida de efetividade da proteção dos direitos fundamentais da pessoa, da 

realização do princípio da igualdade real entre os atores sociais partícipes da 

relação jurídica de trabalho e da dignidade da pessoa humana do trabalhador. 
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Viu-se que a dignidade é algo real, algo vivenciado 

concretamente por cada ser humano, sendo ela irrenunciável e inalienável, 

constitui o elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser 

separado.  

É integrante da própria condição humana, podendo e 

devendo ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, 

contudo, ser criada, concedida ou retirada, embora possa ser violada, já que 

existe (ou é reconhecida como tal), em cada ser humano como algo que lhe é 

inerente. 

Por isso, é complexa a definição do conceito de Dignidade. 

Embora a Constituição Federal mencione no artigo 1º, III que a dignidade da 

pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e 

frequentemente a doutrina se refira ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

como tratado nesta dissertação, na verdade, a dignidade é mais que um 

fundamento e também tem dimensão mais reluzente que um princípio, pois é 

inata à própria condição humana de que o homem, conforme São Tomás de 

Aquino, fora criado à semelhança de Deus. 

O capítulo segundo teve por campo de pesquisa a 

Flexibilização dos direitos trabalhistas. Onde percebeu-se que não se pode 

chegar à ironia de Anatole France, em sua obra Jardim de Epicuro, de dar a cada 

um o que é seu, “ao pobre, a pobreza; ao rico, a riqueza”, ou seja, dar ao 

empregado o emprego, com todos os direitos e benefícios dele decorrentes e ao 

desempregado, o desemprego, com as mazelas e sofrimentos a ele inerentes. 

Viu-se que a Flexibilização neste momento passa por um 

período de transição, constatam-se proposta e exegeses discrepantes: de um 

lado, já quem sustente a ampla reforma da Constituição Federal, chegando ao 

exagero de propor a alteração no caput do art. 7º, para constar que todos os 

direitos ali relacionados poderão ser objeto de Flexibilização, ou seja, negociação 

através de Acordo ou Convenção Coletiva do Trabalho. De outro, aqueles, como 

Arnaldo Süssekind e Carlos Henrique Bezerra Leite, que, ao incluírem 
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corretamente os direitos trabalhistas nas cláusulas pétreas, asseveram que esses 

direitos não podem ser abolidos sequer por emenda à Constituição Federal, o que 

dizer de fazê-lo por Acordo ou Convenção Coletiva. 

Deve-se assegurar um mínimo de direitos aos trabalhadores 

para que estes vivam com dignidade, mas a Flexibilização deve, também, 

preservar a manutenção da empresa, para que esta possa continuar a gerar 

empregos. Não se pode chegar ao ponto de se fazer uma Flexibilização total no 

sentido que nenhuma lei venha a ser cumprida e que tudo seja regulamentado 

pelas partes.  

A melhor forma de Flexibilização é a negociação coletiva, 

que inclusive é mais democrática. Deve ser fomentada a utilização de acordos 

coletivos, pois apanham situações peculiares na empresa, em vez da convenção 

coletiva, que generaliza as questões, tendo aplicação para toda a categoria. 

A flexibilização também passa pela necessidade de se 

estabelecer uma nova política tributária e previdenciária, no que diz respeito aos 

encargos sociais pagos pelo empregador e incidentes sobre a folha de 

pagamentos. 

Deve a Flexibilização ser observada por prazo determinado, 

enquanto as crises e alterações persistirem. A partir do momento em que 

deixarem de existir, retorna-se à situação anterior. 

O capítulo terceiro teve por campo de pesquisa a própria 

OIT, como organismo internacional especializado, que apesar de vinculado à 

Organização das Nações Unidas, não é órgão desta organização, conservando 

sua independência jurídica e autonomia. 

Com a Globalização, as Convenções e Recomendações da 

OIT ganharam mais força, porquanto a internacionalização dos direitos humanos 

levou ao reconhecimento de direitos universais dos trabalhadores, de modo que 

muitas das Convenções e Recomendações da OIT passaram a ter valor cogente 

na prática, no sentido de que os Estados devem respeitar tais direitos, sob pena 

de perderem o respeito da comunidade internacional. 
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As principais Convenções Internacionais do Trabalho 

Fundamentais da OIT verificadas nesta dissertação foram: Convenção n. 87: 

liberdade sindical (liberdade de associação) e proteção aos direitos dos 

sindicatos; Convenção n. 98: direito de negociação coletiva; Convenções ns. 29 e 

105: abolição do trabalho forçado; Convenção n. 100: igualdade salarial entre 

homem e mulher; Convenção n. 111: não discriminação no emprego; Convenção 

n. 138: idade mínima para trabalhar; Convenção n. 182: piores formas de trabalho 

infantil. 

Terminado o trabalho proposto, isto é, a descrição dos 

capítulos, entende-se não só por conveniência, mas também pelo prumo 

metodológico, ressaltar alguns itens que correspondem aos problemas e as 

hipóteses que se formularam na introdução. 

Os Princípios Internacionais do Direito do Trabalho, alçados 

à condição de Direitos Humanos, representam o avesso às propostas de 

desregulamentação estatal e de Flexibilização trabalhista, por centralizarem o 

homem em seu valor maior de ser humano. Promove, assim, uma visão 

humanitária dos direitos sociais, revelando o trabalho digno como direito 

fundamental universal. 

Constitui lugar comum afirmar que a Globalização apresenta 

desafios e oportunidades. A Organização Internacional do Trabalho desempenha 

um importante papel nesse processo. Sua exclusiva estrutura tripartite (governo, 

trabalhadores e empregadores) tem permitido a OIT antecipar importantes 

momentos de mudança no cenário mundial. 

Desde a sua criação em 1919 a OIT preocupa-se com a 

dignidade dos trabalhadores e mais, recentemente, ela trilhou novamente o 

mesmo caminho, ante o processo de Globalização econômica e a ameaça de 

uma tendência crescente à desregulamentação das relações laborais, alimentada 

por um clima internacional de feroz competitividade.  

Necessário dizer ainda que a OIT não fez nenhuma 

Convenção internacional específica sobre Flexibilização. Todas as diretrizes e 
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recomendações que ela faz são através das suas Convenções Fundamentais e 

dos Relatórios emitidos em cada Conferência anual realizada. 

Em 1998 aprovou-se pelo voto unânime dos delegados 

presentes à Conferência Internacional do Trabalho, a Declaração Sobre os 

Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, visando prover um mínimo para o 

desenvolvimento de relações humanas e democráticas no ambiente de trabalho. 

Estabelece a Declaração que todo país-membro da OIT se 

compromete, como mera consequência dessa condição, a respeitar, promover e 

implementar quatro princípios fundamentais: liberdade de associação e 

negociação coletiva, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho infantil e 

eliminação da discriminação relacionada a emprego e ocupação. 

Tinha-se como problema verificar se a Organização 

Internacional do Trabalho tem ou não como parâmetro o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana para limitar a Flexibilização do Direito do Trabalho, através de 

suas Convenções e Recomendações Internacionais. Como resposta a este 

problema pensava-se que sim a OIT usa sim o princípio como limitador da 

Flexibilização. Ficou demonstrado principalmente através das Convenções 

Internacionais de números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182 que a OIT busca 

sim a garantia do cumprimento da dignidade do trabalhador a fim de limitar a 

Flexibilização dos direitos trabalhistas. Verifica-se neste momento que a hipótese 

deste trabalho restou comprovada.  

O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), Juan Somavía, lembrou na 100ª Conferência internacional do Trabalho 

realizada em junho de 2011, o dramático retrato de desemprego prolongado, crise 

social e instabilidade como consequência da recessão econômica e aproveitou 

para pedir um pacto mundial para o emprego com a participação de Governos, 

trabalhadores e empregadores. 

Ressalta-se a impossibilidade de aprofundamento de várias 

questões levantadas nesta dissertação em razão da concisão e da estrutura do 

presente trabalho. Os assuntos ficam em aberto, tanto com relação à hipótese, 

como no que se refere às Convenções e Recomendações da OIT específicas 
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sobre a Flexibilização dos direitos trabalhistas, exigindo pesquisas mais 

aprofundadas que possam diminuir as indagações que ainda persistem. 
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