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O trabalho tem por escopo realizar uma pontual crítica a respeito de seu objeto: o trabalho
voluntário instituído pela Lei nº 12.663/2012 para a Copa do Mundo de 2014. Para tanto, a
pesquisa adota um marco teórico marxista, e método a revisão bibliográfica de literatura
pertinente, diplomas legais e informações divulgadas no site oficial da FIFA. Inicialmente,
analisar-se-á brevemente o trabalho voluntário para a Copa no ordenamento jurídico
brasileiro, examinando-se sua contradição em relação às garantias trabalhistas constitucionais.
No segundo capítulo, buscar-se-á uma compreensão desta contradição em dois pontos:
explicitando, em termos gerais, o próprio direito do trabalho como forma jurídica do
capitalismo cuja função, enquanto tal constitui-se em adequar as relações de trabalho aos
interesses do capital; após, apontar o limitado alcance do direito na atual forma jurídica,
apesar dos benefícios imediatos e restritos do direito laboral para o trabalhador. Por fim,
processar-se-á um balanço a respeito do exposto, concluindo-se pelo reconhecimento do papel
das garantias trabalhistas existentes, mas servirá em última instância, como no caso do objeto
deste artigo, para reproduzir o capital na sociedade.

1. Introdução
Preliminarmente, merece esclarecimento o título deste artigo. Os “15 mil”
referenciados acima correspondem à estimativa do número de voluntários esperados pela
FIFA para gratuitamente prestarem serviços durante a Copa do Mundo de 2014 (FIFA, 2014).
Embora pareça uma cifra relativamente alta (já que se trata de trabalho sem contraprestação),
a própria FIFA anunciou que, nas primeiras 24 horas da abertura do Programa havia 37 mil
inscrições de 69 países (Idem, 2012). Apesar deste aparente entusiasmo, o presente artigo terá
como objetivo empreender uma crítica ao fenômeno do trabalho voluntário instituído para a
Copa do Mundo, afim de retirar-lhe o caráter natural e fetichizado.
O trabalho no capitalismo, desde os primórdios, se pauta estruturalmente pela
oposição de interesses com o capital. Não é possível, dentro deste contexto, se pensar no
trabalho socialmente concebido separadamente do processo de transformação de dinheiro em
capital. Conforme assevera Mészáros,

2

o capital, como tal, nada mais é do que uma dinâmica, um modo e meio
totalizante e dominante de mediação reprodutiva, articulado com um elenco
historicamente específico de estruturas envolvidas institucionalmente [...]
um sistema de mediações claramente identificável, o qual em suas formas
convenientemente desenvolvidas subordina estritamente todas as funções
reprodutivas sociais – das relações de gênero familiares à produção material,
incluindo até mesmo a criação das obras de arte – ao imperativo absoluto da
expansão do capital” (apud ANTUNES, 2007, p. 21).

Para manter o metabolismo social característico do capitalismo todas as esferas da
vida devem enquadram-se ou subordinam-se a lógica da produção de mercadorias e produção
de capital, pois se apresenta como totalitário, critério de validade de tudo (ANTUNES, op.
cit., 25). O trabalho, como principal elemento criador de valor, é um dos principais elementos
levados por este turbilhão social. Para Marx, o trabalho é fundamental para a constituição das
mercadorias, que formam, por sua vez, a unidade básica do sistema econômico capitalista
dentre a “enorme coleção de mercadorias” (MARX, 2013, p. 157). O constante crescimento
do consumismo, e uma busca por vezes dramática de certas camadas sociais marginalizadas
para inserirem-se na lógica do consumo, só evidenciam que esse sistema social é ainda
preeminente em nossa sociedade.
Este é o contexto em que o objeto da pesquisa se insere. Pretende-se aqui
estabelecer uma reflexão de raiz acerca do tema, ou seja, entender quais as regras do jogo em
que se insere o trabalho voluntário, pois somente assim se faz possível conhecer a lógica que
os torna concreto em nosso país.
Inicialmente, analisar-se-á brevemente o trabalho voluntário para a Copa no
ordenamento jurídico brasileiro, examinando-se sua contradição em relação às garantias
trabalhistas constitucionais. No segundo capítulo, buscar-se-á

uma

compreensão

desta

contradição em dois pontos: explicitando, em termos gerais, o próprio direito do trabalho
como forma jurídica do capitalismo cuja função, enquanto tal constitui-se em adequar as
relações de trabalho aos interesses do capital; após, apontar o limitado alcance do direito na
atual forma jurídica, apesar dos benefícios imediatos e restritos do direito laboral para o
trabalhador. Por fim, processar-se-á um balanço a respeito do exposto, concluindo-se pelo
reconhecimento do papel das garantias trabalhistas existentes, mas servirá em última
instância, como no caso do objeto deste artigo, para reproduzir o capital na sociedade.

2. Análise jurídica
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Neste capítulo, centrar-se-á o olhar sob os diplomas legais concernentes ao trabalho
voluntário da Copa. Não se realizará, contudo, uma análise pormenorizada de toda a lei, o que
demandaria um trabalho de maior folego. O exame específico do trabalho voluntário
necessariamente perpassará, contudo, por uma contextualização e por outros artigos.
No Brasil oficialmente vive-se em um Estado democrático de direito conforme art.
1º da Constituição Federal, em que a condição de cidadania é igualmente compartilhada por
todas as pessoas titulares da cidadania. Em termos jurídicos, no Brasil, é o que se extrai do art.
5º, caput, da Constituição Federal. Entretanto, um olhar mais acurado sobre a efetividade
desta cidadania pode revelar algumas imperfeições na prática, mormente, estruturais.

2.1. Cidadanias diferenciadas

Ao investigar a amplitude de inclusão no Contrato Social, por meio do direito,
Boaventura de Sousa Santos observou que o acesso ao Estado não é igualitário em relação às
diferentes camadas sociais. De acordo com o autor, o modelo de Estado liberal que se tornou
hegemônico a partir das revoluções de 1848, responsável por consolidar o monopólio da
criação jurídica em suas mãos por meio do direito estatal está, hodiernamente, submerso em
uma crise. Os pressupostos que o compõe e sustenta, tais quais as ideias de “bem comum” e
“vontade geral”, cuja presença se vê ainda hoje na legislação brasileira, estão nitidamente
perdendo seu sentido prático. Segundo o sociólogo português, a “luta pelo bem comum parece
estar a perder sentido, o mesmo sucedendo, consequentemente, à luta por definições
alternativas de bem comum. A vontade geral parece ter-se tornado uma proposta absurda”
(SANTOS, 2003, p. 15).
Neste contexto, em relação ao nível de inclusão no Estado de Direito, identifica
uma clara separação entre Estado e sociedade civil em três níveis. Considerando o Estado
imaginariamente no centro da sociedade, em um primeiro plano aparece a sociedade civil
íntima, que corresponde a determinados grupos sociais com maior acessibilidade ao Contrato
Social e por ele alcançados de forma clara, isto é, que tem acesso a recursos e direito estatais e
significativa inserção no Estado. Em um estrato intermediário, a sociedade civil estranha, os
cidadãos desfrutam de um acesso mais restrito a direitos, numa mistura de inclusão e exclusão
ao Contrato Social. Por fim, as camadas socialmente marginalizadas compõem a sociedade
civil incivil. Esta se constitui dos excluídos do Estado de direito, que figuram em uma
invisibilidade social constante (Ibidem, p. 25). Este último grupo é relegado a uma condição
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de “não-cidadania de fato”. Conforme informa Santos, esses as três sociedades civis se
expressam como
os super-cidadãos – os que pertencem à sociedade civil íntima – e os
restantes. Os restantes, que formam a sociedade civil estranha, albergam
cambiantes múltiplos de cidadania. E existem ainda os não-cidadãos,
indivíduos e grupos sociais que pertencem à sociedade civil incivil e às
zonas fronteiriças entre a sociedade estranha e a sociedade civil incivil. [...]
No primeiro caso, a cidadania é vivida como ruína ou memória, enquanto, no
segundo, ela é ou uma aspiração irrealista ou uma ideia absolutamente
ininteligível. A não-cidadania é o grau zero da inclusão assente no contrato
social (Ibidem, p. 62).

Embora muitas críticas possam ser feitas às formulações teóricas de Sousa Santos1,
a compreensão do fenômeno sociológico descrito pelo autor se mostra pertinente ao objeto em
análise. Considerar válida a teoria de Santos implica, ainda que num raciocínio rigorosamente
dentro dos limites da legalidade, em reconhecer a contradição entre cidadania positivada e o
desigual acesso, de fato, a direitos pelos cidadãos. Assim, seguindo as constatações de
Santos, entende-se o Brasil dentro desta conjuntura, a qual se verifica que o exercício efetivo
do direito e utilização de mecanismos em geral do Estado, juridicamente acessível à qualquer
cidadão, na realidade, se manifesta com maior ou menor intensidade a determinadas camadas
de cidadãos.
Assim, buscar-se-á assimilar estas informações no capítulo seguinte, em relação ao
objeto específico deste trabalho. Delinear-se-á de quais direitos está-se falando: as garantias
legais constitucionais dos trabalhadores face à regulamentação de exceção do trabalho
voluntário estabelecida para os eventos da Copa.

2.2. Entendendo o caso específico da Lei 12.663/2012

Os artigos que tratam do trabalho voluntário na Lei da Copa são 57 e 58. Nos dois
incisos do §1º do art. 57, descreve-se que o serviço voluntário

I - não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim para o tomador do serviço voluntário; e

A este respeito, em relação especificamente à obra “Pela Mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade”, ver o artigo intitulado “De como não ler Marx, ou o Marx de Sousa Santos”, In NETTO, 2004.
1
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II - será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade
contratante e o voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de
seu exercício (BRASIL, 2012).

Aqui já se observa uma primeira incongruência. Esta lei, promulgada em 2012, foi
pensada para atender os interesses envolvidos na promoção dos jogos no Brasil, mas em
termos de trabalho voluntário caminhou em terreno já desbravado. Este tipo de prestação de
serviços já era disciplinado pela Lei nº 9.608 de 1998, que trazia a seguinte norma, em seu art.
1º:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência
social, inclusive mutualidade (BRASIL, 1998, grifou-se).

Ora, a lei claramente estabelece que, com exceção de entidades públicas, somente
as entidades que não tenham fins lucrativos poderão se beneficiar de trabalho voluntário. Por
outro lado, o art. 57 da Lei 12.663/2012, em seu caput, explicita que os “tomadores do
serviço” dos trabalhadores voluntários deverão ser a FIFA, a Subsidiária FIFA no Brasil ou o
Comitê Organizador Brasileiro Ltda (COL). Em relação aos dois primeiros, apesar de parecer
um tanto absurdo2, configuram-se juridicamente como empresas sem fins lucrativos.
Entretanto, o COL tem fins lucrativos, o que se evidencia por ser uma empresa limitada
(LTDA3).
A principal questão se encontra na pratica: o COL é a empresa reconhecida pela
FIFA e constituída sob as leis brasileiras com o objetivo de promover a Copa das
Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, bem como os eventos
relacionados. Em outros termos: é o Comitê quem realmente executará as atividades, logo
quem utilizará em massa os serviços dos voluntários. Aliás, no próprio site da FIFA, no local
destinado a informações aos voluntários, explicita-se que o trabalho voluntário será prestado
ao Ministério dos Esportes (entidade pública) e ao COL:

2

Em uma consultoria feita pela BDO RCS Auditores Independentes em fevereiro de 2013, constatou-se alguns
dados sobre a lucratividade da FIFA. A Associação, que apresentou receita total de US$ 1.07 bilhão em 2011 em
comparação com 2003, nestes nove anos acumulou um lucro líquido de US$ 1.33 bilhão. De 2007 à 2010,
acumulou um lucro líquido de US$ 631 milhões, 90% somente na Copa da África do Sul. A pesquisa também
apontou que a principal fonte de renda da FIFA são os direitos sobre transmissão, que em 2011 obteve
arrecadação na ordem de US$ 550 milhões. Sobre maiores informações sobre a pesquisa, vide BDO, 2013.
3
Este tipo de sociedade empresarial, regulada pelos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil, enquadra-se como
um dos formatos de empresa que se constitui juridicamente visando lucros.
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7 - Quais os Programas de Voluntários existentes?
O Programa de Voluntários da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 é único,
porém dividido em dois pilares: um sob responsabilidade do COL/FIFA, que
atenderá áreas como estádios, Centros de Treinamento de Seleções e
Campos Oficiais de Treinamento, e outro sob responsabilidade do Ministério
do Esporte/sede (FIFA, 2014, grifou-se).

Estaria o Comitê, assim, nos termos da lei sobre trabalho voluntário, proibido de se valer
desse tipo de mão de obra; o que faz desta autorização pela Lei da Copa a primeira norma
incompatível com o ordenamento jurídico.
Como se afirmou, a legislação pátria já havia definido, por meio da 9.608, um
determinado padrão sobre o tema antes mesmo de se cogitar Copa por aqui. A
incompatibilidade a que se fez referência deu origem uma segunda – e mais significativa –
incongruência, que se divide em duas partes. Em relação a primeira, o art. 7º da Constituição
Federal descreve uma série de direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais. Em
seu caput, temos a regra geral a respeito destes direitos, que diz: “Art. 7º São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:”
(BRASIL, 1988, grifou-se).
Assim, em termos técno-jurídicos, não apenas os direitos ali transcritos configuramse como um patamar mínimo e intransigível incorporados ao patrimônio jurídico de todos os
trabalhadores em solo brasileiro, como identifica-se uma ideia de que, para que novos
direitos sejam criados, deve-se observar um requisito: melhora de condições sociais. O que se
verifica, contudo, com o trabalho voluntário configura-se justamente no contrário, pois os
trabalhadores terão sequer direito à contraprestação pelo trabalho prestado.
O que já explicita a segunda parte da incongruência desta norma em relação aos
direitos trabalhistas. No site da FIFA, estabelece-se algumas condições do trabalho voluntário:

12 - O que eu vou receber por trabalhar na Copa do Mundo da FIFA e nos
seus eventos auxiliares? · O trabalho voluntário é por natureza um trabalho
sem remuneração. Por conta disso, não haverá pagamento de nenhum tipo
de salário ou ajuda de custo para hospedagem. Porém, visando não gerar
ônus, o COL e a FIFA irão fornecer os uniformes, um auxílio para o
deslocamento até o local de trabalho (dentro da sede) e alimentação durante
o período em que estiver atuando como voluntário.
13 - Qual a duração do turno diário de trabalho voluntário? · O turno diário
de trabalho voluntário durará até 10 horas.
14 - Por quanto tempo preciso estar disponível para o evento? · É necessário
ter disponibilidade de pelo menos 20 dias corridos na época dos eventos.
[...]

7

18 - Os voluntários poderão assistir aos jogos? · Não serão disponibilizados
assentos para os voluntários. Alguns poderão estar trabalhando nas
arquibancadas ou em áreas com visibilidade para o campo, mas é importante
lembrar que estarão trabalhando e, por isso, não deverão ter tempo para
assistir aos jogos. Nos intervalos do seu horário de trabalho, no entanto,
poderão ir ao Centro de Voluntários, onde poderão assistir por alguns
momentos a alguma partida que esteja sendo transmitida (FIFA, 2014).

Isto significa que os dispositivos do art. 7º da Carta Magna, como: irredutibilidade
salarial, jornada de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, horas extraordinárias,
adicional noturno, proteção contra despedida arbitraria, entre tantos outros, serão praticamente
inexistentes quando da ocorrência do trabalho voluntário. Afinal, exclui-se a relação
empregatícia, e transforma-se a relação laboral em algo totalmente alheio à proteção jurídica
ao trabalho. Frise-se que, aqui, esta se restringindo apenas ao disposto na Constituição, norma
hierarquicamente superior a Lei da Copa. Neste sentido, claramente se observa que com a
introdução do trabalho voluntário pela Lei nº 12.663/2012, para lá de fixar meras alterações
na lei, se incumbiu de criar, de fato, normas de exceção aos direitos dos trabalhadores. Esta
também é a visão de Jorge Luiz Souto Maior, ao comentar o trabalho voluntário da Copa e o
direito do trabalho brasileiro:

Fato é que, de forma acintosa, o governo brasileiro resolveu fazer letra morta
das normas constitucionais, inseridas na órbita dos direitos fundamentais, de
proteção ao trabalhador, institucionalizando o trabalho em condições
análogas à de escravo, vez que desprezados os direitos trabalhistas,
apoiando-se na retórica falaciosa do trabalho voluntário, que não possui
qualquer respaldo jurídico, ao menos em nível constitucional. [...] Ou seja,
um dos legados concretos da Copa será o histórico de que durante a sua
ocorrência evidenciou-se o estado de exceção de modo a atingir,
diretamente, a ordem constitucional pertinente aos direitos fundamentais de
natureza trabalhista (MAIOR, 2014).

Até o presente, a crítica manteve-se eminentemente no campo da técnica. Por mais
que não deixe de ter relevância, essa análise restringe-se aos limites da própria fórmula
jurídica, uma dimensão dentro da estrita ordem jurídica estabelecida. As incongruências
verificadas, para os propósitos do artigo, servem como manifestação da principal questão que
sonda o trabalho voluntário, que é a lógica da forma jurídica no capitalismo. Somente
mediante uma crítica mais aprofundada, que perpasse os limites da legalidade burguesa que
permeia a forma jurídica, é que se pode compreender os reais mecanismos que impulsionam
essa legislação do trabalho voluntário, a quem ela serve.
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3. Elementos para uma crítica marxista do trabalho voluntário na Copa

As incoerências entre o trabalho voluntário criado pela Lei 12.663/2012 e os
dispositivos constitucionais acima exploradas estão longe de se configuram como um
fenômeno avulso de seu contexto. Muito menos, trivial. Com efeito, trata-se de consequência
estrutural de algo implícito a forma jurídica hegemônica em nossa sociedade.
Antes, porém, de iniciar a abordagem deste capítulo, uma breve ressalva se faz
importante, sobretudo, à possíveis olhos academicamente destreinados ou não familiares as
teorias que serão explicadas. Empreender uma crítica marxista pressupõe que se chegue à raiz
do problema, isto é, buscar de compreender o fenômeno de maneira estrutural, fundante. O
que implica dizer que não se trata de tentar explica-lo por assertivas a priori e abstratas,
tampouco limitar o raciocínio a questões pontuais ou individualizadas. O contorno às
garantias básicas dos trabalhadores por meio do trabalho voluntário se dá de forma
institucional e naturalizada, fenômenos esses que só podem ser divisados dentro de uma
compreensão estrutural. Este é o caminho da crítica aqui adotado.
Por conseguinte, após um primeiro analítico passo atrás, seguindo o conselho de
Lenin passa-se dois passos adiante para entender fundamentalmente o fenômeno.

3.1. Porque estas incongruências? (ou A lógica da forma jurídica capitalista nas relações
de trabalho)

O primeiro capítulo da principal obra de Marx, O Capital, é destinado a explicar a
mercadoria. Não se trata de uma escolha contingente; na verdade, a mercadoria configura-se
no pensamento marxiano como a célula essencial na “enorme coleção de mercadorias” que é a
sociedade (MARX, 2013, p. 157), e para que seja compreendida no todo, faz-se necessário
entender o que é e como funciona. A mercadoria ascende a este patamar de importância pois,
em se tratando de sociedade capitalista, são a circulação de mercadorias e a transformação de
dinheiro em capital se mostram como essência da dinâmica das relações em sociedade.
As coisas úteis, segundo Marx, nascem da interação do homem com a natureza,
para que, por meio do trabalho, seja esta transformada com intuito de se criar coisas novas
afim de satisfazer as necessidades humanas. A criação de mercadorias não pode se realizar,
senão para ser fonte de determinadas utilidades; e para assim se constituir, é fundamental a
transformação criativa do trabalho. Na visão de Marx, o trabalho como criador de valores de
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uso “é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas
sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e,
portanto, da vida humana” (Ibidem, p. 167). Assim, o trabalho se mostra como uma categoria
fundamental, pois configura-se como a origem das mercadorias, o mecanismo que lhes
confere a substância de seu valor.
Mas a mercadoria não se constitui apenas de trabalho humano. Para que algo útil se
torne, de fato, mercadoria, necessita também imperativamente que seja destinada à troca
mercantil. Igualmente, a utilidade que ela tem, fruto do trabalho criativo que transformou
elementos da natureza ao reorganiza-los em algo útil, não se destina a satisfazer necessidades
de seu portador, mas alheias somente. Para seu guardião, a mercadoria não possui outra razão
de existência a não ser o seu valor de troca, ou seja, a qualidade de ser trocada no mercado por
outra mercadoria – em nossa sociedade, nomeadamente, a mercadoria dinheiro. Este é o
movimento em que ela ganha uma forma de valor:
As mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou corpos de
mercadorias, como ferro, linho, trigo etc. Essa é sua forma natural originária.
Porém, elas só são mercadorias porque são algo duplo: objetos úteis e, ao
mesmo tempo, suportes de valor. Por isso, elas só aparecem como
mercadorias ou só possuem a forma de mercadorias na medida em que
possuem esta dupla forma: a forma natural e a forma de valor (Ibidem, p.
172).

Um galho seco que se apanha em uma floresta pode ter uma utilidade de alimentar
uma fogueira, mas não é um produto a ser comercializado, logo não é mercadoria. No entanto,
se uma empresa comprar um terreno, utilizar a mão de obra de empregados para retirar a
lenha da floresta, embalar e direcionar aos mercados, então se estará diante não apenas da
madeira, mas de algo com uma aparência social de mercadoria. Neste passo, se observa até
aqui que as mercadorias, na realidade, não são as coisas em si, mas uma determinada forma,
datada e social, e que assumem para atingir determinados fins úteis e comerciais. Ela não é,
desta maneira, um fetiche:

forma-mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela
se representa não tem, ao contrário, absolutamente nada a ver com sua
natureza física e com as relações materiais [dinglichen] que dela resultam.
[...] Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria,
como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com
os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da
mão humana. A isso eu chamo de fetichismo (Ibidem, p. 206-207).

10

Da mesma maneira ocorre com o direito. Com a consolidação do capitalismo
enquanto sistema hegemônico em nossa sociedade, a criação jurídica pendeu no sentido de
regular as relações sociais, sobretudo, com intuito de zelar para a manutenção e bom
andamento das relações de trocas de mercadorias. Especificamente o direito civil francês pósRevolução de 1789, abarcando a ideologia burguesa, assumiu um papel significativo na
batalha ideológica travada contra o Antigo Regime para consolidar o capitalismo enquanto
modo de produção.

O direito racional, que se apresenta como ideal eterno e universal, não faz
então mais do que esconder (ocultar) a função própria e real que
desempenha: permitir a passagem a um outro tipo de economia e de relações
políticas e sociais, sem dizer evidentemente a favor de quem se realiza esta
passagem [...] O direito racional da Revolução Francesa é o direito do
homem egoísta, da sociedade burguesa fechada sobre os seus interesses.
Esquecendo os homens concretos, ele limita-se a proclamar princípios que
não tem, excepto para a burguesia, qualquer espécie de realidade (MIAILLE,
2005, p. 273).

Por conseguinte, por meio do Código Napoleônico (e, na sequencia, também por
intermédio dos códigos civis posteriores por ele influenciados) consolidou-se uma forma para
o direito específica, histórica, que se espalhou para outros países: a forma jurídica burguesa.
Por meio dela, transformaram-se o homem e suas relações, sob o aspecto jurídico, em sujeitos
de direito que fazem pactos no âmbito da circulação mercantil por meio de contratos. Esta
ideia de contrato, no âmbito do direito civil, nasce justamente das relações entre portadores de
mercadorias e para regula-las. Não se trata aqui de reinventar a roda, mas de resignificar o
conceito de contrato de acordo com os novos interesses sociais hegemônicos. Marx já
identificava essas relações no capitalismo de sua época:

As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas
pelas outras [...] Para relacionar essas coisas umas com as outras como
mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer relações uns com os outros.
Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, seus
guardiões têm de estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja
vontade reside nessas coisas e que agir de modo tal que um só pode se
apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em
concordância com a vontade do outro, portanto, por meio de um ato de
vontade comum a ambos. Eles têm, portanto, de se reconhecer mutuamente
como proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato,
seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, na qual se
reflete a relação econômica. (Ibidem, p. 219).
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Não se discerne, no âmbito da relação jurídica contratual, as pessoas das coisas, ao
contrário, a parte no contrato somente o é enquanto conceito: proprietária de algo em relação
a outra proprietária (de fato ou em potencial). Desta maneira, as pessoas desvincularam-se de
suas características humanas para assumir uma forma específica de meros portadores de
patrimônio intercambiando suas posses entre si, e o contrato, como o meio de assegurar esses
intercâmbios.
Nestes termos, surge o primeiro elemento de crítica: aproxima-se o direito
contratual (forma jurídica) com a forma-mercadoria. Como assevera Pachukanis4
especificamente a respeito da categoria do sujeito de direito,

é evidentemente abstraída do ato de troca que ocorre no mercado. É
precisamente neste ato de troca que o homem realiza praticamente a
liberdade formal de autodeterminação. A relação do mercado transforma esta
oposição entre o sujeito e o objeto em um significado jurídico particular. O
objeto é a mercadoria, o sujeito é o proprietário de mercadorias que delas
dispõe no ato de apropriação e alienação [...] o fetiche da mercadoria é
completado pelo fetichismo jurídico (PACHUKANIS, 1989, p. 90).

É por isso que o mesmo fetiche que acomete a mercadoria, encobrindo seus
significados concretos (o valor de uso que possui) sob o véu místico de mero produto
comercializável (valor de troca que expressa seu valor), também reveste as partes de um
contrato. A relação do homem e a coisa, em si, não tem qualquer significado jurídico.
O Estado surge, neste contexto5, como o garantidor desse movimento. Embora os
pactos sejam particulares, é a lei que estabelece o contrato (suas espécies ou regras de
validade gerais) e que assegura, em última instancia, o seu cumprimento nos casos de
inadimplemento. Além disso, o Estado assume ainda outro papel, pois atua também como
mantenedor da ordem para que as relações de troca tenham um ambiente pacífico para se
consolidarem. Aqui, chega-se ao segundo ponto da crítica: o Estado, assim como o sujeito de
direito, configura-se como uma forma ideológica, uma aparência cuja finalidade prática é

O nome de Pachukanis (em alfabeto cirílico, “Пашуканис”), por não ser originalmente na forma do alfabeto
latino, aparece transliterado de diversas maneiras. Algumas versões que se pode encontrar na literatura brasileira
trazem “Pasukanis”, “Pashukanis” ou “Pachukanis”. Considerando que a o som da letra “ш” é praticamente o
mesmo do som do dígrafo “ch”, optou-se por utilizá-lo na grafia no corpo do texto, da mesma forma que
SOARES (2009) e SARTORI (2011). Em relação às citações da obra do autor traduzida para o português, optouse por manter a grafia trazida originalmente pelo tradutor, com “s”.
5
Por obvio, não se quer dizer aqui que a função do Estado em nossa sociedade se restrinja a isso, mas que, em
relação ao objeto em estudo, assume esse papel.
4
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maquiar a essência da reprodução do capital sob uma configuração ordenada. A dominação de
classe, assim, sob mediação do Estado aparece velada, pois

assume a forma de uma dominação estatal oficial ou, o que vem a ser o
mesmo, porque o aparelho de coação estatal não se constitui como aparelho
provado das classes dominantes, porque ele se destaca destas últimas e
assume a forma de um aparelho de poder público impessoal (Ibidem, p. 115).

O direito sob a batuta do Estado assume então um papel de mediador dos conflitos
entre os sujeitos de direito. Entretanto, e aqui se concebe o terceiro ponto de crítica, não pode
haver trocas por parte dos sujeitos de direito, nem pode o Estado proporcionar um campo
sadio para tanto sem que, juridicamente ao menos, seja estabelecido o padrão de igualdade
entre os proprietários. Neste sentido, a liberdade individualista de dispor o proprietário de
suas mercadorias configura-se como princípio essencial da sociedade capitalista, que deve se
expressar na total liberdade e igualdade de condições jurídicas de pactuação.
Para serem iguais, significa dizer que as relações entre os sujeitos de direito devem
ser pautadas por algum equivalente comum, que as coloque em patamar equidade da mesma
forma como o dinheiro configura-se como a expressão do valor equivalente comum a todas as
mercadorias. Segundo Marx,

O direito, por sua natureza, só pode constituir na aplicação de um padrão
igual de medida, mas os indivíduos desiguais (e eles não seriam indivíduos
diferentes se não fosses desiguais) só podem ser medidos segundo um
padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto de vista,
quando tomadas a penas por um aspecto determinado, por exemplo,
quando, no caso em questão, são considerados apenas como trabalhadores
e neles não se vê nada além disso, todos os outros aspetos sãos
desconsiderados (MARX, 2012, p. 31, grifos do autor).

Eis a função da igualdade jurídica: no âmbito estritamente legal, uma medida de
igualdade das relações sociais. Os trabalhadores, enquanto portadores de mercadorias, só
ascendem à igualdade em relação aos capitalistas nesta ilusão jurídica: a de portadores de
mercadorias.
O direito do trabalho, apesar de ter surgido dos movimentos operários, enquanto
ramo jurídico perpassa por todos esses pontos levantados: o trabalhador transforma-se em um
sujeito de direito a partir do momento que se torna proprietário (de sua força de trabalho), e
que estabelece uma relação jurídica com um ou mais empregadores por meio de um contrato
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de trabalho. Aqui, todavia, o direito do trabalho apresenta uma inovação, ao reconhecer as
partes contratuais, ao contrário do pensamento jurídico da época de Marx, como
concretamente desiguais. O trabalhador, que compõe o lado hipossuficiente, o empregador, a
parte mais forte.
Entretanto, a resposta que se dá a esta desproporção não extrapola os limites da
forma do direito: a regulação da desigualdade é exclusivamente jurídica. O contrato de
trabalho, ao considerar o empregado como parte mais fraca, oferece uma solução no plano
abstrato e geral. Mesmo quando, individual ou coletivamente, uma ação é julgada procedente
na Justiça contra um empresário, ainda sim, prevalece a lógica do equivalente. Isto porque,
mesmo o salário, a principal contraprestação que o trabalhador recebe face a prestação
dispendida,

não é o que aparenta ser, isso é, o valor do trabalho ou se preço, mas apenas
a forma distorcida do valor da força de trabalho [ficando claro que] o
trabalhador assalariado só tem permissão de trabalhar para sua própria vida,
isto é, para viver, desde que trabalhe de graça um determinado tempo para o
capitalista (por isso, também para aqueles que, juntamente com ele,
consomem a mais-valia (Ibidem, p. 38, grifos do autor).

Em outras palavras, a igualdade dos sujeitos de direitos para pactuarem seus
contratos é juridicamente assegurada, e como essa igualdade, para fins de manutenção da
circulação de mercadorias, não necessita sair do plano abstrato-formal do direito, equilibra-se
os pratos de uma balança social também por dentro do direito. Fecha-se, assim, o ciclo: o
trabalhador, sujeito de direito, mantem sua igualdade jurídica de contratar (agora, em um
outro nível: equilibrada pelo direito do trabalho), e o Estado mantém não apenas a função de
manutenção da paz para que essas interações transcorram, mas assegura os equilíbrios
contratuais das relações de compra e venda da força de trabalho (tendo uma atuação muito
mais significativa por meio do direito do trabalho do que nos contratos civis pelo direito
civil).
Por isso, compreender a forma-mercadoria é fundamental para compreender a
forma-direito e, no caso aqui em análise, entender a dinâmica geral em que aparece o trabalho
voluntário em face a todas as garantias constitucionais trabalhistas.

3.2. Porque Anton Manger continua errado
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Como afirma Sartori, o direito é visto em nossa sociedade como algo natural e
evidente, “dando roupagem “jurídica” (com tudo que isso implica – isto foi visto antes) às
relações na medida mesma em que a própria configuração das relações de produção
capitalistas já contém em si a alienação inerente à relação-capital e à forma-jurídica”
(SARTORI, 2011, p. 181). Um dos principais obstáculos do direito, quando tenta dar soluções
a problemas sociais, é procurar resolve-los por intermédio de conceitos jurídicos. Essa foi a
solução, como se demonstrou, para juridicamente solucionar os conflitos entre capital e
trabalho no direito laboral, estipulando a hipossuficiência do trabalhador em demandas
jurídicas.
Nesta perspectiva de criação de conceitos para solução de problemas práticos,
buscou o jurista austríaco Anton Menger, em 1886, ao publicar sua obra “O direito ao produto
integral do trabalho historicamente exposto”, demonstrar que o verdadeiro caminho para o
socialismo deveria de dar por meio do direito.

Assim, a solução para as constantes

convulsões sociais decorrentes das contradições entre capital e trabalho deveriam ser
resolvidas por meio da positivação de princípios jurídicos. Para Menger, somente por meio do
direito, e um direito livre de impurezas externas, como a economia política de sua época, o
socialismo poderia se tornar uma realidade. Pretendia ele, como informam Engels e Kautsky,
“iluminar os pormenores doutrinários” da história do socialismo do ponto de
vista da “filosofia do direito” [pois] “Somente quando as ideias socialistas
(...) se desligarem (...) da infindável discussão econômico-política e
filantrópica e se converterem em sóbrios conceitos jurídicos”, somente
quando todos os “ornamentos de economia política” forem removidos,
poderá ser encetada a “adaptação jurídica do socialismo (...), a mais
importante tarefa da filosofia de nosso tempo” (ENGELS; KAUTSKY,
2012, p.22, grifou-se).

Apoiando-se nesta premissa, o jurista lança sua teoria de que o caminho para o
socialismo deveria se dar por obra da filosofia do direito, a saber, a positivação de três
princípios jurídicos fundamentais: o primeiro, o direito ao produto integral do trabalho;
segundo, o direito a existência; e por fim, o direito ao trabalho (Ibidem, p. 28).
Tendo isto em mente, chega-se ao primeiro ao primeiro contraponto às ideias do
autor: a total desvinculação de suas proposições com a realidade e interesses dos próprios
trabalhadores. Menger estava errado, pois o enquadramento de todas as características dos
movimentos operários dentro de genéricas formulações normativas, numa espécie de tentativa
de estabelecer direitos fundamentais apriorísticos livre de “interferências” de economia
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política, negligencia o fato de as próprias condições da classe trabalhadora eram oriundas de
relações econômico-políticas. Não há direito puro, pois a realidade é permeada por uma
miríade de elementos que não pode ser captada pela filosofia do direito que ele propunha,
devendo ser auxiliado por outras ciências.

Entende-se que a economia também seja ciência e, além disso, algo mais
científica do que a filosofia do direito, porque se ocupa de fator e não, como
esta última, de simples representações. Mas, para os juristas profissionais,
isso é totalmente indiferente. Para eles, as pesquisas econômicas estão no
mesmo pl (sic) no das declamações filantrópicas. Fiat justitia, pereat
mundus (Faça-se justiça, ainda que o mundo pereça) (Ibidem, p. 23).

Um segundo problema na teoria do jurista austríaco foi negligenciar o fato de que
não são os conceitos jurídicos, isoladamente, os motores da história. Princípios abstratos não
representam mais do que idealismo, bem como é a história construída a partir de ações
concretas, e não em gabinetes de filósofos. O que se denuncia aqui não é a desnecessidade de
teoria, mas o reducionismo de Menger ao entender que o direito é capaz por si só de operar
transformações sociais. Aliás, Engels e Kautsky demonstram a contradição do próprio autor,
ao reconhecer a impotência de normas jurídicas isoladamente:
o sr. Menger declara ver na “reformulação jurídica do socialismo” a “mais
importante tarefa da filosofia do direito de nosso tempo” [...] E quando fará
tal reformulação jurídica do socialismo? Nas “Considerações finais”
podemos ler: “Não há dúvida alguma de que a elaboração de um sistema
jurídico totalmente baseado nesses conceitos jurídicos fundamentais”
(direitos fundamentais n.os 1 e 2) “caberá a um futuro distante” (p. 45,
grifos dos autores).

Por isso, entende-se necessário não apenas a compreensão da forma jurídica que o
direito se transveste no capitalismo, (conforme explorou-se no item 3.1), mas que
compreenda-se conjuntamente que esta ideia de Menger de que o direito nesta forma
específica não constitui-se como uma ferramenta de emancipação a favor dos trabalhadores.
Falar em princípios jurídicos capazes de levar a uma transformação efetiva, sem se romper
com a forma que assume, se mostra falacioso. Não é à toa que Marx dirigiu severas críticas a
unificação dos partidos operários alemães de 1875 em Gotha, cujo objetivo era consolidar
uma frente única de trabalhadores mediante um programa de princípios. Em carta a Wilhelm
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Brake, diz que “Cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de
programas”6 (MARX, 2012, p. 20).
Em se tratando de direito do trabalho, aplica-se exatamente a mesma lógica. Isto
porque ele sempre vai se voltar para a administração dos conflitos sob o ponto de vista
individual ou da sociedade, nunca para a superação das contradições enquanto classe. É por
isso que, apesar de todas as garantias positivadas na Constituição Federal, a FIFA consegue
influenciar no ordenamento jurídico e torna-las letra morta para poder explorar a mão de obra
sem arcar com isso. Fica claro que existe uma ponderação de interesses, visível apenas sob a
ótica de classe, cujo balanço resulta nos trabalhadores praticamente sem direitos que são os
voluntários da Copa.
Por fim, faz-se necessário frisar que o direito do trabalho é, em essência, uma
ferramenta para manter o capitalismo vivo e por isso não raro cede espaço quando existem
grandes interesses em jogo; mas não é somente isso. Justamente por sua origem nas
manifestações operárias que visavam melhorias das condições de trabalho, o direito laboral
serviu como importante bandeira de luta, cujos resultados consistiram em mudanças
importantes em relação às relações de trabalho. Assim como assevera Maior, entende-se aqui
que a visão de que a legislação trabalhista foi criada para que a burguesia se mantivesse no
poder “embora não seja completamente falsa, é bastante reduzida quanto ao que de fato se
passou, que, por óbvio, também não foi a mera compreensão do Estado Liberal em relação às
injustiças de que eram vitimas os trabalhadores” (MAIOR, 2011, p. 338).
O direito do trabalho, se concebido aqui como parte integrante do Direito Social,
configura-se numa frente histórica de mudança em relação ao paradigma civilista, na
consolidação de uma ordem social contraposta à ordem econômica. Isto porque o direito
social
Afastando qualquer abstração, pressupõe, concretamente, a análise
valorativa dos problemas identificados na sociedade capitalista a partir do
postulado da necessidade de preservação e elevação da condição humana,
tendo como método o olhar das pessoas que se encontram em posição
economicamente débil no seio da sociedade, ou de alguma forma
fragilizadas, em razão das limitações culturais que produzem socialmente,
embora, quanto aos efeitos, não se limite, exclusivamente, a tais pessoas [...]
O Direito Social, a partir desse olhar, objetiva a formulação das coerências

6

Neste ponto, deve-se esclarecer que, nesta passagem específica, Marx critica também o Programa de Gotha
individualmente, em razão da desconfiança em relação a Ferdinand Lassalle e seus correligionários neste
processo de fusão de partidos. Entretanto, a crítica vale para o presente texto, na medida que contém ao
reconhecimento de Marx de era mais importante que o partido avançasse concretamente para o socialismo do
que a formulação de uma carta de princípios abstrata (tal qual os direitos fundamentais de Menger).
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eficientes para impor limites necessários às relações capitalistas (Ibidem, p.
561).

A propósito, Engels e Kautsky não desprezavam a formulação pelos trabalhadores
de cartas de direitos para o avanço do movimento socialista.

Isso naturalmente não significa que os socialistas renunciem a propor
determinadas reivindicações jurídicas. É impossível que um partido
socialista ativo não as tenha, como qualquer partido político em geral. As
reivindicações resultantes dos interesses comuns de uma classe só podem ser
realizadas quando essa classe conquista o poder político e suas
reivindicações alcançam validade universal sob forma de leis. Toda classe
em luta precisa, pois, formular suas reivindicações jurídicas (ENGELS;
KAUTSKY, op. cit., p. 47, grifos dos autores).

Não obstante – e este ponto é central da crítica neste artigo – sob o ponto de vista
da emancipação dos trabalhadores, de romper com a lógica capitalista e a forma jurídica, o
nível de transformação do direito, mesmo o direito social, é epidérmico. Por isso o alerta feito
no início deste Capítulo. Sem ambiguidades, a função do direito para o capitalismo é clara. A
questão que se põe é que, na prática, os objetos são complexos, e nem sempre se é possível a
adoção de posições maniqueístas. Contudo, apesar disso, não pode o jurista ter ilusões a
respeito do direito para além daquilo que é capaz, e sobretudo, permanecer na batalha das
ideias. Como afirma Miaille, se trata de um árduo caminho:

Os progressos científicos são sempre, segundo o termo consagrado cujo
sentido real se esquece, «conquistas»: há um que ataca e outro que é
vencido. O conhecimento de hoje é recortado sobre o conhecimento de
ontem, de tal modo é verdade que descobrir em ciência não significa
melhorar o pensamento anterior, mas propor um outro modo de colocar o
problema. [...] o conhecimento científico é sempre obtido violentamente
contra um outro conhecimento que se afirma ciência: é nesse movimento,
que necessita, por vezes, para se libertar, de «golpes de força» (MIAILLE,
op. cit., p. 24).

4. Considerações Finais

Em um informe pronunciado em 1865 nas seções do Conselho Geral da Associação
Internacional dos Trabalhadores, Marx afirmou que “As verdades científicas serão sempre
paradoxais, se julgadas pela experiência de todos os dias, a qual somente capta a aparência
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enganadora das coisas” (MARX, s/d, p. 379). A aparente euforia evidenciada no início deste
artigo manifesta pelos 37 mil interessados no trabalho voluntário na Copa, parece confirmar
essa passagem.
Em primeiro lugar, pensando-se estritamente dentro da lógica da forma jurídica,
verificou-se que os interesses do capital sobrepõem-se, em última instancia, às garantias
trabalhistas, ainda que estejam estas previstas no mais alto grau hierárquico de nosso
ordenamento jurídico, a Constituição. Somente por meio de uma apreciação estrutural, que
desnaturalize e desfetichize o fenômeno jurídico, é que se pode descortinar a lógica do
evidente aviltamento do direito do trabalho em detrimento dos interesses da FIFA e
governamentais com a Copa. Neste ponto, se assimilar com nitidez que essa legislação de
exceção do trabalho voluntário não se adequa em nada aos direitos dos trabalhadores, pelo
contrário, mitiga-os no caso concreto como se demonstrou no segundo capítulo. Por fim, tão
somente o fato de vigorar esse trabalho voluntário da Copa dentro da legalidade representa
uma forte evidência a respeito da estratificação social das sociedades civis identificadas por
Santos.
Não obstante, ao buscar uma compreensão profunda deste modelo, a partir de uma
critica de raiz, percebe-se um reflexo no âmbito micro do macro-fenômeno da forma jurídica
do direito.
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