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RESUMO 

 

PALMA, Ivan Alberto Longo. O corporativismo de Oliveira Vianna e forma jurídica. 

2018. 153 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, Sao 

Paulo, 2018. 

 

A presente dissertação de mestrado busca analisar os principais elementos da 

doutrina do corporativismo de base sindical elaborada por Oliveira Vianna e 

instrumentalizada em normas jurídicas na primeira metade do século XX no Brasil, 

principalmente no período das décadas de 1930 e de 1940 durante os governos de 

Getúlio Vargas. A partir de mecanismos centrais do direito do trabalho construídos à 

época, como a noção de categorias profissionais e econômicas, a representação 

obrigatória dos sindicatos, o reconhecimento legal das convenções coletivas de 

trabalho e o poder normativo da então criada Justiça do Trabalho, pretendeu-se aferir 

um projeto político-econômico de modernização das relações entre capital e trabalho 

no Brasil por meio das categorias sujeito de direito, forma contratual e princípio da 

equivalência – elementos centrais da forma jurídica tal como elaborada pelo autor 

soviético Evgeni Pachukanis. A base material das relações de produção – então 

pautadas no sistema agroexportador, mas com o início de um processo de 

industrialização e de urbanização – e a crítica de Oliveira Vianna ao liberalismo 

baseado na Constituição do Brasil de 1891 fundamentam o surgimento do regime 

jurídico das relações de trabalho brasileiras no início do século passado, 

especialmente no que tange às relações coletivas de trabalho. A prática reiterada 

desses elementos da forma jurídica, com sua especificidade para o caso do direito do 

trabalho brasileiro, desempenhou o papel de elemento para a reprodução e a 

consolidação do modo de produção capitalista. 

 

Palavras-chave: Direito Coletivo do Trabalho brasileiro. Corporativismo de base 

sindical. Oliveira Vianna. Crítica marxista do direito. Forma jurídica. Sujeito de 

direito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PALMA, Ivan Alberto Longo. Corporatism of Oliveira Vianna and legal form. 2018. 

153 p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This dissertation seeks to analyze the main elements of the doctrine of union-based 

corporatism developed by Oliveira Vianna and instrumentalized in legal norms in the 

first half of the twentieth century in Brazil, mainly in the 1930s and the 1940s during 

Getulio Vargas’ governments. From the central mechanisms of labor law built at that 

period, such as the notion of professional and economic categories, the legally 

compulsory representation of unions, the legal recognition of collective bargaining 

agreements, and the normative power of the then-created Labor Court, it was 

intended to check a political-economic project to modernize the relations between 

capital and labor in Brazil through the categories of legal person, contractual form 

and principle of equivalence – central elements of the legal form as elaborated by 

soviet author Evgeni Pachukanis. The material basis of the relations of production – 

then based on the agro-export system but with the beginning of a process of 

industrialization and urbanization – and Oliveira Vianna's critique of liberalism 

based on the Brazilian Constitution of 1891 provoked the emergence of the legal 

regime of Brazilian labor relations at the beginning of the last century, especially 

with regard to collective labor relations. The reiterated practice of these elements of 

legal form, with its specificity in the case of Brazilian labor law, played the role of an 

element for the reproduction and consolidation of the capitalist mode of production. 

 

Keywords: Brazilian collective labor law. Corporatism of union base. Oliveira 

Vianna. Marxist critique of law. Legal form. Legal person. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende identificar e analisar o sistema de normas 

jurídicas das relações coletivas de trabalho no Brasil a partir dos mecanismos 

jurídicos de regulação da relação entre capital e trabalho surgidos especialmente com 

o fundamento em uma doutrina de base corporativista. Enquanto alicerces desse 

sistema, os sindicatos foram regulamentados a partir do início do século XX e mais 

intensamente no período de ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

O contexto político e econômico do indicado período é marcado por uma 

crise do sistema liberal-oligárquico, e a estruturação de um novo regime político-

econômico perpassa pela doutrina do corporativismo com o fim de desenvolvimento 

das relações produtivas do capitalismo no Brasil. A formatação de uma estrutura 

específica de poder e de Estado, caracterizado pelas ideologias nacional-

desenvolvimentista, da existência de “interesses nacionais”, da mitigação dos 

conflitos entre interesses antagônicos, marca a elaboração do sistema jurídico 

nacional para a obtenção do objetivo modernizante. 

Oliveira Vianna é o teórico brasileiro que mais contribuiu para a conformação 

de uma doutrina corporativista de aplicação no Brasil, especialmente pela construção 

de um modelo corporativo de base sindical para a estruturação de um modo de 

regulamentação econômica e a solução de problemas que teriam sido gerados a partir 

de um “liberalismo individualizante”. 

O sistema elaborado e consolidado a partir dos anos de 1930 identifica os 

sindicatos como órgãos básicos para o desenvolvimento das corporações no Brasil, 

cujo fundamento principal para Oliveira Vianna são as normas dispostas no capítulo 

“Da Ordem Econômica” na Constituição de 1937. O que uniria os diversos sindicatos 

em determinadas corporações pauta-se a um ideal nacionalista e de harmonização 

entre as classes trabalhadora e patronal: o sentido de modernização das relações 

produtivas no Brasil. O percurso da legislação de direito coletivo do trabalho tem sua 

gênese no referido período e grande parte dela fora redigida pelo próprio Oliveira 

Vianna em virtude de ocupar o cargo de consultor jurídico do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) no período. Portanto, a sua doutrina 

corporativista encontrou terreno fértil para ser aplicada através das regras jurídicas. 

Os instrumentos jurídicos assumem especial relevância para o objetivo àquele 

momento perseguido. Posto isto, procuraremos apresentar os mecanismos por meio 



16 

 

dos quais o direito se fez presente no projeto de modernização brasileira, isto é, para 

o desenvolvimento das relações produtivas engendradas pelo modo de produção 

capitalista. 

A base lógica de investigação científica será realizada pelo exame das 

estruturas concretas, das relações materiais que envolvem o objeto de pesquisa – o 

projeto nacional elaborado por Oliveira Vianna. Utilizaremos como instrumental 

teórico a categoria da forma jurídica e sua imbricação com a forma mercadoria: a 

construção do sujeito de direito. A partir da teoria elaborada por Oliveira Vianna e da 

identificação do modo pelo qual o direito opera, buscaremos traçar a relação entre o 

projeto nacional de desenvolvimento econômico e os instrumentos jurídicos daí 

decorrentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O percurso do presente trabalho teve por objeto a apreensão e a identificação 

de elementos centrais na doutrina do corporativismo de Oliveira Vianna, 

especialmente sobre os institutos jurídicos que foram por ele apresentados e 

teorizados a partir de um projeto político e econômico específico. Projeto que se 

caracterizou como uma tentativa de modernização das relações produtivas do 

capitalismo brasileiro, cujo desenvolvimento apresenta uma estreita correlação com o 

fenômeno jurídico – no caso, o ramo do que é hoje denominado como direito 

coletivo do trabalho. 

Oliveira Vianna ocupou elevados cargos na estrutura oficial no período entre 

as décadas de 1930 e 1940, dos quais se destaca o de consultor do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) de 1932 e 1940, onde participou ativamente 

na elaboração de importantes normas trabalhistas, como o da Lei Orgânica da Justiça 

do Trabalho (Decreto-lei nº 1.237/39) e da Lei Orgânica da Sindicalização (Decreto-

lei nº 1.402/39). Foi com base nestes instrumentos normativos que o referido autor 

produziu as principais obras utilizadas como referência para o exame do modelo 

corporativista brasileiro, quais sejam Problemas de direito corporativo e Problemas 

de direito sindical.  

Na primeira, são apresentados seus argumentos para a defesa do projeto de lei 

de organização da Justiça do Trabalho, que encontrou a oposição de Waldemar 

Ferreira – então deputado e relator do projeto na Câmara dos Deputados –, que 

pugnava pela inconstitucionalidade da lei sob o fundamento de vedação à delegação 

de atribuições entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. É nesta obra que 

Oliveira Vianna debruça-se sobre o papel do Estado – no caso, a Justiça do Trabalho 

– na regulação dos conflitos entre capital e trabalho, na regulamentação da venda da 

força de trabalho e das condições de trabalho como parte central para a definição de 

normas gerais que devessem ser aplicadas a todos os contratos de trabalho.  

Com a indicação de novos métodos de interpretação, de rejeição a uma 

simples análise literal da norma jurídica, Oliveira Vianna defendeu que as 

disposições constitucionais deveriam ser interpretadas de modo a se adaptarem e se 

aplicarem de forma efetiva às particularidades brasileiras por ele identificadas. A 

norma apresentaria parâmetros básicos para sua aplicação pelo agente público 

competente, de sorte que pudesse ser efetivada consoante determinadas 
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características que estivessem sob apreciação. Trata-se dos princípios de 

interpretação trazidos por Oliveira Vianna como indispensáveis para tal tarefa, como 

o dos standards legais, da equidade, da objetividade. 

Nesse sentido que o autor fez sua crítica ao regime liberal pautado na 

Constituição de 1891, segundo a qual o liberalismo seria uma simples cópia de 

sistemas políticos estrangeiros que não encontraria sustentáculo na realidade 

brasileira. Sua tese é, assim, pela construção de um modelo de política econômica em 

que o Estado assumiria função central, atuando como agente regulador das relações 

econômicas de acordo com as especificidades do Brasil. Desta forma, Oliveira 

Vianna buscou na noção das corporações a base para seu projeto crítico ao 

liberalismo brasileiro e de efetivação de um sistema que, segundo ele, atenderia de 

fato aos “interesses nacionais” – isto é, a tentativa de modernização do capitalismo 

brasileiro.  

Em Problemas de direito sindical ele apresenta mais detalhadamente os 

diversos instrumentos a serem instituídos para a consolidação da regulamentação da 

relação entre capital e trabalho. O primeiro ponto relevante apresentado pelo autor é 

o de construção da noção de categorias profissionais e econômicas. Com fundamento 

no artigo 137 da Constituição de 1937, Oliveira Vianna entendia pela 

impossibilidade de constituição de mais de uma entidade sindical representativa de 

uma mesma categoria, já que isto impossibilitaria a realização de normas coletivas de 

trabalho que pudessem ser aplicadas indistintamente a todos os trabalhadores de 

determinado ramo produtivo.  

Veja-se, portanto, que sua maior preocupação é a da efetiva regulamentação 

de padrões certos e específicos para a necessária previsibilidade da atividade 

produtiva tendo em vista o custo de produção decorrente da exploração da força de 

trabalho. Um de seus argumentos adicionais é de que a existência de regras diversas 

para trabalhadores de uma mesma indústria ou empresa também poderia gerar 

concorrência desleal em benefício dos capitalistas que tivessem trabalhadores 

vinculados a sindicatos cujas normas coletivas fixassem salários menores e piores 

condições de trabalho. E por meio da atuação dos agentes públicos haveria o 

procedimento para o enquadramento dos trabalhadores a determinado sindicato, de 

modo que as entidades sindicais dependeriam do reconhecimento oficial para que 

pudessem ser criadas. 
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Exercendo a noção de categoria profissional e econômica papel nuclear do 

sistema, surge daí o estabelecimento das noções de sindicato único, da 

obrigatoriedade de representação pelo sindicato, de existência dos instrumentos 

coletivos de trabalho e do poder normativo da Justiça do Trabalho. Oliveira Vianna 

debruçou-se em diversos regimes para colher elementos para a construção de sua 

teoria. Seu principal ponto de divergência ao liberalismo é o de que este não 

encontraria na realidade brasileira terreno para o seu desenvolvimento. Desse modo, 

para não cair na própria crítica ao buscar para sua doutrina algum ponto de referência 

em situações de outros países, indica que suas teses não seriam meras cópias de 

regimes estrangeiros, mas que estariam pautadas em particularidades brasileiras. É 

neste ponto que Oliveira Vianna indica o seguinte: “há no fascismo muita coisa boa e 

aproveitável”
209

, mas que não poderia ser aplicado ao contexto brasileiro dadas as 

especificidades deste. 

Ele pretende evidenciar as diferenças entre Brasil e Itália – entre o 

desenvolvimento das forças produtivas aqui e lá. Para tanto, no que tange à 

delimitação da base territorial das entidades sindicais, utiliza-se de dados 

demográficos e geográficos para mostrar a disparidade de densidade populacional, 

das diferenças entre as áreas das províncias e das comunas italianas e as áreas dos 

estados e dos municípios brasileiros, além da própria formação das respectivas 

estruturas econômicas e sociais, como a de nível de industrialização e de 

urbanização. Outro importante aspecto elaborado por Oliveira Vianna diz respeito à 

formação de sindicatos por conexidade e por similaridade no Brasil, o que não 

ocorreria na Itália, onde a cada categoria corresponderia necessariamente uma 

entidade representativa dos trabalhadores. Em virtude da diferença de patamar de 

desenvolvimento econômico, a pequena diferenciação da economia brasileira, 

especialmente pela sua posição eminentemente exportadora de mercadorias do setor 

agrícola, permitiria a existência de sindicatos estritamente relacionados a tão somente 

uma categoria profissional apenas nos grandes e restritos centros industrializados do 

país. 

O enquadramento das categorias profissionais e econômicas por similaridade 

e conexidade caberia, assim, à autoridade administrativa competente, à época o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que teria como instrumento para o 

                                                 
209

 OLIVEIRA VIANNA, Francisco José de. Problemas de direito sindical. Rio de Janeiro: Max 

Limonad, 1943, página 32. 
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exercício desta atribuição justamente nas novas técnicas de interpretação das normas 

jurídicas defendidas por Oliveira Vianna. Destarte, o modelo construído é o de 

classificação dos trabalhadores de acordo com o ramo produtivo que é explorado 

pelos seus patrões e tanto aqueles quanto estes seriam necessariamente representados 

por um sindicato. Tais organizações estariam em constante colaboração e negociação 

para a produção das normas jurídicas a serem aplicadas a todos os contratos de 

trabalho que dissessem respeito às categorias então representadas (patente a presença 

das categorias sujeito de direito e forma contratual). Tudo isso com a finalidade de 

que fosse propiciada a adaptação da aplicação da lei às peculiaridades do substrato 

econômico e social brasileiro. 

De igual forma, para o cumprimento de tal objetivo surgem os instrumentos 

coletivos de trabalho e o poder normativo da Justiça do Trabalho como núcleos do 

sistema jurídico das relações de trabalho engendrado pelo autor; é por meio dessas 

estruturas jurídicas que haveria a uniformização das regras de trabalho. Em relação à 

Justiça do Trabalho, Oliveira Vianna pugnou que seria atribuição típica deste ramo 

do Estado a solução dos conflitos coletivos de trabalho e a fixação de normas 

coletivas – seriam as suas competências essenciais, que justificariam sua própria 

existência. Caso assim não o fosse, bastaria, segundo o autor, a fixação de tais 

matérias como de competência da Justiça Comum e sem outros mecanismos que 

caracterizariam a atuação da Justiça do Trabalho (como a inexistência da coisa 

julgada para as sentenças normativas, a extensão destas às categorias que não fizeram 

parte do dissídio coletivo e a possibilidade de revisão de ofício de tais decisões). 

A categoria estatal aparece como agente primordial para a consecução deste 

objetivo, porquanto surge como garantidor e fiscal dessa estrutura (por meio do 

enquadramento sindical e da outorga dos instrumentos necessários à constituição dos 

sindicatos), como também atua na criação das normas coletivas de trabalho através 

da competência da Justiça do Trabalho para funcionar como árbitro dos conflitos 

entre capital e trabalho. Não é por outro motivo que Oliveira Vianna afirmou que não 

haveria diferença substancial entre as convenções coletivas de trabalho realizadas 

somente entre os sindicatos de trabalhadores e de patrões com aquelas na qual houve 

a intervenção do Estado por meio da Justiça do Trabalho, já que as sentenças 

normativas seriam um tipo de convenção coletiva firmada por intermédio ou com a 

colaboração do Estado. 
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Além disso, houve a construção de um sistema no qual as entidades sindicais, 

de trabalhadores e patronais, seriam a base da representatividade para a ocupação de 

posições na estrutura estatal, o que surgiria como alternativa ao “liberalismo 

individualista” criticado por Oliveira Vianna e diante de sua rejeição ao sufrágio 

como instrumento para o exercício da representação de interesses. Os sindicatos, as 

confederações e as federações exerceriam funções delegadas do poder público 

conforme prescrito pelas normas do Decreto-lei nº 1.402/39, com fundamento na 

norma do artigo 140 da Constituição de 1937 – de acordo com esta a economia 

deveria ser “organizada em corporações, e estas, como entidades representativas das 

forças do trabalho nacional, colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, são 

órgãos destes e exercem funções delegadas de Poder Público.”
210

. Em vista disto, as 

corporações de base sindical deveriam ser instituídas como substrato para a 

organização estatal. Daí a apresentação da problemática, tanto por Oliveira Vianna 

como de alguns outros teóricos apontados no presente trabalho, que a organização 

corporativista não depende necessariamente de uma base sindical. Nesse sentido é a 

elaboração teórica de Manoilesco, que a partir do regime fascista italiano, aponta a 

existência das corporações na totalidade do extrato social, como as corporações 

culturais, de saúde pública, de educação nacional, além das econômicas. 

Já no modelo de Oliveira Vianna, as organizações sindicais foram 

identificadas como sustentáculos para a fundação de um Estado corporativista. 

Tratava-se de um regime de planificação econômica, de controle das relações entre 

capital e trabalho por meio de uma política oficial de colaboração entre as classes, 

fundado em noções como as de “nação”, de “interesses nacionais”, de 

“desenvolvimento nacional”, de “solidariedade ativa”. Em suma, um projeto político-

econômico de consolidação e de expansão do capitalismo brasileiro dirigido pelo 

Estado e fundado na integração entre as classes trabalhadora e capitalista. 

Traçado este panorama da doutrina de Oliveira Vianna, buscamos na 

construção de autores marxistas o fundamento para a análise crítica do projeto 

brasileiro ora apontado. Com o desenvolvimento da noção de forma jurídica 

pretendemos apresentar a formatação do regime jurídico de direito do trabalho no 

Brasil no período das décadas de 1930 e 1940, especialmente. O principal autor por 

nós adotado como referência para a execução do objetivo delimitado foi Pachukanis, 

                                                 
210

 BRASIL. Constituição (1937). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao37.htm>. Acesso em: 15 set. 2017. 



144 

 

o qual, com base no rigor metodológico marxiano, desenvolveu a crítica ao direito 

através da identificação de seus núcleos, de seus elementos centrais: as formas 

sujeito de direito, contratual e o princípio da equivalência. E o fez com a correlação 

estreita entre a forma mercadoria, conceito específico e central da economia para a 

análise realizada por Marx. 

É a relação econômica entre os proprietários das mercadorias – mercadoria 

força de trabalho de titularidade do trabalhador e a mercadoria capital de titularidade 

do patrão – que serve de suporte para o surgimento do fenômeno jurídico. Dito isto, é 

na materialidade das relações econômicas que se encontra o fundamento para a 

assertiva da especificidade do direito para o capitalismo, de modo que é em 

determinadas condições engendradas pelo modo de produção capitalista que estão as 

razões para que determinada relação social se configure como relação jurídica, como 

forma específica do direito. 

Conforme apontado por Naves, as categorias jurídicas relacionam-se às 

condições materiais da vida social, com estreita relação daquelas com os princípios 

da liberdade e da igualdade. No processo de acumulação do capital, o trabalhador é 

expropriado dos meios de produção, é “livre” dos meios que lhe possibilitem a 

subsistência e, assim, passa a ser “livre” para vender a propriedade que lhe restou, 

sua força de trabalho. Esta também é apresentada como mercadoria que deve ser 

posta à venda no mercado, ou seja, à disposição do capitalista que irá adquiri-la. 

Capitalista e trabalhador são postos em contato em uma relação jurídico-contratual, 

ambos como sujeitos de direito – com capacidade de contratar, com capacidade para 

se relacionarem no mercado por sua “vontade autônoma” –, iguais e proprietários, 

cada um com a mercadoria da qual é titular
211

.  

À prestação do trabalho pelo trabalhador equivale à contraprestação do 

capitalista pela compra da mercadoria força de trabalho, cujos titulares também se 

equivalem. Com o processo da subsunção formal do trabalho ao capital para a 

subsunção real do trabalho ao capital ocorre a passagem do trabalhador a simples 

dispêndio de energia indiferenciada, torna-se mero apêndice da máquina. Dada a 

indiferenciação do trabalho, há a equivalência entre o valor das mercadorias ante a 
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transformação do trabalho concreto em trabalho realmente abstrato
212

, a 

determinação do valor pelo tempo como um denominador comum. A forma sujeito 

de direito como indiferenciação entre os indivíduos cuja base material se encontra na 

relação capitalista de produção e de circulação. Neste aspecto, devemos ressaltar que 

não se trata apenas do fenômeno do direito enquanto restrito à esfera da circulação. 

Em realidade, há estreita relação entre produção e circulação, como é possível aferir 

pelo fato de que a circulação está mediada pelos contingentes da produção mercantil. 

Como expresso por Naves, a esfera da circulação é determinada pela esfera da 

produção, porquanto é o sistema capitalista de produção de mercadorias que 

engendra o regime segundo o qual o produto do modo de produção será realizado
213

 . 

Outra categoria específica do capitalismo é o Estado, que também foi 

constituído em razão do surgimento e do desenvolvimento do sistema de produção de 

mercadorias, caracterizado como elemento “impessoal”, acima dos indivíduos, com a 

função primordial de zelar por um “interesse público”, com o poder de impor regras 

“impessoais” a serem aplicadas de forma geral e indiferenciada a fim de evitar que 

um proprietário de mercadorias impusesse suas regras sobre outro – daí as distinções 

surgidas entre direito público e direito privado, direito objetivo e direito subjetivo. 

Entretanto, conforme procuramos demonstrar no capítulo II do trabalho, o Estado 

tem suas bases nas relações materiais da sociabilidade geradas pelo capitalismo, e, 

por isso, é apresentado como um terceiro garantidor do próprio sistema, como 

“fiador” das relações de produção capitalista. Essa representação do Estado como 

titular de interesses impessoais aparece despida de sua situação de classe, com sua 

conformação por meio de indivíduos formatados na roupagem de “cidadãos”, 

representantes de interesses gerais. A figura estatal é ela própria constituída enquanto 

sujeito de direito, que dita as regras de regulamentação das relações de produção 

como elemento externo às relações privadas. Contudo, aparece como instituidor das 

normas de mercado, mediado também pelas condições específicas do capitalismo, de 

produção e de circulação das mercadorias. Posto isto, é na relação material que está o 

fundamento da formação do Estado capitalista, de tal modo que as distinções que são 

apresentadas entre direito público e direito privado, direito objetivo e direito 

subjetivo são diluídas. Em realidade, essas diferenças são expostas de modo abstrato, 
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distanciado das condições materiais de sociabilidade, tarefa esta a que se pôs 

Pachukanis e os demais autores por nós utilizados no capítulo II. 

O capítulo final do trabalho assentou-se na análise do fenômeno do 

corporativismo de Oliveira Vianna a partir dos insumos indispensáveis da forma 

jurídica como instrumento para a identificação do fenômeno jurídico diante de seus 

elementos centrais – sujeito de direito, forma contratual, princípio da equivalência – 

e sua relação com a especificidade do capitalismo brasileiro da primeira metade do 

século XX. Período este de crítica ao modelo liberal fundamentado na economia 

agroexportadora e no regime oligárquico, com o correspondente projeto de 

consolidação e de modernização do capitalismo brasileiro, de constituição de um 

mercado de trabalho com regras uniformes e previsíveis para os proprietários dos 

meios de produção. 

Os mecanismos jurídicos desenvolvidos por Oliveira Vianna, de fato, 

encontram sua base nas especificidades econômicas e sociais brasileiras. Mais que 

isso, serviram a um projeto de política econômica para a superação do sistema 

fundado apenas na agroexportação, com a afirmação de um regime fixado na 

integração entre capital e trabalho e a complexificação e diversificação das relações 

produtivas no Brasil. O trabalhador como sujeito de direito “livre” para realizar a 

venda de sua mercadoria força de trabalho em “igualdade” com o capitalista, e 

também a organização das classes sob a batuta do Estado com regramento intrincado 

por meio das noções de categoria, de representação legal dos sindicatos, de 

incidência obrigatória dos instrumentos de direito coletivo do trabalho, do poder 

normativo da Justiça do Trabalho, das entidades sindicais como órgãos públicos. Os 

sindicatos e demais entidades sindicais de grau superior são conformadas como 

sujeitos de direito cujo principal instrumento são as convenções coletivas de 

trabalho, que se realizam para a uniformização das normas de trabalho, de 

padronização do preço da força de trabalho. Ganha importância, pois, a figura 

contratual com a integração entre as classes, com a intermediação direta e indireta do 

Estado. Ressalte-se que a especificidade da forma jurídica no capitalismo não é 

derrogada em razão da existência de elementos que aparecem no modelo 

corporativista de Oliveira Vianna, como a forte presença estatal ante a aparente 

neutralidade de um Estado liberal. Conforme discorremos, os elementos da forma 
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jurídica e sua relação com o capitalismo aparecem mesmo no modelo corporativista 

brasileiro; os mecanismos jurídicos indicados atuam, em sua prática reiterada, como 

vetores para a execução do projeto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Em 

suma, a maior presença da categoria Estado, durante o período de 1930 a 1940 no 

Brasil, não retira a validade da contribuição de Pachukanis para a identificação de 

que se trata de um sistema capitalista de produção. 
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