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Dedico este trabalho às lutadoras e aos 

lutadores incansáveis da Ocupação Esperança, 

na cidade de Osasco-SP. Fogo nenhum vai 

destruir essa Esperança!  
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Esquerda! 

  
Vladímir V. Maiakovskii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Certa vez, ainda no começo do mestrado, assistia a uma defesa de dissertação quando, 

em meio aos apontamentos sobre o trabalho, o professor afirmou categoricamente que fazer uma 

dissertação era “um trabalho solitário”. Embora eu reconheça que, não em raros casos, pesquisas 

acadêmicas demandem dias de isolamento do(a) pesquisador(a) para ficarem prontas, me sinto 

obrigado a discordar deste professor. Creio que pouco do que está consubstanciado nesta 

dissertação foi fruto exclusivo do meu “trabalho solitário”. As pessoas com quem convivi, o(a)s 

colegas que empreenderam centenas de debates no decorrer  dos anos, o(a)s professore(a)s, o(a)s 

lutadore(a)s dos movimentos sociais, esses sim, me parece são os maestros que orquestraram as 

ideias que me esforcei para traduzir na forma de uma dissertação.  

Há, contudo, aqueles que, para além desta pesquisa, me ajudaram a crescer como 

pessoa. Sem o imenso amor da minha família, não haveria o menor fundamento para chegar até 

aqui. Por isso, devo consignar minha gratidão, antes de qualquer um, à Luiz Antônio Sobreiro 

Cabreira. Operário da educação, é (e será) meu insuperável mestre, responsável por, desde muito 

cedo, me direcionar (e direciona até hoje) pelos caminhos corretos da vida e, sobretudo, por me 

ensinar a enxergar as verdadeiras engrenagens desse sistema-mundo que vivo. Serei 

eternamente grato, pai.  

Por outro lado, sou igualmente grato a minha mãe, Iranilde Ferreira Cabreira, que 

apesar da desconfiança com relação a minha habilidade enquanto motorista, foi sempre 

incondicional apoiadora dos meus projetos e escolhas, e me deu suporte nos momentos bons e 

ruins.  

Não posso deixar de registrar como o mestrado foi um momento ímpar de aprendizado. 

Apesar das limitações e dos inúmeros problemas que a Faculdade de Direito da USP possui, 

tomar contato com inúmeros grupos de pesquisa, com uma vida política pulsante, e participar 

de disciplinas ofertadas na pós-graduação, proporcionaram um ambiente de extrema 

fecundidade para meu amadurecimento intelectual.  

Neste sentido, registro que no Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital (GPTC) pude 

conviver com pessoas incríveis que enriqueceram minha trajetória acadêmica, como Paulo 

Yamamoto, Ana Bianchi, Noa Piatã, Pedro Tarozzo, Regina Stela, Gabriel Franco, Flávio Leme, 



 

 

 

Ana Beatriz Koury, Wesley Ulisses, Carla Rusig, Thamiris Molitor, Lara Porto, Cláudio Renno, 

Alessandro Silva, Valdete Severo, Janaína Vieira, Marilu Freitas, Mariana Benevides, Laura 

Carvalho, Giovana Labigalini, Patrícia Amaral, Francisco Pereira da Costa, Felipe 

Vasconcellos, Fernando de Araújo, Flávia Maria Pereira, Bia Diniz, Bruno Rodrigues, Diana 

Assunção, Vitor Teixeira, e tantos outro(a)s.  

Deixo também meu agradecimento pelo convívio e profícuos debates com os colegas  

do Núcleo de Estudos Sobre Teoria e Prática da Greve no Direito Sindical Brasileiro 

Contemporâneo (NETEPGreve), dentre ele(a)s Alexandre de Chiara, Erica Meireles, Gabriella 

Fontes, Juliana Filgueiras, Zeca Babion, Thiago Clemente, Sabrina Marcelino, Regiane 

Macedo, Cesar Lignelli, Túlio de Andrade, Jorgiana Lozano, Tiago Saura, Danilo Corregliano 

(Padre), Augusto Carapiá, Luigi Rizzon, Marina Peres, Luiz Junqueira, Maria Julia Camargo, 

Vitor Serino, Regiane Macedo, Rodrigo Maluf, e muitos outro(a)s.  

Sou grato também ao camarada Gustavo Seferian, pela companhia militante nas 

diversas manifestações São Paulo a fora, e pelas imprescindíveis contribuições nos momentos 

finais antes da qualificação. Agradeço também ao professor e amigo Flávio Roberto Batista, 

pelas lições valiosas sobre Hegel e dialética na disciplina “Direitos Sociais e Método” e em sua 

tese de doutoramento, que me foram muito úteis, e pelas sugestões sobre teoria pachukaniana 

quando este trabalho estava ainda no início. Agradeço, especialmente, por ter me apresentado a 

obra “La Légalisation de la Classe Ouvrière”, de Edelman. Também agradeço ao professor 

Marcus Orione que, desde o Seminário Direito e Marxismo realizado na Universidade Federal 

de Santa Catarina em 2013, quando me colocou em profundo (e essencial) conflito interno ao 

dizer que a Flaskô “não poderia ser emancipatória”, tem me auxiliado direta e indiretamente na 

confecção desta pesquisa. Agradeço ainda as críticas e contribuições, sempre relevantes, feitas 

na qualificação em momentos posteriores. Agradeço também ao professor Paulo Eduardo Vieira 

de Oliveira pela orientação na dissertação e pelas monitorias nas disciplinas direito processual 

do trabalho e direito coletivo do trabalho. Agradeço também ao professor Jorge Luiz Souto 

Maior pela participação e apontamentos em minha banca de qualificação.  

Quero ainda registrar meu “muito obrigado” ao colega de profissão e companheiro de 

luta Alexandre Mandl, pelos primeiros textos de crítica ao direito, ainda em 2011 quando eu era 



 

 

 

um aluno de graduação redescobrindo a crítica marxista, e pelas indicações bibliográficas 

durante o mestrado, que foram pilares na minha formação acerca das experiências de controle 

operário. Sou grato ainda ao(a)s bravo(a)s trabalhadore(a)s da Flaskô: Josiane Verago, Pedro 

Além Santinho, Rafael Dias (“Batata”), Luana Raposo e Victor Mantovani que, nas – 

infelizmente – poucas vezes que pude ir até lá, me apresentaram a fábrica e me receberam com 

muito carinho. Em especial, agradeço a Josi, por ter aberto os arquivos do Centro de Memória 

Operária e Popular (CEMOP) para que eu colhesse material, ainda quando o Centro estava em 

processo de revitalização.  

Agradeço também a Guilherme Ramazzini e Guilherme Kenzo, pelas pizzas de 

domingo e pelo convívio cotidiano. Bem como agradeço a Ramon Alberto dos Santos pelos 

incontáveis debates que travamos sobre este trabalho, e pela parceria desde 2012, seja em 

Maringá, São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. O embate entre Hart e Devlin continua! 

Não menos importante neste processo foi o profundo contato com algumas lutas sociais 

na cidade de São Paulo. Na academia se ensina um direito teórico, e na vida forense se aprende 

um direito pragmático; mas nas mobilizações sociais, nas ocupações de terra, no 

acompanhamento de militantes presos em manifestações, no convívio com as pessoas “da 

quebrada”, a seletividade burguesa do direito e do Estado Democrático de Direito apresentam 

uma incomparável lição de “direito concreto”. 

Em especial, a experiência de construção do Cursinho Popular do Capão Redondo e o 

envolvimento com lutadoras e lutadores destemidos da Ocupação no Jardim da União, no 

Grajaú, da Ocupação Esperança, em Osasco, e (muito recentemente) com trabalhadoras e 

trabalhadores da Retomada Cacique Verón, foram fundamentais para destruir os muros que 

Universidade e classe edificaram na minha consciência. Sou muito grato ao(a)s companheiro(a)s 

do Luta Popular Bruna Piazzi, Helena Silvestre, Pedro Pinto, Pedro Muniz (Pedrinho), Maria 

Fernanda (Ma-fê), Gabriel, Gabriel (Gabiru), Paulinha Telles, Inere, Avanilson (Avana), 

Batista, Márcio, Dani, Leila, Sandra, Jurandi, Mara, Chantal, Kennedy, e também àquele(a)s 

companheiro(a)s que ajudaram a construir o Cursinho do Capão, Ana Lia e Helena (da Frente 

mais legal), Leo, Americano, Tâmisa, Fernanda, Raissa, Ana Lu, Douglas, Gabi Alvim, Caio, 



 

 

 

Isadora, Josi, e também à Katia e Êda por nos ter recebido de braços abertos no CIEJA Campo 

Limpo.  

Registro também meu agradecimento ao(a)s estudantes secundaristas do Capão 

Redondo que foram verdadeiro(a)s professore(a)s de ação política fora das salas de aula e dentro 

delas (enquanto ocupadas) Mateus da Silva, Otávio Luis, Patricia Farias, e o(a)s secundaristas 

da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, Lincoln, Valbert, Jady, Felipe “Terremoto”, Juan, 

Lucas, Nicole, e tanto(a)s outro(a)s que participaram e/ou apoiaram a ocupação da Fábrica do 

Capão e da Brasilândia.  

Agradeço também à Anastassia Bytsenko, pela paciência para me ensinar língua russa e 

pela indispensável ajuda com traduções, seja no texto de Trostskii utilizado neste trabalho, seja 

no poema de Maiakovskii. Спасибо большое, Настя! 

Sou grato também à Karina, pela enorme ajuda com as correções neste trabalho.  

Por fim, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), pela bolsa de estudos concedida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
 

 



 

 

 

RESUMO 

 

CABREIRA, Lucas Ferreira. Controle operário e forma jurídica: estudo sobre a luta pela 

estatização sob controle dos trabalhadores na fábrica Flaskô. 2016. 189 p. Grau de Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

A pesquisa teve como objeto a luta pela estatização da fábrica Flaskô sob controle dos 

trabalhadores, que no campo jurídico se dão em três vias: via BNDES; via desapropriação; e via 

adjudicação. A pesquisa assumiu o seguinte problema: considerando a estatização uma proposta 

pelo coletivo de trabalhadores como forma de regulamentação das relações de trabalho ainda 

não plenamente contemplada no ordenamento jurídico, em que medida a luta pela estatização 

sob controle dos trabalhadores da Flaskô é emancipatória? O marco teórico-metodológico 

assumido como guia na construção do conhecimento nesta pesquisa é o materialismo histórico-

dialético. Por emancipação da classe trabalhadora, entendeu-se a destruição do comando do 

capital sobre a cooperação no trabalho, nos âmbitos da divisão do trabalho “na manufatura” e a  

divisão do trabalho na sociedade, uma consequente construção de um novo “regente” do 

trabalho social. Demonstrou-se que este processo perpassa pelo enfrentamento à igualdade 

burguesa instrumentalizada no direito e sua partícula última, indivisível: o sujeito de direito. A 

partir de uma detida análise do caso concreto, concluiu-se que o projeto de estatização na Flaskô, 

à luz do método empregado e sob as limitações bem definidas, é emancipatório sob duas 

perspectivas: como trincheira e como caminho. Enquanto trincheira, a Flaskô é emancipatória 

pois representa um pólo de resistência ao comando do capital. A condição de movimento que 

resiste, em si mesma, não lhe confere caráter revolucionário, mas o torna uma referência para 

outros movimentos. Demonstrou-se isso: a partir da opção do movimento em não abrir mão do 

projeto de estatização em detrimento da criação de uma cooperativa; pela ativa participação de 

trabalhadores da fábrica em outros movimentos de greve com ocupação; e pelo PLS nº 

469/2012, que ultrapassa a causa individual da fábrica adotando uma perspectiva classista ao 

prever alteração do art. 2º da Lei 4.132/1962, para que seja elencado como hipótese de interesse 

social para fins de desapropriação todos os casos “de bens empresas abandonadas ou falidas que 

tenham passado a ser administradas por seus funcionários, sob qualquer modalidade de 



 

 

 

autogestão”. Além disso, é um caminho, pois tensiona a forma jurídica por carregar uma 

perspectiva de nacionalização da economia (e não individualização) e pela intensa relação com 

a comunidade ao redor e outros movimentos sociais. A perspectiva de estatização enquanto 

início de um processo de nacionalização da economia a partir da recuperação de fábricas por 

trabalhadores apresenta uma possibilidade histórica de enfrentamento do comando do capital 

exercido pela concorrência. A perspectiva de caminho foi também verificada no projeto de 

criação do Complexo Flaskô, por meio do qual se pretende criar um “complexo autogestionário” 

que não se restringirá às atividades econômicas da fábrica, representando um rompimento inicial 

com a ideia de sujeito de direito. Ao transcender as relações de produção do interior da fábrica, 

o Complexo Flaskô coloca a gestão da produção no mesmo patamar da gestão dos interesses da 

comunidade como um todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CABREIRA, Lucas Ferreira. Workers’ control and legal form: research about the struggle for 

nationalization under workers’ control in the factory Flaskô. 2016. 189 p. Masters Degree – 

Faculty of law, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The research’s aim is the Flaskô’s nationalization’s struggle under workers' control, specifically, 

the three ways of nationalization by law tried by the movement: BNDES; expropriation; award. 

The main research’s problem: considering the nationalization as proposed by the workers' 

collective as a form of regulation of labor relations not yet fully contemplated in the legal 

system, what extent the Flaskô’s struggle, in the legal field, for nationalization under workers’ 

control is emancipatory? The construction of knowledge in this research follows the dialectical 

and historical materialism. The working class’ emancipation meant the destruction of the 

command of capital over labor cooperation on the division of labor "in the manufacture" and 

division of labor in society, and a consequent construction of a new "regent" for social labor. It 

has been shown that this process runs through the confrontation with bourgeois equality, which 

uses law and its last, indivisible particle: the subject of law, as tools. After the analysis, one 

concluded that Flaskô’s project of nationalization, under framework employed and under well-

defined limitations, is emancipatory in two ways: as a trench and as a path. As a trench, Flaskô 

is emancipatory because it represents a pole of resistance to the command of capital. The 

resistance, itself, does not give it a revolutionary character, but it makes the factory a reference 

for other movements. That theses was demonstrated with the movement’s option to keep the 

project of nationalization instead of the creation of a cooperative; by the active participation of 

factory’s workers in other strikes with occupation; and with the PLS 469/2012, which go beyond 

the factory individual interests and adopts a class-based perspective with the change of art. 2 of 

Law n° 4,132/1962, which creates the possibility of expropriation when “abandoned or bankrupt 

companies that have been administered by their employees under any modality of self-

management” may be listed as a hypothesis of social interest expropriation. Moreover, it is a 

path because it stretches the legal form because it carries economic nationalization’s perspective 

and by its intense relationship with the surrounding community and other social movements. 



 

 

 

The prospect of nationalization as the beginning of a nationalization as a process of factories’ 

recovery by workers presents a historical possibility of facing the command of the capital in 

competition. The Flaskô’s nationalization’s project was also verified as a path with the Flaskô’s 

Complex, which aims to create a "self-managed complex" not restricted to plant’s internal 

affairs, representing an initial break with the idea of subject of law. By transcending the 

production relations within the factory, the Flaskô’s Complex puts production management at 

the same level as the community’s interests management as a whole. 
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SOBRE ALMAS MORTAS E VIVAS 

 

Em 1835, depois de receber de Puchkin1 uma sugestão de enredo, Gogol’ lançou-se 

na escrita para criar o que seria anos mais tarde um dos principais clássicos da literatura russa: 

Almas Mortas. Segundo Paulo Bezerra2, o autor tinha intenção de escrever uma “Divina 

Comédia russa”, e para fazê-la, Gogol’ buscou basear-se em elementos que observara no 

cotidiano com intuito de elaborar um retrato genuíno da Rússia de seu tempo. O poema, como 

considerou o próprio autor, de fato proporciona ao leitor uma imersão na sociedade russa do 

início do século XIX. A prosa é voltada para personagem central Tchítchikov, um típico 

burocrata russo que, após envolver-se em escândalos de corrupção, foi expulso do serviço 

estatal e pôs-se em uma jornada para recolocar-se entre os estratos superiores de sua 

sociedade. A tática do protagonista era muito simples: comprar “almas mortas”.  

Para que os elementos narrativos apresentados sejam compreensíveis, é preciso 

considerar que o regime de servidão só foi abolido na Rússia em 1861, por meio do Manifesto 

de Emancipação de 3 de março daquele ano (de acordo com o calendário juliano). Na época 

em que Gogol’ escrevia, conforme esclarece Schnaiderman3, o termo comumente utilizado 

para referir-se aos servos de um proprietário era “alma”, ou seja, um senhor de terras que 

possuía muitos servos, dizia-se, tinha como propriedade muitas “almas”. Conforme 

determinavam as leis da época, o Império cobrava tributos sobre as “almas”, que eram 

anualmente contadas por meio de um censo oficial. Com a morte dos servos, cessava a 

obrigação dos senhores de terras de recolher esses tributos, entretanto, os mortos só eram 

assim contabilizados para efeitos tributários após a sua averiguação pelos funcionários do 

censo. Assim, sob o ponto de vista jurídico, contavam ainda como “vivos”. Havia, contudo, 

uma peculiaridade. Enquanto servos, precisavam de terras para serem alocados, entretanto, 

como propriedade, poderiam gerar dinheiro ao serem empenhados. Eis, então, a brecha legal 

para enriquecer encontrada por Tchítchikov:  

 

                                                           
1 Não há, atualmente, padrão de transliteração do alfabeto russo para o alfabeto da língua portuguesa. Portanto, 

todos os nomes e termos russos utilizados neste trabalho, inclusive as referências bibliográficas, aparecem no 

presente texto transliterados diretamente de suas formas originais em alfabeto cirílico, seguindo-se o padrão de 

transliteração para português estabelecido em CADERNO DE LITERATURA E CULTURA RUSSA, 2004.  
2 2014, p. 22.  
3 2014, p. 14.  
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A compra das “almas mortas” era um procedimento perfeitamente legal do 

ponto vista da legislação feudal russa. Os servos, registrados como vivos 

entre um censo e outro, mesmo que morressem nesse intervalo permaneciam 

vivos para o fisco e sobre eles o proprietário continuava a pagar os mesmos 

impostos que pagava sobre os realmente vivos. Só depois que o próximo 

censo os registrasse como mortos, os proprietários ficavam liberados dos 

impostos. Portanto, eram pessoas juridicamente vivas, ainda que fisicamente 

mortas. Toda essa realidade factual está amplamente documentada em 

certidões, relatórios, requerimentos, declarações, tratados, inventários, etc.4 

 

“[...] pessoas juridicamente vivas, ainda que fisicamente mortas”: eis o grande 

empreendimento que o personagem aventura-se para acumular capital e ascender socialmente. 

Se hoje soa com certa estranheza a compra de “pessoas mortas”, também no poema os 

proprietários de “almas” desconfiavam da estranha oferta que lhes fazia o personagem 

principal. Tchítchikov, porém, não se importava com a impressão que causava às pessoas, mas 

com o sucesso do negócio. Para ele, o importante era ser juridicamente proprietário de “almas” 

para que, ao apresentar seus títulos para o órgão governamental competente, recebesse a 

contraprestação pecuniária que o Estado, por direito, lhe deveria. A situação fática das 

“mercadorias”, contudo, era irrelevante. Eis o espírito empreendedor de Tchítchikov, em suas 

próprias palavras:  

 

Se eu comprar todos esses camponeses que morreram enquanto as novas 

listas de recenseamento ainda não foram entregues, se eu adquirir, digamos, 

um milheiro deles, e o Conselho de Tutela me pagar uns duzentos rublos por 

alma, já terei duzentos rublos de capital na mão! E agora é um momento 

favorável, houve ainda há pouco epidemia que matou uma boa quantidade de 

gente, graças a Deus. [...] Está claro que o negócio é difícil, trabalhoso, há o 

perigo de eu me meter de novo em palpos de aranha, se a coisa falhar e for 

descoberta. Mas para alguma coisa um homem é dotado de inteligência. E o 

melhor da história é que o assunto vai parecer inverossímil a todo mundo, 

ninguém vai acreditar.5 

 

Tchítchikov, com sua mirabolante estratégia para acumular riquezas, representa o 

espírito empreendedor do capitalista. Ele encarna o obsessivo e monofônico impulso de 

                                                           
4 BEZERRA, 2014, p. 21. 
5 GOGOL’, 2014, p. 287.  
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acumulação do capital. Por isso, mutatis mutandis, se pode considerar a compra de “almas 

mortas” descrita por Gogol’ como uma alegoria do que é e para que serve o direito na 

sociedade capitalista. Poderia ser obtido dinheiro pelo penhor de servos falecidos, desde que 

ainda não contabilizados juridicamente como mortos pelo censo, ou seja, seria possível obter 

dinheiro a partir de um processo absolutamente abstrato. A regra jurídica considerava os 

camponeses vivos ou mortos a partir dos recenseamentos, e não a partir de sua situação real. 

Além disso, são as vontades jurídicas, expressas pelos sujeitos de direitos dentro da 

perspectiva obrigacional. 

O trabalhador, nas relações sociais capitalistas, é marcado veementemente a partir de 

sua representação abstrata: a força de trabalho. Ao laborar mediante salário, a relação que se 

estabelece juridicamente entre o capitalista e o trabalhador consiste em uma transação 

comercial qualquer: vende-se a força de trabalho, paga-se o equivalente em dinheiro. Ao 

comentar algumas colocações de David Ricardo em “Miséria da Filosofia”, observou Marx6 

que: “[...] a linguagem de Ricardo é o que há de mais cínico. Pôr na mesma linha os custos de 

fabricação de chapéus e os custos de manutenção do homem significa transformar o homem 

em chapéu”. Ora, não é outro cínico disfarce que a relação de compra e venda de força de 

trabalho que o direito reveste as relações econômicas imprimem às relações reais de produção, 

ainda que, ao longo dos anos, tenha assumido feições mais robustas.  

Historicamente, a classe burguesa se viu obrigada a realizar adequações institucionais 

para responder as demandas e as manifestações operárias a fim de manter certa estabilidade 

econômica e política que uma economia de mercado exige. Conquanto, por meio do direito 

não se operou outra coisa a não ser a sofisticação de um discurso, ou seja, sofisticar o disfarce 

sobre as relações reais de produção para que continuassem fetichizadas. Pois se século XIX as 

relações de produção se expressavam juridicamente como mero contrato de compra e venda de 

força de trabalho entre cidadãos iguais perante a lei, hoje existem uma série de outros “custos” 

que o atual direito do trabalho impõe aos empregadores para comprarem a força de trabalho. O 

ponto é que, embora não se ponha em questão o fato de que a aprovação de leis trabalhistas 

tenha promovido melhorias nas condições de trabalho em geral, assim se fez sem que os 

                                                           
6 2007, p. 49.  
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mecanismos de extração de mais-valor fossem ameaçados. Em outras palavras: limitou-se o 

poder burguês, mas reafirmou-se a igualdade burguesa e seu princípio da equivalência.  

Por isso, em uma reclamação trabalhista não se discute mais-valor; ela não extrapola 

o mundo abstrato dos cidadãos iguais e livres que trocam mercadorias. Nela discute-se sempre 

o valor monetário equivalente ao trabalho que o trabalhador tem ou não direito, estabelecido a 

partir das regras jurídicas das relações contratuais trabalhistas que a legislação trabalhista 

estipula. Dentro dessas relações só existe o equivalente, os valores pagos ou não como 

contraprestação pelos serviços prestados, e tudo mais que diz respeito ao ser humano que 

trabalha não existe para o direito, afinal, “quod non est in actis non est in mundo”7. A 

abstração jurídica é capaz de ser completamente descolada do plano concreto. Essa é a ironia 

que a compra de servos falecidos em Almas Mortas sugere: as almas que Tchitchikov queria 

comprar estavam nos autos, mas não estavam no mundo. O capitalista compra trabalho 

vivo sob a forma de força de trabalho, e pouco importa a situação concreta de seu portador: ela 

não pertence ao mundo dos autos processuais. Reduzido à condição de mercadoria, o 

trabalhador é uma alma “morta” em seu vínculo com o capitalista; na planilha do setor 

contábil da empresa ele é apenas “passivo trabalhista”.  

Almas vivas e mortas, homens e chapéus. Pouco importa em que diferem, pouco 

importa sua condição concreta: para o mundo jurídico, eles apenas existem enquanto 

mercadorias. 

Contudo, se Almas Mortas é uma obra de ficção, as relações de trabalho e a 

fetichização criadas no âmbito do capitalismo são concretas. Em razão disso, o primeiro 

motivo que impulsionou o presente trabalho consistiu em, a partir das constatações acerca do 

direito que o materialismo histórico-dialético oferece, conceder uma contribuição à teoria 

crítica do direito e, nesse campo, reafirmar a crítica marxista ao direito. Por conseguinte, a 

partir dessa premissa teórica, esta investigação se esforçou para percorrer um duplo caminho: 

analisar o fenômeno jurídico a partir da crítica marxista, conjugada com a preocupação de 

investigar uma intervenção política concreta. Neste esteio, elegeu-se como objeto de pesquisa 

a luta da Flaskô pela estatização sob controle dos trabalhadores, especificamente, as três vias 

                                                           
7 O que não está nos autos não está no mundo. 
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de estatização por meio do direito tentadas pelo movimento – via BNDES; via desapropriação; 

e via adjudicação.  

A Flaskô é uma fábrica ocupada pelos trabalhadores desde 2003, ligada ao 

Movimento das Fábricas Ocupadas (MFO), localizada em Sumaré-SP, região metropolitana de 

Campinas/SP. Trata-se de uma fábrica de transformação de plástico que produz vários 

modelos de embalagens industriais (tambores e bombonas). Mas não apenas isso, pois a 

Flaskô extrapolou a mera produção e alcançou a comunidade ao redor, integrando outras 

atividades e movimentos sociais a sua resistência – como a Vila Operária e Popular (fruto de 

uma ocupação de terrenos ociosos da fábrica em 2005), o Projeto Fábrica de Cultura e 

Esporte; o Festival Flaskô; etc.  

Assumindo o objetivo geral de averiguar o modelo de gestão de relações de trabalho 

que se quer implementar pela estatização da fábrica – que difere do modelo de contrato 

individual de trabalho e sociedade cooperativa – a pesquisa assume o seguinte problema: 

considerando a estatização exatamente como proposto pelo coletivo de trabalhadores uma 

forma de regulamentação das relações de trabalho não contemplada no ordenamento jurídico 

vigente, em que medida a luta pela estatização sob controle dos trabalhadores da Flaskô 

é emancipatória? O grande desafio que se põe à pesquisa é o de identificar em que medida 

essa luta se enquadra como uso político do direito dentro de um projeto de superação do 

controle social da produção comandado pelo capital. 

No que concerne a esse estudo, o marco teórico-metodológico que se assume como 

guia na construção do conhecimento é o materialismo histórico-dialético. O principal 

elemento do método consiste no reconhecimento de que são as relações sociais oriundas do 

intercâmbio do homem com a natureza, o limite último das liberdades do ser social. Quando é 

dito que os homens se organizam economicamente, “na mesma altura, os homens se 

organizam politicamente, socialmente, intelectualmente, etc. De facto, uma organização 

económica [...] implica um determinado tipo de vida social, de sistema político e de valores 

culturais”8.   

                                                           
8 MIAILLE, Michel. Introdução Crítica ao Direito. 3 ed. Lisboa: Editorial Estampa, 2005, p. 82.  
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A perspectiva de emancipação da classe trabalhadora, adotada no trabalho, reside na 

destruição do comando do capital sobre a cooperação no trabalho, nos âmbitos da divisão do 

trabalho “na manufatura” e divisão do trabalho na sociedade, e na consequente construção 

histórica de um novo “regente” para o trabalhador coletivo. Demonstrar-se-á que essa 

destruição perpassa pelo enfrentamento à igualdade burguesa instrumentalizada no direito e 

sua partícula última, indivisível: o sujeito de direito. Por meio da legalização da classe 

trabalhadora, os trabalhadores são individualizados enquanto sujeitos de direito, o que desloca 

os conflitos essencialmente oriundos da luta de classes para a arena da igualdade burguesa. Ao 

tensionar-se a forma jurídica, tensiona-se também a igualdade burguesa, que corresponde ao 

enfrentamento à individualização que o comando do capital promove. 

A pesquisa adotou como hipótese a tese de que a utilização do direito para se 

alcançar a estatização da Flaskô sob controle dos trabalhadores é emancipatória porque tem 

objetivos que não se restringem ao horizonte da legalidade burguesa e reflete um 

enfrentamento à forma jurídica, evidenciado, sobretudo, pela reiterada negação da fábrica em 

se adequar como sociedade cooperativa.  

O trabalho representa uma contribuição à comunidade acadêmica na seara jurídica. A 

investigação contribui para o campo da Teoria Geral do Direito ao trazer reflexões sobre 

potencialidades e limitações do direito a partir da perspectiva de sua utilização por 

movimentos sociais. No capítulo seguinte, será apresentada uma crítica ao contrato de trabalho 

e às sociedades cooperativas a partir de Marx, Pachukanis e Edelman. Além disso, a proposta 

de controle operário na Flaskô, cuja manutenção se pretende por meio da estatização da 

propriedade do parque fabril sob controle dos trabalhadores, configura-se como um modelo 

jurídico inexistente no ordenamento jurídico pátrio, e por isso, também se empreenderá uma 

análise dos limites e possibilidades do direito, com lastro n’O Capital de Marx, “Reforma ou 

Revolução?” de Rosa Luxemburgo e “Socialismo Jurídico” de Engels e Kautsky.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar-se em “potencial emancipatório” num nível meramente acadêmico, abstrato, 

configura matéria prima para a eterna – e estéril – especulação filosófica. Contudo, do ponto 

de vista concreto da Flaskô, cujo peso do modo de produção é sentido diariamente e cuja 

resistência se dá baseada em teoria anticapitalista, a compreensão dos limites e potencialidade 

do direito é fundamental para se pensar sua utilização na luta. Assim, a partir do esforço em 

conjugar a análise de uma intervenção concreta na realidade e de uma crítica marxista do 

direito, foi possível identificar a régua da potencialidade emancipatória do projeto de 

estatização da Flaskô, na luta de classes. Talvez esta seja a principal contribuição desse 

trabalho, isto é, não somente resgatar tal perspectiva, mas compreendê-la e demonstrá-la em 

um movimento concreto. Por isso se fez necessário um estudo aprofundado de como e para 

que os trabalhadores da Flaskô têm se utilizado dos mecanismos jurídicos disponíveis. 

A grande questão que remanesce, e que vai além deste limitado trabalho 

monográfico, é que o direito não extrapola o contrato social, e o contrato social não é acessível 

a todos. Para quem vive na pequena bolha-mundo onde os direitos proclamados pelo Estado 

Democrático de Direito são por ele afirmados e seguidos, qualquer solução de conflitos que 

não seja pelos meios institucionais soa absurda e tirânica. Por isso, é necessário e urgente 

resgatar a teoria crítica do direito, e com ela fomentar debates e práticas de enfrentamento.  

Todavia, torna-se cada vez mais difícil, especificamente fora dos restritos círculos 

acadêmicos, falar-se em marxismo. Em primeiro lugar, porque ainda há quem insista em 

conjurar espíritos do passado ou manter acesa a chama das antigas cantilenas propagandísticas 

da Guerra Fria, embora o grande fantasma do comunismo, atualmente, não passe, 

infelizmente, disso – uma grande tradição inventada368. Aos que conseguem emergir da 

superficialidade desse catecismo político, percebem que, de fato, o marxismo perdeu 

drasticamente sua influência sobre a classe trabalhadora, assim como o seu efetivo “perigo” 

revolucionário. A observação de Lenin em “O Estado e a Revolução”369 é inquietantemente 

atual: 

                                                           
368 HOBSBAWN, 1983. 
369 LENIN, 2010, p. 25. 
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Dá-se com a doutrina de Marx, neste momento, aquilo que, muitas vezes, na 

história, tem acontecido com as doutrinas dos pensadores revolucionário e 

dos dirigentes do movimento libertador das classes oprimidas. Os grandes 

revolucionários foram sempre perseguidos durante a vida; a sua doutrina foi 

sempre alvo do ódio mais feroz, das mais furiosas campanhas de mentiras e 

difamação por parte das classes dominantes. Mas, depois da sua morte, tenta-

se convertê-los em ídolos inofensivos, canoniza-los por assim dizer, cercar o 

seu nome de uma auréola de glória, para “consolo” das classes oprimidas e 

para o seu ludibrio, enquanto se castra a substância do seu ensinamento 

revolucionário, embotando-lhe o gume, aviltando-o. 

 

Na época em que se vive, pouco mais de 25 anos após a dissolução da URSS, a conhecida luta 

ideológica contra o marxismo que se manteve pacientemente laboriosa desde Lenin, segue sua 

labuta de enclausuramento daqueles que propugnam a luta de classes e sacralização da 

perspectiva revolucionária como um cândido ideal do passado.  

Entretanto, para aqueles que, pela tirania do capital, são postos à margem do “pacto 

social”; para aqueles que, por toda a vida, o Estado de Direito só se fez efetivamente presente 

por meio do direito penal e do cacete policial; para essas pessoas, não há muitas razões para 

crer no direito. Para essas pessoas, as relações que acontecem no mundo real fazem muito 

mais sentido do que as abstrações de “empregado” e “empregador”, de “contratante” e 

“contratado”. Talvez, como disse Maiakovskii, para que essas pessoas tomem as rédeas do 

“pilungo da história” e revoguem as “leis desde Adão e Eva” seja necessário – o que 

provocará, evidentemente, a mais profunda reprovação dos juristas burgueses de plantão – que 

as “intrigas verbais” (ou processuais) cedam a palavra à “camarada mauser370”. Talvez, não; 

mas são essas pessoas que devem decidir. Não o juiz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
370 Mauser é o nome comum para a fabricante alemã de armas Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH.  
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