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Desigualdade social e exclusão digital no Brasil 

Sonilde Kugel Lazzarin  

 
RESUMO: O presente estudo faz uma análise da desigualdade social no Brasil – agudizada pela pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19) –, especialmente da desigualdade digital. A pesquisa apresenta dados 
estatísticos que demonstram a exclusão digital ocasionada pela falta de acesso ou acesso precário à 
internet, o que penaliza a população mais vulnerável em relação à educação, ao trabalho remoto, à saúde 
e até mesmo ao acesso aos benefícios assistenciais. Por fim, defende-se que novas e eficientes políticas 
sociais devem ser executadas, na medida em que a inclusão digital é direito de todas as pessoas – e 
essencial ao pleno exercício da cidadania. A pesquisa é de cunho bibliográfico e utiliza autores nacionais 
e internacionais, bem como leituras e pesquisa em livros, artigos de revistas e sites oficiais. 
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade social; exclusão digital; direitos sociais. 
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A proteção contra a despedida e a recente Portaria 620 do ministério do trabalho 

Valdete Souto Severo  
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Terceirização e a consequente precarização do trabalho das mulheres brasileiras 

Tainá Machado Vargas  

Helena Kugel Lazzarin  

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar questões inerentes ao trabalho terceirizado – e, 
consequentemente, precarizado – exercido pelas mulheres brasileiras. O artigo apresenta, em um 
primeiro momento, as principais características prejudiciais da terceirização (como, por exemplo, o 
elevado número de acidentes; jornadas excessivas; alto grau de rotatividade; não recebimento de verbas 
rescisórias; não fruição de férias; ausência de recolhimentos previdenciários e fundiários; e o assédio 
provocado pela “invisibilidade”). Em um segundo momento, pretende traçar uma análise empírica, a fim 
de produzir uma possível “sociologia da terceirização”. Para isso, apresentaremos entrevistas sobre a 
rotina de precariedades das trabalhadoras terceirizadas vinculadas aos serviços gerais de limpeza do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, este estudo demonstra (urgente) necessidade 
de recuperar a lógica – rompida – do direito do trabalho, de proteção daqueles que se encontram em 
históricas posições de desvantagem social. 
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização; mulheres; trabalho; precarização. 
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Os contratos atípicos e a violência ao direito ao emprego 

Isabela Pimentel de Barros 

 
RESUMO: A despeito de as contratações atípicas serem maléficas ao trabalhador, ao empregador, ao 
governo e ao próprio sistema capitalista, a “Reforma Trabalhista” realizada em 2017 ampliou as hipóteses 
de contratos atípicos sob o argumento de que as leis trabalhistas necessitavam de modernização e que, 
somente assim, empregos seriam criados. Nesse sentido,   o presente artigo tem como objetivo analisar a 
inserção dos contratos atípicos na legislação trabalhista brasileira sob a perspectiva de que a 
flexibilização, realizada no esteio do neoliberalismo, das medidas de austeridade e da reestruturação do 
capital, ademais de não ter gerado empregos, precarizou ainda mais o mercado de trabalho. Isso porque, 
em que pese o país não tenha oficialmente aderido massivamente aos contratos atípicos, a alta 
rotatividade da mão de obra nos faz refletir se, sendo grande parte dos vínculos marcados pela curta 
duração, os contratos atípicos não são adotados de forma velada, o que faz com que seja necessário que 
o comando inserido no artigo 7º, I, da Carta Magna seja efetivamente aplicado e a violência ao direito 
emprego seja, de alguma forma, combatida.   
PALAVRAS-CHAVE: Flexibilização. Contratos atípicos. Precarização dos direitos trabalhistas. Garantia de 
emprego.  
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A reforma do judiciário e a precarização do direito do trabalho: a advocacia 
comprometida com a justiça social como solução 

Sabrina Ramalho Ferreira  

 
RESUMO: O presente trabalho visa colocar em xeque as constantes mudanças que estão sendo feitas no 
Judiciário que impactam a vida dos jurisdicionados e de seus representantes. A reforma do Judiciário, 
inspirada pelo documento 319, determina a aplicabilidade de negociações e conciliações sem a presença 
do advogado, o que coloca os ofensores do direito como direcionadores de quanto e como pagarão aos 
indivíduos o montante devido; o Judiciário brasileiro vem cada vez mais se aproximando dessa lógica 
disruptiva e perigosa para o Estado Democrático de Direito e principalmente para o Direito do Trabalho. 
A mudança possível está na alteração da lógica implantada nas atividades desempenhadas pelos 
servidores públicos, como também pelos advogados, que são peças fundamentais nesse jogo de 
interesses. A formação de um pensamento crítico, voltado para os Direitos Humanos, para os princípios 
do Direito do Trabalho, para as Convenções da OIT, a Constituição Federal, a CLT e outros parâmetros 
disponíveis a fomentar decisões ou até mesmo negociações que respeitem o ordenamento jurídico e a 
sua função criadora, que é a proteção social, é essencial para movimentar a máquina da Justiça Social. 
Modificar os padrões requer boa vontade e determinação daqueles que conhecem a história das 
desigualdades sociais desse país e pretendem não admitir tanta precarização. O conhecimento fidedigno 
e consciente é a melhor arma contra esse constante estado de distopia que hoje nos encontramos e o 
motor principal para alcançar o verdadeiro Estado Democrático de Direito conectado à Justiça Social, tão 
necessários para o Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma do Judiciário; Precarização; Advocacia; Justiça Social; Documento 319 do 
Banco Mundial. 
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O desmantelamento dos direitos sociais em governos neoliberais: breve análise das 
medidas provisórias editadas no Governo de Fernando Henrique Cardoso, bem como 
da Lei 13.467./2017 de Michel Temer, suas similaridades e suas consequências 

Laura Riffel Vanti 

 
RESUMO:  Este trabalho tem como objetivo abordar as alterações promovidas pelos governos 
peemedebistas de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer: as similaridades entre os dois governos 
neoliberais no que tange a reformulação das leis do trabalho além das suas implicações sociais e jurídicas.  
PALAVRAS-CHAVE: Neoliberalismo; Sindicalismo; Reforma Trabalhista;  
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A subordinação no trabalho por aplicativo: um estudo a partir do caso UBER 

Francielle Silva de Oliveira Flores  

 
RESUMO: O objetivo deste artigo é responder à pergunta: “qual é a natureza jurídica da relação entre os 
trabalhadores de aplicativos e as plataformas digitais?”. Por meio do método dedutivo de abordagem e 
da técnica de pesquisa revisão bibliográfica, discute-se a importância do direito do trabalho em tempos 
de indústria 4.0 e as características do trabalho uberizado à luz dos elementos que configuram o vínculo 
de emprego. Esse estudo se mostra relevante, na medida em que a uberização está cada vez mais presente 
no mundo do trabalho. Trata-se de uma realidade que tem tornado o espaço laboral extremamente 
degradante, precário e inseguro para a classe trabalhadora. Isso porque a combinação entre a 
intensificação dos meios de produção - pelo incremento de novas tecnologias - e a destruição da 
legislação protetiva causaram mudanças na ordem política, econômica e social. A hipótese de que se trata 
de relação de emprego está confirmada, porque se identificam os requisitos dos artigos 2º e 3ª da CLT, o 
que atrai, portanto, a necessidade de ampla proteção social para quem vive do trabalho desenvolvido no 
âmbito dos aplicativos.  
PALAVRAS-CHAVE: Uberização; Vínculo de emprego; Subordinação; Precariado digital; Plataformas 
digitais. 
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Gig Economy, trabalho intermitente e uberizado 

Lívia Xavier de Jesus  

 
RESUMO: A quarta revolução técnica-informacional introduziu o fenômeno da ‘economia de bico’ ou gig 
economy. A premissa da gig economy é a contratação temporária, para serviços pontuais, gerando ao 
consumidor uma rapidez maior na prestação do serviço, remunerando o trabalhador apenas por aquela 
fração de tarefa realizada. Em 2017, a Reforma Trabalhista introduziu no Brasil o modelo de trabalho 
intermitente, que consiste no trabalhador ser remunerado apenas pelo serviço prestado e não pelo tempo 
à disposição ao empregador. Muito embora a gig economy seja representada pelas plataformas como 
Uber, IFood, Rappi, Loggi, que ligam a oferta com a demanda de modo barato e oferecem aos seus clientes 
a possibilidade de opinar no serviço, o trabalho intermitente muito se assemelha à ideia da economia de 
bico, porém com o fato de que existe registro na CTPS do trabalhador. Logo, existe, então, a possibilidade 
uma comparação entre os modelos de trabalho, explicitando as similaridades de ambos inseridos na 
mesma economia, sendo um regulamentado por lei e o outro ainda sendo definido pela jurisprudência, 
demonstrando o quão prejudicial ao trabalhador ambos podem ser.  
PALAVRAS-CHAVE: Gig Economy; Trabalho Intermitente; Uberização; Reforma Trabalhista; Precarização 
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A Revolução Industrial 4.0 e os impactos no mundo do trabalho 

Carla de Campos Ferreira 

 
RESUMO: O artigo trata da Revolução Industrial 4.0 e suas repercussões no mundo do trabalho, com o 
objetivo de tratar especialmente dessas repercussões, diante das transformações por que passa o mundo 
do trabalho em face da globalização, do uso intenso da tecnologia e a integração da máquina ao cotidiano 
do setor produtivo, seja ele de grande, médio ou pequeno porte. Para tanto, abordando o problema 
mediante pesquisa qualitativa, tendo por fulcro os posicionamentos doutrinários e normativos, partiu-se 
de fatos para, a partir deles, identificar os impactos mencionados. Diante disso, chegou-se à conclusão de 
que os impactos abrangem diversos aspectos, como o direito ao descanso, a privacidade e a própria 
manutenção do posto de trabalho. 
PALAVRA-CHAVE: Revolução; Industria 4.0; Trabalhador; Tecnologia; Direitos Fundamentais. 
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Reserva do possível x mínimo existencial na Seara trabalhista. Uma análise sobre a 
efetivação das políticas públicas 

Daniele Souza Santos 

 
RESUMO: O presente estudo, pretende tratar sobre os direitos sociais dos empregados, em razão do 
momento histórico em que nos encontramos, partindo dos problemas sociais derivados da ausência de 
emprego e um salário digno que faça jus a atender às reais necessidades que o ser humano necessita. O 
artigo irá dialogar também sobre como o Estado deve atuar para assim solucionar este tipo de 
problemática de forma mais eficaz, o que por ora não vislumbramos. Logo, o objetivo do presente 
trabalho é analisar posições doutrinárias e jurisprudências quanto aos argumentos utilizados para a não 
efetivação do mínimo existencial, com base no seu contexto histórico.  
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Sociais, Direitos Trabalhistas, Problemas sociais. 
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A adoção de ações afirmativas laborais na iniciativa privada 

Renata Xavier Corrêa  

 
RESUMO: O presente artigo pretende responder ao seguinte questionamento: é dever do setor privado 
proceder à adoção de ações afirmativas para empregabilidade da população negra? Para responder a tal 
indagação, analisa, de forma breve, o contexto racial brasileiro atual e a aplicação do princípio da 
igualdade. Após, contextualiza as ações afirmativas e sua aplicação no âmbito laboral na iniciativa privada. 
Utiliza o método hipotético-dedutivo e analisa dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para concluir, com base no arcabouço jurídico atual, que é dever do setor privado 
fomentar a contratação de pessoas negras por meio da promoção de ações afirmativas laborais. 
PALAVRAS-CHAVE: Ações afirmativas. Mercado de trabalho. Racismo. População negra. Princípio da 
igualdade. 
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O processo de alienação e o fetichismo: reflexões da subjetividade do trabalho por 
aplicativo 

Pedro Alberto Cardoso Samuel  

Paulo Roberto Martins  

 
RESUMO: O presente artigo pretende analisar a relação entre o processo de alienação e o fetichismo na 
subjetividade do trabalho em um contexto de plataformização das relações laborais. Para dar conta dessa 
reflexão, em um primeiro momento discute-se a alienação do trabalho e o fetichismo inerente à produção 
de valor no capitalismo, para, em seguida, realizar a relação desse debate com o trabalho de plataforma. 
Utiliza-se de pesquisa bibliográfica e documental enquanto suporte metodológico, tendo como 
referência para a análise o método materialismo histórico-dialético. Ao final, constata-se que, ao mesmo 
tempo que possibilita novas formas de prestação de serviço em um cenário de fragilidade do mercado de 
trabalho formal, a plataformização também se torna mecanismo para a extração de valor, intensificando 
e precarizando ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Alienação. Fetichismo. Subjetividade. Neoliberalismo.  
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A modernização nas formas de exploração humana e a precarização dos direitos 
trabalhistas das Gig Economy no Brasil. Uma análise sobre os requisitos da 
configuração de emprego 

Bruno Leonardo Moreira de Luna  

Joice Bezerra de Oliveira  

 
RESUMO: O avanço da exploração humana via plataformas digitais pelo poder capitalista, aliado à crise 
econômica potencializada por uma política de governo neoliberal, tem aberto caminho para o crescimento 
deste tipo de trabalho que, como consequência, extrapola todos os níveis de precarização da mão de obra 
condenando as trabalhadoras e os trabalhadores, principalmente dos países periféricos, a um novo tipo de 
escravidão, por alguns chamada de neoescravidão, com total ausência de rede de proteção dos direitos 
sociais. Este trabalho pretende abrir a reflexão sobre os males causados por esse fenômeno e os parâmetros 
legais já existentes que podem muito bem controlar o ímpeto capitalista fomentando o respeito à dignidade 
da pessoa humana e a valorização do trabalho, princípios constitucionais de suma importância nestes tempos 
sombrios, reconhecendo-se o direito ao vínculo de emprego àqueles que, em razão da necessidade de 
sobrevivência, vendem sua força de trabalho em troca de capital. 
PALAVRAS-CHAVE: uberização; neoescravidão; precarização. 
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Conciliação sem limites: análise do progressivo aumento da amplitude da conciliação 
na legislação trabalhista 

Rafael Chiari Caspar  

 
RESUMO: O presente artigo busca compreender de que maneira direitos fundamentais emantados de 
indisponibilidade se tornaram objeto de negociações livres (e porque não dizer, negociações irresponsáveis) 
com a chancela do Estado. O ponto de partida da pesquisa foi a identificação de incompatibilidades entre os 
princípios da indisponibilidade e o da conciliação. Critica-se a diferença com que os direitos fundamentais 
trabalhistas são tratados quando se compara a impossibilidade (quase absoluta) de negociá-los em momento 
pré-processual com a liberdade amplíssima de se concluir tratativas negociais após o ingresso com a ação 
judicial. Defende-se posicionamento no sentido de que a presença do magistrado trabalhista não é suficiente 
para transmutar a natureza dos direitos trabalhistas de disponíveis para indisponíveis. Denuncia-se ser falsa a 
tese que defende o amplo alcance da conciliação com base nos riscos envolvidos no processo. Mesmo em 
processos em que o risco de sucumbência do trabalhador é praticamente inexistente não se verifica a rejeição 
do acordo (nem pelas partes, nem pelo juiz). Não obstante, é necessário registrar que o escopo deste trabalho 
acadêmico não é o de propor alternativas ao fato de que os direitos trabalhistas, uma vez submetidos à análise 
do Judiciário, são frequentemente renunciados em audiência por meio da conciliação. A ambição aqui se 
limita à tentativa de explicar de que maneira alcançou-se liberdade tão ampla no ato de conciliação. Com essa 
finalidade, desenvolveu-se estudo sistemático das mudanças legislativas na parte processual da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Debruçou-se em especial sobre a evolução (ou seria involução...) na 
redação do art. 764 que é o primeiro no atual texto celetista que faz referência à conciliação nos dissídios 
individuais. 
PALAVRAS-CHAVE: Conciliação; indisponibilidade dos direitos trabalhistas; análise histórica da lei 
processual celetista. 
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A pandemia de COVID-19: chancela para a retirada de direitos trabalhistas no Brasil 

Géssica Carolina Goulart Pinto  

Nathália Chichôrro Schütz  

 
RESUMO: Os trabalhadores têm visto seus direitos serem dilapidados de forma mais incisiva desde a 
reforma trabalhista. Com a pandemia de COVID-19 foram instituídas Medidas Provisórias que deveriam 
frear o avanço da pandemia e reduzir o número de infectados, mas também conter seus impactos no 
mercado de trabalho, salvaguardando o emprego de milhares de trabalhadores. À vista disso, nos 
propomos a apresentar as principais Medidas Provisórias relacionadas ao trabalho editadas durante o 
Estado de Calamidade Pública, bem como os dados acerca da situação do mercado de trabalho e os 
índices de insegurança alimentar. Constatamos que as desigualdades sociais se intensificaram com a 
pandemia, que se sobrepôs à crise econômica. As políticas de austeridades e as medidas provisórias 
relacionadas ao trabalho editadas, serviram como aprofundamento do processo de retirada de direitos 
empreendido com a reforma trabalhista, de modo a desproteger os trabalhadores.  
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Direitos Trabalhistas; Medidas Provisórias; Impactos; Mercado de 
trabalho. 
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Racismo e os ciclos de (des)emprego de trabalhadores terceirizados da vigilância, 
conservação e limpeza no Brasil: breves comentários críticos 

Leonardo de Oliveira Baroni  

Victor Barroso de Aragão  

 
RESUMO: Os óbices substanciais perpetrados pela terceirização para a consecução dos direitos sociais e 
sua estrita relação com atividades consideradas subalternas, como as de conservação, limpeza e 
vigilância, afetam vários trabalhadores e, notadamente, a população negra. Em razão disso, torna-se 
premente abordar como a subcontratação prejudica a vida de diversas pessoas, especificamente no que 
tange aos ciclos de (des)emprego dos terceirizados, os quais ocorrem quando há a troca de prestadoras 
de serviços. Nesses termos, este trabalho tem como objetivo tecer breves comentários críticos sobre as 
violações e os prejuízos econômicos e sociais engendrados no espaço temporal entre o término de um e 
o início de outro contrato de prestação de serviços dos trabalhadores terceirizados da vigilância, 
conservação e limpeza no Brasil, relacionando a natureza e ampliação danosa da subcontratação com o 
aprofundamento do racismo no contexto brasileiro. Do ponto de vista dos materiais e métodos, o artigo 
se fundamenta em pesquisa bibliográfica aprofundada sobre categorias e conceitos relacionados à 
terceirização e ao racismo e na busca de artigos científicos e documentários disponíveis em base de dados 
de periódicos e sítios eletrônicos voltados à temática. A discussão revela sua importância ao demonstrar 
que a alta rotatividade de empresas prestadoras de serviços e a situação de invisibilidade na qual são 
colocados os trabalhadores terceirizados resultam na ofensa direta aos direitos trabalhistas e contribuem 
efetivamente com o racismo, o que situa a subcontratação como uma das formas utilizadas no contexto 
neoliberal para manter a estrutura de desigualdade racial e promover o aumento da exploração dos 
corpos negros. 
PALAVRAS-CHAVE: terceirização; violações; rotatividade; desigualdade racial; racismo. 
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O direito social ao trabalho em destaque na pandemia: a imprescindibilidade da 
proteção do trabalhador contra a dispensa arbitrária e sem justa causa (desemprego) 
para a efetividade do direito humano à vida em condições de dignidade 

Franciele da Silva Oliveira  

Saula Rebeca Dantas da Veiga Angeline da Silva  

 
RESUMO: A Pandemia do Covid-19 contribuiu para o aumento expressivo do desemprego no país, o que 
significa que além do perigo de morte pelo vírus, a população ainda está sujeita aos impactos 
multidimensionais trazidos pelo desemprego. Desta forma, o presente trabalho objetiva demonstrar 
esses impactos a pessoa humana, no seu aspecto econômico, social e psicológico, analisando a legislação 
que regula a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, a fim de verificar a eficácia 
na proteção do emprego, especialmente neste momento de crises múltiplas evidenciadas pela pandemia. 
Para tanto, busca-se na legislação, doutrina e notícias em meio eletrônico as bases que fundamentam esse 
texto. No final, pode-se concluir que o desemprego representa uma violência ao direito à vida, pois a 



inviabiliza. Constata-se, ainda, que mesmo que seja lógico pensar que as dispensas ocorridas na pandemia 
foram motivadas pela crise econômica, a interpretação legislativa atual abre margem, intencionalmente, 
para uma maior liberdade do empregador em demitir sem motivação relevante, situação que aumenta a 
desigualdade de poderes na relação empregatícia, representando uma afronta contra a essência 
constitucional e a viabilização da vida. A proposta trazida que indica o caminho inicial da solução da 
problemática está além da produção normativa em consonância com a principiologia constitucional, 
requer uma forte atuação da sociedade na cobrança do Estado em empregar políticas educacionais à 
crianças, jovens e adultos, combatendo a cultura da exploração e os preconceitos enraizados no Brasil, 
para enfim viabilizar o pacto constitucional.   
PALAVRAS-CHAVE: Direito social; impactos do desemprego; dispensa arbitrária ou sem justa causa; 
Covid-19.  
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Quem dá as cartas manda no jogo? A retirada de direitos da classe trabalhadora e o 
retrocesso social para a manutenção da ordem capitalista no Brasil 

Carlos Eduardo Krüger  

 
RESUMO: O artigo em tela verifica o percurso histórico das origens do Brasil e exploração do trabalho nos 
primeiros séculos. Além disso, estuda a consolidação da democracia no Brasil até a gestão dos governos 
populistas. A Lei Áurea e a Constituição Federal de 1988 são examinadas. Na sequência, são analisados os 
retrocessos sociais que flagelam a classe trabalhadora, como a Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). O 
contexto pandêmico e a crise econômica, social e humanitária no Brasil também são dissecados neste 
estudo. Ao final, são abordados o subemprego, o desemprego e o desalento e os seus efeitos 
devastadores para as populações mais carentes. O aprofundamento do abismo social no país é 
igualmente observado ao final desta pesquisa. Evidenciou-se que o Brasil foi construído a partir da 
exploração e do extermínio de seres humanos nativos e traficados. O estudo identificou alguns fatores 
que levaram à melhoria de vida das populações secularmente excluídas. Constatou-se que as elites da 
sociedade não admitiram a ascensão social das camadas mais inferiores. Os governos antissociais criaram 
leis que retiraram direitos dos trabalhadores. A pandemia causada pela Covid-19 agravou o ambiente de 
trabalho e tornou vulneráveis os trabalhadores no desempenho de suas funções. Os altos índices de 
desemprego indicam um grande número de brasileiros com retrocesso às camadas sociais mais baixas e 
o retorno ao risco da insegurança alimentar. A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica 
através de resumos e fichamentos sobre doutrina e legislação. Utilizou-se o método de abordagem 
hipotético-dedutivo e o procedimento monográfico, vinculando-se às bases do materialismo histórico. 
PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Capitalismo; Classe trabalhadora; Pandemia; Retrocesso social. 
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Trabalho Doméstico Remunerado e Trabalho Escravo Doméstico Contemporâneo no 
Brasil: invisibilização continuada?  

Carine Alves da Silva  

Iamê Barata  

 
RESUMO: O presente artigo realiza uma análise dos motivos que ensejam a invisibilização do trabalho 
escravo doméstico contemporâneo no país. Para isto, foi necessário fazer um breve exame do trabalho 
doméstico remunerado no país e a sua relação com a escravidão no Brasil. Por meio de uma pesquisa 
documental e bibliográfica concluímos que a invisibilização do trabalho escravo doméstico 
contemporâneo está estritamente relacionada a desvalorização e invisibilidade do trabalho doméstico 
remunerado. Além disso, apontamos a não identificação do trabalho doméstico como trabalho, a 
inviolabilidade do domicílio, a questão racial e a memória da escravidão como elementos que auxiliam 
neste processo invisibilização. 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho escravo doméstico contemporâneo; trabalho doméstico remunerado; 
escravidão; racismo; gênero.  
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Migração, direito e trabalho: uma revisão bibliográfica 

Guilherme Luiz Krucinski Tortelli 

 
RESUMO: O presente artigo desenvolve uma revisão bibliográfica sistemática de estudos voltados à 
análise da migração no campo do Direito e nos mundos do trabalho. Para isso, foram selecionados artigos 
através de uma série de critérios definidos previamente para propiciar a identificação de estudos 
relevantes para o tema. No total de 15 artigos, foram selecionados cinco de cada uma das seguintes 
línguas: português, espanhol e inglês. São indicados os principais ordenamentos internacionais relativos 



ao direito do trabalhador imigrante e referências bibliográficas retiradas dos artigos analisados. 
Considerando que migração é um fenômeno generalizável a nível internacional, essa abordagem permite 
uma revisão abrangente sobre as principais orientações teóricas adotadas. Através dessa aproximação, é 
possível identificar formas mais abrangentes ou mais restritas de se considerar o fenômeno do Direito, 
além de evidenciar a diferente valorização da legitimidade conferida pela soberania estatal ou pelos 
direitos humanos.  
PALAVRAS-CHAVE: Migração; Revisão bibliográfica; Direito do Trabalho. 
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A inclusão da diversidade nas empresas como acesso ao trabalho digno 

Pietra Gomes Ferreira  

Letícia Schünke   

 
RESUMO: Com o avanço das tecnologias, da valorização das mudanças na sociedade e da criação de 
normas de inclusão – decorrentes dos movimentos sociais pátrios e internacionais -, a diversidade é tema 
cada vez mais obrigatório dentro das empresas. Não há como recuar: as empresas precisam seguir essa 
tendência internacional para conectar o tema a sua cultura e estratégia de negócios, até mesmo para se 
manter no mercado competitivo e se comunicar com seu público-alvo. Aumentar a diversidade nas 
empresas e no mercado de trabalho, tendo um quadro com pessoas de perfis dos mais variados, é uma 
forma de reduzir as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, estimular empresas mais produtivas e 
eficientes. Por outro lado, pesquisas revelam que a maioria das ocupações precárias no Brasil é exercida 
por negros, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e idosos, uma tendência agravada pela atual 
crise econômica sobre o mercado de trabalho a qual tem penalizado, sobretudo, os segmentos mais 
vulneráveis. Essa realidade mostra a faceta da discriminação no mercado de trabalho que dificulta e/ou 
impossibilita tais grupos de terem a oportunidade de trabalho digno com a proteção e garantias previstas 
na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e na Constituição Federal. Como uma das formas de resolver 
esse panorama, a adoção da diversidade é uma das alternativas do acesso ao trabalho digno. Através 
dessa ideia, este artigo trata da política de diversidade como forma de inclusão de grupos socialmente 
excluídos e marginalizadas no mercado formal de trabalho, abordando e refletindo a importância da 
inclusão diversa na seleção dos processos seletivos da iniciativa privada como forma de concretizar o 
acesso ao trabalho digno. Para atingir o seu objetivo, este trabalho será dividido nos seguintes subtópicos: 
introdução, conceitos e reflexões sobre o emprego digno, panorama do mercado de trabalho para os 
grupos discriminados, discriminação da população negra, mulheres e, por fim, a diversidade como política 
de inclusão e conclusão.  
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade; Inclusão; Mercado de trabalho; Grupos Discriminados; Trabalho Digno. 
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Motoristas de aplicativo, trabalho precário e luta por direitos no Rio Grande do Sul 

Leonardo Rodrigues  

Carol Blume Corssac 

Brunno Mattos da Silva 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir à luta por direitos dos trabalhadores precários no 
Rio Grande do Sul (RS), bem como suas demandas, formas de protesto e atuação política coletiva. Para 
isso, foi selecionada a categoria dos motoristas de transporte individual por aplicativo, por entender-se 
que estes trabalhadores estão submetidos às principais tendências de precarização do trabalho e do 
emprego no Brasil. Sendo assim, foram descritas as principais características da categoria, a nível nacional 
e estadual, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2020 e em 
dados coletados por meio da aplicação de um questionário virtual respondido pelos motoristas. Com 
relação à atividade política, foram analisadas as principais ações coletivas da categoria no RS, utilizando 
dados retirados de entrevistas feitas com dois membros da direção do Sindicato dos Motoristas de 
Transporte Individual por Aplicativo (Simtrapli-RS), assim como de um banco de dados de notícias sobre 
transporte por aplicativo retiradas de três jornais locais: Diário de Santa Maria, Zero Hora e Correio do 
Povo. Foi observado, então, que a categoria passa por um importante momento de efervescência política, 
que se verifica na frequência e radicalidade dos protestos, mobilizações e ações coletivas, cujos impactos 
sobre o Legislativo e o Judiciário têm resultado em avanços significativos em termos de direitos. Por fim, 
apresentam algumas considerações sobre a política dos motoristas de aplicativo destacando suas 
estratégias de luta, seus obstáculos à mobilização e a ação coletiva dos trabalhadores bem como suas 
possibilidades futuras. 
PALAVRAS-CHAVE: Motoristas de aplicativo. Precarização do trabalho. Luta política. Direitos.  
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A reprodução do capital nos padrões colonialistas eurocêntricos – o lugar da luta de 
classes 

Adriana Carla Domingos  

 
RESUMO: Em Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, Aníbal Quijano coloca em 
perscpectiva diante do leitor, o fenômeno colonial europeu na América e seu desdobramento nas diversas 
regiões e povos explorados pelo capital, bem  como as consequencias nas relações intersubjetivas de 
convivência que perfazem as formas de sociabilidade impostas aos moldes eurocêntricos capitalistas. 
PALAVRAS-CHAVE: Capital; capitalismo; colonialismo; eurocentrismo; etnocentrismo; escravismo; 
imperialismo. 
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Aderência ao modelo da licença parental como política pública de incentivo à divisão 
sexual do trabalho 

Milena Figueiredo Avencurt  

Victória Leitune Machado  

 
RESUMO: As redefinições socioculturais supervenientes da organização política de mulheres do século 
XIX incorporaram a mulher adulta ao mercado de trabalho contratual. No entanto, embora o resultado 
das lutas políticas tenha sido substancial para romper a domesticação, conquistando, a mulher burguesa, 
o exercício da cidadania no âmbito público, não se opera uma emancipação da mulher da exploração 
capitalista-patriarcal. Contraditoriamente, verifica-se a manutenção de uma divisão sexual do trabalho 
desarmônica. Neste sentido, mesmo diante da concreta remodelação estruturante da economia e da 
organização social do trabalho público, não se verifica mudança substancial na dicotomia do trabalho 
familiar. Na realidade, a alteração significativa no exercício da maternidade operou no sentido de que 
deixou de ser uma função social pública, compartilhada e dignificante, para o deslinde de um trabalho 
compulsório, unilateral e solitário. Diante da conjuntura narrada, a presente pesquisa apresenta-se para 
explicitar a divisão sexual do trabalho e refletir acerca do espaço e das funções exercidas pela mulher 
adulta trabalhadora, tanto no âmbito doméstico como no público, buscando evidenciar a necessidade 
social da incorporação legislativa de uma nova política pública de afastamento das atividades laborais 
alinhada às diretrizes dos direitos sexuais e humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: Licença parental; divisão sexual do trabalho; direitos sexuais. 
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Trabalho decente, justo e precarizado: uma reflexão sobre conceitos laborais 

Tainara F Machado  

 
RESUMO: Este texto reivindica-se como um exercício de reflexão acerca de conceitos que são chaves nas 
discussões e elaborações teóricas sobre o trabalho na atualidade. As relações laborais têm passado por 
uma grande complexificação e transformações nos últimos anos, principalmente nas décadas de 80 e 90, 
após a crise de 2008 aliadas a um aprofundamento e expansão do neoliberalismo, e mais recentemente, 
devido à crise pandêmica mundial. Por conta do caráter cíclico das crises do capital para garantia da 
permanência da exploração de mão de obra de produção e, também, com o desenvolvimento de novas 
tecnologias (plataformas digitais de trabalho, robotização da produção, etc.) há uma transformação nos 
regimes e normas destas relações trabalhistas com o intuito de garantir a obtenção de lucro. No escopo 
dos estudos que tangem e abordam essas transformações, os conceitos de Trabalho Decente, “Fair Work” 
- Trabalho Justo e Trabalho Precarizado são chaves para o desenvolvimento de reflexões e pesquisas 
acadêmicas na área. Por isso o que proponho neste texto é refletir sobre o contexto destes e sobre suas 
diferenças, proximidades e entrecruzamentos. Compreendo que essa reflexão faz-se importante para 
analisar o que está em jogo tanto nas reflexões do âmbito acadêmico e produção científica quanto na 
demarcação de posições que afetam as discussões dessa temática na sociedade civil, movimentos sociais. 
Longe de ser um ensaio exaustivo, trago algumas provocações com o intuito de promover uma reflexão 
crítica acerca dos conceitos e de suas utilizações. 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Justo; Trabalho Precário; Trabalho Decente; Trabalho Precarizado. 

  



 

26 413 

A flexiblilização de normas e direitos pós-reforma trabalhista 

Gabriela Amorim Paviani  

 
RESUMO: O Direito do Trabalho com o decorrer dos anos passou por diversas transformações, na busca 
da efetividade e garantia do trabalho digno. Diante de variados fatores, sejam políticos, filosóficos, 
sociológicos e até mesmo ideológicos, fez-se nascer a teoria da doutrina pluralista do direito, coexistindo 
vários órgãos ejetores de normas, e no âmbito laboral não seria diferente. Nesse sentido, como produtores 
de normas tem-se a figura do próprio Estado, posto ser legitimo criador de Leis, bem como acordos, 
contratos e convenções normativas. A problemática se instaura quando os acordos e convenções 
coletivas passam a subtrair direitos fundamentais e protecionistas, inclusive positivados em Lei. Com a 
reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, e a inserção do artigo 611-A na CLT, há a sobreposição do 
negociado quanto ao legislado, podendo ser um mecanismo de flexibilização de normas e direitos 
juslaborais. Desta forma, o presente trabalho, por meio do emprego do método logico dedutivo, visa 
discutir aspectos estruturais da reforma trabalhista e a possível flexibilização de direitos e normas. 
PALAVRAS-CHAVE: Ordenamento. Relação Laboral. Flexibilização. Reforma Trabalhista. 

 

27 429 

A atualidade da Lei do Valor no Brasil 

Luísa Freitas Rael da Rosa  

 
RESUMO: Entender a Lei do Valor é imprescindível para a compreensão do tipo de sociedade em que 
vivemos: o modo capitalista de produção. O trabalhador e sua mercadoria força de trabalho são 
elementos centrais e indispensáveis ao regular funcionamento do capital. Este modo de produção, que é 
intrinsecamente contraditório, expele cada vez mais trabalhadores para o desemprego. Neste sentido, a 
existência de crises econômicas, evidenciada na queda das taxas de lucro, são inevitáveis. A fim de 
imprimir resistência a tendencial queda de taxa de lucro, o capital atua por meio de contratendências, 
dente as quais está o aumento do grau de exploração da força de trabalho e o rebaixamento salarial. O 
aumento das taxas de mais-valor absoluto e relativo são técnicas aplicadas para desvalorizar a força de 
trabalho e em contrapartida valorizar o capital. Este texto pretende demonstrar como a Lei do Valor e o 
aumento das taxas de exploração são operacionalizados no Brasil, notadamente após a crise pandêmica, 
utilizando-se de exemplos percepcionáveis no cotidiano dos trabalhadores brasileiros. 
PALAVRAS-CHAVE: Contrato de Trabalho; Exploração; Mais-Valor; Pandemia. 

 

28 447 

Direito à desconexão do trabalho. Redundância ou Relevância jurídica?  

Karina de Mendonça Lima 

 
RESUMO: As questões atinentes ao tempo de trabalho, mais precisamente o tempo de disposição do 
trabalhador ao empregador, sempre desafiaram o Direito do Trabalho, continuam a fazê-lo e, ousamos 
dizer, continuarão a fazê-lo enquanto existir trabalho e capital. Em tempos de novas tecnologias, 
sobretudo de novas tecnologias de informação e de comunicação, e, ainda, em tempos de simbiose da 
internet, do e-mail, das redes sociais, das mensagens instantâneas, dos celulares e dos computadores 
portáteis com a prestação laboral, as questões atinentes ao tempo de trabalho, mais especificamente o 
tempo de disponibilidade do trabalhador ao empregador, adquiriu uma nova faceta que vem desafiando 
o Direito do Trabalho, a hiperconexão do trabalhador. Este desafio consiste, sobretudo, em identificar se 
a disponibilidade perene do trabalhador ao empregador através da hiperconexão já encontra resposta 
suficiente no conjunto normativo laboral atual, através das normas de limitação de jornada e descansos 
obrigatórios, ou se é necessária uma resposta específica, consistente na positivação, autônoma e/ou 
heterônoma, de um direito do empregado à desconexão ou, melhor será, do dever do empregador de 
não conectar o empregado. 
PALAVRAS-CHAVE: Direito; desconexão; trabalho; normatividade; dignidade. 
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Colonialidade do poder e a “reforma trabalhista”  

Rafael Selicani Teixeira  

 
RESUMO: A investigação que proponho é sobre a incidência da colonialidade do poder, na perspectiva 
introduzida por Aníbal Quijano, e desenvolvida por outros pensadores latino-americanos, na proteção 
jurídica das relações de trabalho no Brasil. Em que medida a colonialidade do poder condiciona o 
desenvolvimento e a regulamentação das relações de trabalho brasileiras e, principalmente, de que 
maneira a colonialidade do poder penetra na proteção jurídica do trabalhador? Não há como negar que 
a precarização do trabalho vivenciada em todo o mundo, atinge com mais força os países que não 
atingiram um desenvolvimento econômico razoável, principalmente aqueles com passado colonial, 
como os países da América Latina, nos quais as relações de trabalho são marcadas por uma 
superexploração dos trabalhadores, de forma mais intensa de pretos, mulheres, minorias sexuais e de 
gênero, indígenas, migrantes entre outras pessoas que se encontram em relação de inferioridade face ao 
homem branco, heterossexual e proprietário. Por meio da análise da lei 13.467/17, chamada de “reforma 
trabalhista”, e dos discursos políticos e econômicos que a promoveram, tentarei demonstrar a presença 
da colonialidade do poder. Assim, a hipótese que se buscará comprovar é a de que a lei 13.467/17, 
apresentada como uma lei “moderna”, que atualizaria a regulamentação das relações de trabalho, na 
prática teve como objetivo apenas a redução da proteção do trabalhador e diminuição dos encargos 
financeiros dos empregadores, reforçando o controle, dominação e exploração sobre o trabalho e seus 
produtos. A metodologia utilizada na pesquisa será do tipo qualitativa, com o emprego dos métodos de 
revisão bibliográfica e análise da lei 13.467/17. 
PALAVRAS-CHAVE: Colonialidade do poder; Direito do Trabalho; Reforma Trabalhista. 
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A abrangência dos direitos do trabalho ao e à atleta profissional de futebol: Um Olhar 
Sob a Ótica dos Direitos Humanos 

Ricardo Jorge Russo Junior  

 
RESUMO. O presente texto é uma tentativa de mostrar, de forma breve, quem é o atleta e a atleta 
profissional do futebol brasileiro, qual é a forma da sua relação jurídica junto ao clube empregador, quais 
são seus direitos enquanto trabalhador e quais deles são efetivamente respeitados e cumpridos. Um 
olhar, geral sobre a categoria, ou seja, desprendido dos poucos atletas mais conhecidos no âmbito do 
futebol, considerando, portanto, os inúmeros atletas que percebem remuneração mensal de até um 
salário mínimo. E ainda, este olhar não é só sob a ótica do Direito do Trabalho, mas também é feito com 
as lentes dos Direitos Humanos, pois a badalação destes pouquíssimos atletas mais conhecidos que 
atuam no país, não lhes retira a condição de ser humano e de trabalhador, assim como quanto aos demais 
que lutam dia-a-dia, no calor no anonimato e das péssimas condições de trabalho. Podemos até 
considerar que em alguns casos há a chamada “hiperssuficiência”, mas mesmo assim esse fator não é 
suficiente para transformar o “hiperssuficiente” em “hiper-herói”. Assim esperamos de alguma forma, com 
a simplicidade deste texto, provocar alguma reflexão sobre o tema - atletas profissionais do futebol e seus 
direitos enquanto seres humanos trabalhadores.   
PALAVRAS CHAVES. Atleta. Futebol. Direitos. Trabalho. Humanos.   
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Desigualdade social e exclusão digital no Brasil 
 

Sonilde Kugel Lazzarin 1 
 
 
1. Introdução 
 

O presente estudo objetiva explicitar a desigualdade social no Brasil 

– especialmente a desigualdade digital – e a consequente necessidade de 

estabelecer medidas eficazes, que garantam o acesso adequado à internet 

a todas as pessoas. Para isso, primeiramente, far-se-á uma análise acerca 

da desigualdade social no Brasil (de modo mais amplo), agravada pela 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Em um segundo momento, 

as políticas assistenciais e o desenvolvimento humano no Brasil serão 

abordados. Por fim, o conhecimento tecnológico e a desigualdade digital 

serão explicitados – sobretudo através de dados estatísticos, os quais 

evidenciam a urgente necessidade de se estabelecer políticas eficazes para 

combatê-los.  

 
2. A crescente desigualdade social no Brasil 
 

A constante precarização do mercado de trabalho (global) e o 

endurecimento das regras de acesso à seguridade social geram uma 

constante transferência de riscos, bem como um aumento da insegurança 

para os trabalhadores e suas famílias – o que resulta em um precariado 

global, composto por milhões de pessoas em todo o mundo, que estão sem 

 
1 Advogada no escritório Lazzarin Advogados Associados. Especialista, Mestre e Doutora em Direito pela PUCRS, com 
Pós-Doutorado em Democracia e Direitos Humanos pelo Human Rights Centre - Ius Gentium Conimbrigae - 
Coimbra, Portugal. Professora de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário da UFRGS. Pesquisadora na área de 
Direitos Sociais. Coordenadora e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços 
possíveis”, vinculado à UFRGS/CNPQ. Acadêmica Titular da Cadeira nº 30 da Academia Sul-Rio-Grandense de 
Direito do Trabalho. 
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qualquer rede de proteção, sem estabilidade. De acordo com Standing,2 

essas pessoas estão se tornando uma "nova classe perigosa", pois a agenda 

neoliberal criou um monstro político insipiente, propenso a ouvir e aceitar 

vozes e usar seus votos para plataformas políticas de grande influência, 

como o crescimento de partidos de extrema direita, os quais apelam 

abertamente para os temores dos mais inseguros, pois "pessoas inseguras 

produzem pessoas com raiva, e pessoas com raiva são voláteis, propensas 

a apoiar uma política de ódio e de amargura". 

Nas sociedades feudais, os camponeses e os servos lutaram para 

ganhar o controle da terra e da água; no capitalismo industrial, a luta era 

sobre os meios de produção, as fábricas, as fazendas e as minas, onde os 

trabalhadores reivindicavam trabalho decente, melhores salários e 

proteções. Ocorre que na sociedade atual, a luta é pelo acesso e controle 

desiguais a recursos.  Esses recursos, conforme Standing,3 podem ser 

resumidos em segurança econômica, tempo, espaço de qualidade, 

conhecimento e capital financeiro. Aduz o autor que não há fórmula 

mágica para a redistribuição desses recursos. Serão necessárias mudanças 

institucionais, regulamentações e negociações; ou seja, será necessário um 

novo consenso progressista no mundo. 

De acordo com indicadores sociais, a desigualdade, em vários países, 

se agrava com o desmoronamento das proteções sociais que foram 

implementadas gradativamente, mediante a vinculação ao trabalho 

formal. A precarização do trabalho e o desemprego remetem a uma 

vulnerabilidade de massa, o que culmina com a exclusão social de uma 

parcela numerosa da população e poderá levar ao caos social, na medida 

em que isso afeta a coesão de toda a sociedade.   

 
2 STANDING, Guy. O Precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p. 224. 

3 STANDING, Guy. O Precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p. 255. 
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A pobreza aumentou nas últimas décadas na América Latina, em face 

das mudanças internas e externas, agravadas pelo processo de 

globalização. Especialmente na estrutura social latino-americana, a 

desigualdade e a injustiça social decorrem das relações assimétricas de 

dominação e subordinação na produção, no poder político, na estrutura de 

classes e na estratificação social, bem como na elaboração do pensamento 

e da cultura, considerando-se os processos de exploração econômica e 

dominação política, além dos fatores demográficos, territoriais e étnicos 

da região.4  

As políticas traçadas pelos organismos internacionais, especialmente 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), para combate 

à pobreza, dentro da ótica neoliberal, não têm conseguido compatibilizar 

crescimento econômico e justiça social. Além disso, a formação de blocos 

como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), que objetivam alargar 

mercados e articular esforços conjuntos nas áreas técnicas e científicas, 

não são suficientes, pois não há prioridades e alterações quanto a políticas 

sociais.5 

No Brasil, a classe trabalhadora, por ocasião da industrialização 

dependente, não tinha legitimidade – o que levou a uma maior 

concentração de renda e aprofundou os desníveis sociais. Conforme 

Galeano,6 nem os operários se beneficiavam do crescimento industrial; os 

frutos do aumento da produtividade eram colhidos apenas pelos extratos 

mais altos da pirâmide social. Wanderley7 aduz que os problemas gerados 

pela industrialização e pela concentração de trabalhadores nas zonas 

 
4 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A Questão Social no Contexto da Globalização: o caso latino-americano e o 
caribenho. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). Desigualdade e a Questão Social. São Paulo: Educ, 2010. p. 62. 

5 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A Questão Social no Contexto da Globalização: o caso latino-americano e o 
caribenho. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). Desigualdade e a Questão Social. São Paulo: Educ, 2010. p. 74. 

6 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 270. 

7 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A Questão Social no Contexto da Globalização: o caso latino-americano e o 
caribenho. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). Desigualdade e a Questão Social. São Paulo: Educ, 2010. p. 62. 
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urbanas foram considerados de caráter de higiene pública e de controle da 

ordem social, ou seja, a questão social fora tratada como uma questão de 

polícia, o que gerou a postura de criminalização do pobre e a identificação 

dos trabalhadores com as chamadas "classes perigosas". 

Daí a advertência de Standing,8 de que essa nova classe perigosa - o 

precariado - precisa ser compreendida para poder ter uma agenda política 

de resistência diante da grande pressão por um Estado social mínimo – 

pois atualmente a classe está infantilizada, as pessoas estão tão inseguras 

e ansiosas que são facilmente levadas a apoiar ações populistas e 

autoritárias voltadas para quem é retratado como ameaça. 

No Brasil, os trabalhadores, como resultado de lutas internas e 

influências externas, foram adquirindo alguma proteção e assistência 

social operadas em outros países, porém a questão social de modo amplo 

foi negligenciada, com predomínio de propostas de focalização e 

privatização, agudizando a desigualdade e sem qualquer proposta eficiente 

de proteção social de cunho universal. 

A desigualdade no Brasil, com a enorme concentração de renda entre 

os ricos, foi objeto de pesquisa de Souza,9 que apurou a concentração de 

renda entre os ricos no Brasil de 1926 a 2013, apresentando a mais longa 

e completa série histórica sobre o tema. O autor fez uso inédito de dados 

oficiais, especialmente de informações do imposto de renda, além de 

outras fontes nacionais e internacionais. De acordo com a pesquisa, os 

dados são estarrecedores: comprovam que o 1% mais rico recebe quase 

25% da renda nacional. Os dados também demonstram que o Brasil 

seguiu uma trajetória diferente dos países desenvolvidos, pois sofreu 

variações conforme os seus ciclos políticos. 

 
8 STANDING, Guy. O Precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p. 230. 

9 SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma História de Desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 
1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018.  
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De acordo com a pesquisa,10 de 1926 a 1945 ocorreu um aumento na 

concentração de renda no topo, impelido pelos mais ricos durante o Estado 

Novo e a Segunda Guerra Mundial. A Revolução de 1930 não abalou a 

estrutura vigente relativamente à estratificação social. O anticomunismo, 

que serviu de pretexto para o golpe que instituiu o Estado Novo, assim 

como outras ditaduras fascistas do período, ensejou maior desigualdade, 

com a repressão e o autoritarismo. Já com o impacto da Segunda Guerra, 

ao contrário de muitos países ricos, o choque externo foi menos severo, 

não ocasionando uma mobilização para um redesenho do conflito 

distributivo, gerando até mesmo uma suspensão dos direitos sociais.  

 No período democrático de 1945 a 1964 ocorreu uma redução da 

desigualdade que foi compatível com a crescente liberdade civil e política, 

a mobilização social e sindical nas cidades e no campo, o aumento do 

salário mínimo, a decadência do setor cafeeiro e a elevação moderada das 

alíquotas de imposto de renda das pessoas físicas. 

Entretanto, de acordo com o estudo, o golpe militar de 1964 reverteu 

a tendência, aumentando as desigualdades, especialmente na primeira 

década da ditadura, que adotou uma política salarial bem restritiva. A 

deterioração da desigualdade foi estancada no início do processo de 

abertura, com adoção de políticas salariais mais flexíveis. Porém, 

novamente um período de leve redistribuição foi sucedido pelo 

agravamento da concentração de renda, pois a transição para a 

democracia ocorreu junto com uma crise econômica e fiscal, em uma 

década marcada pela inflação galopante. Assim, parte do aumento 

observado nas frações dos mais ricos entre 1979 e 1987 pode ser artificial, 

porém o conjunto de indicativos demonstrou que o aumento foi real. A 

partir de 1988 não ocorreram grandes alterações, o Brasil se tornou um 

 
10 SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma História de Desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 
1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 361-366. 
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país democrático, com uma Constituição Federal expansiva quanto aos 

direitos sociais e com inflação controlada a partir de 1994.  

 
3. Políticas assistenciais e desenvolvimento humano no Brasil 
 

Após a Constituição de 1988, mais precisamente em 1995, foi criado 

o Programa Comunidade Solidária, visando à erradicação da miséria, 

através da retomada do crescimento sustentável da economia. O programa 

era limitado a ações emergenciais, sem apontar as diretrizes para uma 

intervenção mais ampla do Estado, que permitissem a reversão do cenário 

à época – considerando-se que nos últimos trinta anos de política de 

desenvolvimento não proporcionaram tal êxito, o que agravou os índices 

de concentração de renda no país.11 

O programa tinha como objetivo enfrentar a questão social sob outro 

prisma, através da participação e parceria com a sociedade civil. Assim, ao 

invés de adotar políticas econômicas redistributivas e políticas sociais 

universais, focou em programas seletivos de combate a pobreza. Conforme 

Wanderley,12 o programa fragmentou a política de Assistência Social, 

transferindo para a sociedade civil a responsabilidade do Estado nas 

políticas sociais, adotando medidas seletivas, focalizadas e distantes de 

medidas estruturais; a solidariedade como uma refilantropização da 

política de assistência social, o que ocasionou a perda dos valores éticos 

aglutinados nas lutas pela universalização da Seguridade Social. 

Em 1996 foram criados o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil e o Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), este 

voltado para idosos a partir de 67 anos e deficientes miseráveis. Em 2001, 

 
11 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. MARGARIDO NETO, Bazileu Alves. Políticas Sociais: o programa comunidade 
solidária e o programa de garantia de renda mínima. In: Planejamento e Políticas Públicas nº 12, jun/dez de 1995. p. 
36-63. 

12 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Enigmas do Social. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). Desigualdade e a Questão 
Social. São Paulo: Educ, 2010. p. 65. 
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foram criados o Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à 

Educação, denominado de Bolsa Escola, e o Programa Bolsa Alimentação, 

vinculado ao Ministério da Saúde, além do Programa Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano, vinculado ao Ministério da Assistência 

Social e o Programa Fome Zero, elaborado pelo Instituto de Cidadania.  

Posteriormente, já no Governo Lula, em 2003, ocorreu a unificação 

dos Programas Nacionais de Transferência de Renda. A Lei 10.836, de 

2004, instituiu o Programa Bolsa Família, com a finalidade de unificar o 

PNAA (Programa Nacional de Acesso à Alimentação), criado pelo governo 

Lula com programas de Fernando Henrique Cardoso, entre eles: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e o Cartão Alimentação. 

Atualmente, o Programa Bolsa Família13 é o maior programa para o 

combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, vinculado ao Ministério da 

Cidadania. O valor que a família recebe por mês depende de 

condicionantes: há um benefício básico mensal no valor de R$ 89,00, pago 

apenas a famílias extremamente pobres (famílias com renda mensal por 

pessoa de até R$ 89,00); Benefícios Variáveis (no máximo cinco por 

família) são vinculados à Criança ou ao Adolescente de 0 a 15 anos, no 

valor de R$ 41,00 por mês, pago às famílias com renda mensal de até R$ 

178,00 por pessoa, mediante comprovação de frequência escolar das 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade;  Benefício Variável 

Vinculado à Gestante, no valor de R$ 41,00, pago às famílias com renda 

mensal de até R$ 178,00 por pessoa e que tenham grávidas em sua 

composição (nove parcelas mensais); Benefício Variável Vinculado à 

Nutriz, também no valor de R$ 41,00, pago às famílias com renda mensal 

de até R$ 178,00 por pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 

meses em sua composição (são seis parcelas mensais); Benefício Variável 

 
13 BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Disponível em: 
<http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia>. Acesso em: 25 out. 2021. 
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Vinculado ao Adolescente, no valor de R$ 48,00 (até dois por família), pago 

às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa e que tenham 

adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição (também é exigida 

frequência escolar dos adolescentes). 

Há também um Benefício para Superação da Extrema Pobreza, em 

valor calculado individualmente para cada família, pago às famílias que 

continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89,00, mesmo após 

receberem os outros tipos de benefícios do Programa. O valor do benefício 

é calculado caso a caso, de acordo com a renda e a quantidade de pessoas 

da família, para garantir que a família ultrapasse o piso de R$ 89,00 de 

renda por pessoa. 

O piso de R$ 89,00 de renda equivale a menos de U$20 mensais, por 

pessoa, o que deixa grande parte da população vulnerável totalmente 

desassistida.  

Uma pesquisa, com base em informações oficiais da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), entre 2001 e 2017, avaliou os efeitos 

dos primeiros quinze anos do programa de Bolsa Família, divulgada em 

2019, pelo IPEA.14 De acordo com o estudo, ocorreu uma redução de 25% 

no número de extremamente pobres, ou seja, as transferências do 

Programa retiraram 3,4 milhões de pessoas da pobreza extrema e outras 

3,2 milhões da pobreza. Assim, nada menos que 64% dos beneficiários 

que estavam extremamente pobres antes do Programa permaneceram 

nesta mesma condição depois da transferência. 

O estudo concluiu que a falta de eficácia do programa no combate à 

pobreza e à desigualdade deve-se ao baixo valor dos benefícios. Cada 

família recebe em média cerca de R$ 180,00, valor insuficiente para 

garantir uma renda mínima aos mais pobres. A conclusão é de que o 

 
14 SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de et al (orgs.). Os Efeitos do Programa Bolsa Família sobre a Pobreza e a 
Desigualdade: um balanço dos primeiros quinze anos. Rio de Janeiro: IPEA, 2019. 
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orçamento do Programa ainda é muito pequeno quando comparado ao 

universo de despesas do governo federal. A decisão quanto a reajustes 

reflete mais prioridades políticas que restrições fiscais propriamente ditas. 

O programa iniciou com 2,3 milhões de famílias e atualmente atinge mais 

de 13,5 milhões de famílias. O Brasil gasta apenas 0,5% do PIB no 

Programa Bolsa Família. 

As políticas adotadas no Brasil beneficiam mais os ricos do que os 

pobres, o que aumenta a desigualdade social. Segundo o Ministério da 

Fazenda,15 de 2003 a 2016, os subsídios embutidos em operações de crédito 

e financeiras, conhecidos como "bolsa empresário", somaram quase R$ 1 

trilhão, superando, no mesmo período, o que o governo destinou a 

programas sociais (R$ 372 bilhões) – incluindo-se nestes a subvenção nas 

contas de luz dos domicílios de baixa renda, o “Minha Casa, Minha Vida” 

e o FIES, cuja expansão acelerada virou alvo de preocupação e provocou 

uma revisão da política de financiamento do ensino superior. 

O Relatório da OXFAM Brasil (2017) salientou que seis brasileiros 

concentram, juntos, a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do 

país, ou seja, a metade da população brasileira. Os 5% mais ricos detêm a 

mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além disso, 

mostra que os super ricos (0,1% da população brasileira atual) ganham 

em um mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo 

(cerca de 23% da população brasileira) ganharia trabalhando por 19 anos 

seguidos. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e 

raça. Segundo o estudo, sendo mantida a tendência dos últimos 20 anos, 

 
15 BRASIL. Ministério da Fazenda. Panorama Fiscal Brasileiro. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/centrais-
de-conteudos/publicacoes/analises-e-estudos/arquivos/2018/panorama-fiscal-brasileiro.pdf>. Acesso em: 25 out. 
2021. 
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mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto 

negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089.16 

Assim, ainda que as últimas duas décadas tenham resultado em uma 

maior sensibilidade do poder público às demandas da população mais 

pobre, a concentração de renda estabilizou-se no topo em níveis muito 

elevados em comparação com outros países, o que é indicativo de políticas 

de inclusão e não políticas de redistribuição de renda. Concorda-se com 

Souza17 no sentido de que a “tímida tributação sobre a renda e a 

propriedade, o acesso privilegiado a crédito, isenções e subsídios para 

grandes grupos empresariais são fatores de reprodução da desigualdade”. 

A grave situação é confirmada pelo Relatório do Desenvolvimento 

Humano 2020,18 divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). De acordo com o referido Relatório, o Brasil 

perdeu cinco posições no ranking mundial do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano, que mede o progresso dos países em saúde, 

educação e renda) e passou a ocupar a 84ª posição no ranking de 189 

países.  Na América do Sul, o Brasil (IDH 0,765) é o sexto país com maior 

Índice de Desenvolvimento Humano, ficando atrás dos países Chile, 

Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia, que ocupam, respectivamente, as 

posições 43ª, 46 ª, 55 ª, 79ª e 83ª no ranking mundial.  

Salienta-se que os dados contabilizam o ano de 2019, ou seja, ainda 

não demonstram o impacto da pandemia, o qual deverá provocar uma 

alteração acentuada no próximo relatório.  

 
16 OXFAM BRASIL. Relatório: A Distância que Nos Une: um retrato das desigualdades brasileiras. Disponível em: 
<https://oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/>. Acesso em: 25 out. 
2021. 

17 SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma História de Desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 
1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 365. 

18 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório de Desenvolvimento Humano – PNUD/2020. Disponível em: 
<chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fsites%2
Fdefault%2Ffiles%2Fhdr_2020_overview_portuguese.pdf&clen=802777&chunk=true>. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/condicoes-de-partida-podem-determinar-desigualdades-no-futuro--r.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/condicoes-de-partida-podem-determinar-desigualdades-no-futuro--r.html
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Atualmente, o Brasil convive com uma enorme parcela da população 

morando em favelas ou habitações sem saneamento básico, como água, 

esgoto e coleta de lixo, com altos índices de desemprego, de desalento e de 

relações de trabalho precarizadas. De acordo com a Agência Nacional de 

Águas (ANA), somente na área urbana, dos 5.565 municípios brasileiros, 

55% têm déficit no abastecimento de água. O estudo mostra que 84% das 

cidades necessitam de investimentos urgentes para adequação de seus 

sistemas produtores de água potável.19  

Considerando-se que o Brasil mantém estabilizado este nível de 

desigualdade e concentração de riquezas há mais de um século, 

certamente não serão políticas graduais e planejadas que irão alterar esse 

patamar. Talvez uma forte crise, capaz de provocar ruptura, a ponto de 

transformar a atual ordem social, tenha potencial para fomentar uma 

mudança estrutural no sistema vigente. Essa mudança deverá passar por 

uma profunda reforma tributária. 

Programas como o Bolsa Família são insuficientes, tanto pelos 

reduzidíssimos valores, quanto pela pequena abrangência e 

condicionalidades. Para diminuir a desigualdade social, a inclusão na base 

da pirâmide deve ser concomitante a uma redistribuição da renda que está 

concentrada no topo (além da necessidade de atingir todas as pessoas em 

vulnerabilidade social – das quais muitas são excluídas do programa). 

A insuficiência do sistema de segurança social é explicitada pela atual 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a qual constitui uma 

emergência e expõe a atual questão social. Os efeitos da desigualdade 

também são evidenciados pela enorme exclusão digital de grande parcela 

da população. 

 
19 BRASIL. Agência Nacional de Águas. Acesso à Água Potável no Brasil Ainda Permanece como Desafio. Disponível 
em: <https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-
15.2041077813>. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813
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Existem faixas da população que estão em completo desalento frente 

a um mundo com tantas mudanças tecnológicas; são as categorias 

sacrificadas, compostas de pessoas que se tornaram inempregáveis, em 

um universo social recomposto exclusivamente a partir de exigências de 

conhecimento tecnológico, eficiência e performance.  Muitos 

trabalhadores são analfabetos digitais; e uma parcela enorme de 

trabalhadores e de estudantes não tem sequer acesso à internet. 

 
4. Conhecimento tecnológico e desigualdade digital  
 

A grave crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19 

explicitou a desigualdade social. Com o isolamento social, ocorreu a 

aceleração do processo de mudanças, que já vinha ocorrendo, para o 

mundo digital. O trabalho, a educação, a saúde e a própria assistência 

social passaram a fazer parte da realidade virtual atual. Nesta perspectiva, 

a não conexão significa exclusão, na medida em que a tecnologia se tornou 

indispensável para as relações pessoais, para a economia e para os serviços 

públicos – incluindo aqueles relacionados à telemedicina, ao trabalho 

remoto, ao ensino a distância e até mesmo ao acesso aos programas sociais 

emergenciais. 

Na Era da Informação, na qual encontramo-nos, ter acesso precário 

ou não ter acesso à internet significa estar excluído socialmente. O acesso 

à informação é um direito previsto no artigo 5º, inciso XIV, da Constituição 

Federal, portanto é fulcral para a democracia. 

A pesquisa TIC Domicílios 2019,20 lançada pelo Comitê Gestor da 

internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), apurou que cerca de um  

 
20 CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios 2019. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/ 
domicilios/2019/domicilios/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/domicilios/
https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/domicilios/
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quarto dos habitantes (47 milhões de pessoas) segue desconectado – os 

quais somam 35 milhões de pessoas em áreas urbanas (23%) e 12 milhões 

em áreas rurais (47%). 

Cerca de 20 milhões de domicílios não possuem conexão à internet, 

realidade que afeta especialmente domicílios da região Nordeste (35%) e 

famílias com renda de até um salário mínimo (45%). 

Salienta-se que a inclusão digital não é viabilizada com acesso 

precário e falta de equipamentos adequados. A pesquisa acima referida 

aponta que 58% dos brasileiros acessam a rede exclusivamente pelo 

telefone celular, proporção que chega a 85% na classe D e E. O uso 

exclusivo do telefone também predomina entre a população preta (65%) 

e parda (61%), frente a 51% da população branca. Apenas 44% da 

população tem acesso via cabo. 

De acordo com a pesquisa, 95% dos domicílios da classe A possuem 

algum tipo de computador, enquanto estes estão presentes em apenas 

44% dos domicílios da classe C e 14% dos domicílios das classes D e E. 

Esses dados são anteriores à pandemia e demonstram a dimensão da 

desigualdade e o agravamento dos problemas para as famílias mais 

pobres, em face das novas demandas, como acima referido, pelo uso da 

internet, em decorrência do isolamento social.  

Já a TIC Domicílios 2020,21 na Edição COVID-19 – Metodologia 

Adaptada (usada entre outubro de 2020 e maio de 2021), apurou que 

ocorreu um aumento no número de usuários durante a pandemia, em 

razão da migração de atividades essenciais para o ambiente digital, em 

todas as classes, inclusive entre a população mais vulnerável. Entretanto, 

a desigualdade de acesso é ainda muito grande, em comparação com 

usuários de classe mais alta, escolarizados e jovens. 

 
21 CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios 2020. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/ 
indicadores/>. Acesso em: 25 out. 2021. 
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Uma nova pesquisa foi realizada entre os meses de setembro de 2020 

e junho de 2021 – TIC Educação22 –, para compreender as condições de 

acesso e uso das tecnologias nas atividades escolares remotas. O estudo 

aponta que apenas 52% das escolas em áreas rurais possuem acesso à 

internet, e 37% delas não possuem computadores de mesa, computadores 

portáteis, tablets ou qualquer outro dispositivo. Entre as escolas 

municipais, 46% não possuem nenhum computador de mesa e 44% 

nenhum computador portátil para uso dos alunos; somente 22% delas 

possuem mais de seis computadores de mesa disponíveis para uso 

pedagógico, e 6% mais de seis computadores portáteis.  

De acordo com a terceira edição da Pesquisa Painel TIC COVID-19,23 

74% dos usuários de internet com 16 anos ou mais são das classes D e E, 

e acessam a rede, exclusivamente, pelo telefone celular; enquanto o 

percentual entre os usuários das classes A e B é de apenas 11%.  Entre os 

usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou 

universidade, o celular aparece como ferramenta para assistir às aulas e 

atividades educacionais remotas para 37%. O uso do celular como 

ferramenta para participação nas atividades educacionais é de 54% entre 

os usuários das classes D e E, 43% da classe C, e apenas 22% das classes 

A e B.  

Na mesma pesquisa, verificou-se que o uso de computador 

(notebook, computador de mesa e tablet) como o principal recurso para 

acompanhamento do ensino remoto é maior nas classes A e B (66%), 

sendo menos acessível aos estudantes das classes C (30%) e D e E (11%). 

 
22 CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Educação 2020 - Edição Covid-19 - Metodologia Adaptada. Disponível em: 
<https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/indicadores/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

23 CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa Painel TIC Covid-19.  Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-
covid-19/3-edicao/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/
https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/
https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/
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Quanto às relações laborais na pandemia, a mesma pesquisa24 

apurou que, em média, 40% dos usuários de internet que trabalharam 

durante a pandemia realizaram teletrabalho. Essa situação ocorreu 

predominantemente entre indivíduos com ensino superior (65%), aos 

pertencentes das classes A e B (70%), e com 60 anos ou mais (58%). Entre 

os que mais utilizaram notebook como ferramenta para o exercício das 

atividades profissionais, 52% eram das classes A e B, 56% tinham ensino 

superior, e 67% contavam com 60 anos ou mais. 

Os dados estatísticos demonstram a desigualdade social e a exclusão 

digital ocasionada pela falta de acesso ou acesso precário à internet, o que 

penaliza a população mais vulnerável em relação à educação, ao trabalho 

remoto, à saúde e até mesmo ao acesso aos benefícios assistenciais. 

Novas e eficientes políticas sociais devem ser, urgentemente, 

implementadas, pois a inclusão digital é direito de todos e essencial ao 

pleno exercício da cidadania. 

 
Conclusão 
 

A desigualdade no Brasil é inaceitável. Em tempos de pandemia, uma 

parcela enorme da população não dispõe de água e sabão para lavar as 

mãos – principal defesa, conforme a Organização Mundial da Saúde, para 

reduzir a contaminação. E, conforme demonstrado, milhares de pessoas 

não têm acesso à internet, o que as exclui do mundo [atual] digital. Esses 

são apenas exemplos que demonstram a exclusão a que uma grande 

parcela da população está submetida.  

Uma crise sanitária dessa intensidade demonstra que os mais 

vulneráveis não têm apenas uma relação de dependência, mas de 

 
24 CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa Painel TIC Covid-19.  Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-
covid-19/3-edicao/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/
https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/
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interdependência na sociedade. Estamos todos vinculados, ricos e pobres; 

e a vulnerabilidade dos mais pobres pode impactar toda a sociedade. 

É preciso, urgentemente, mudar a forma de pensar as políticas de 

distribuição de renda, para além dos três requisitos usuais (somente aos 

pobres, mediante comprovação da miserabilidade; o contexto familiar do 

beneficiado; e o condicionamento ao esforço para a empregabilidade e 

disponibilidade para qualquer trabalho). Também se faz necessário 

executar medidas eficazes, capazes de proteger e de melhorar a condição 

de vida dos mais prejudicados na sociedade.  

É imperiosa, portanto, uma profunda reflexão sobre outras 

possibilidades, que consigam alcançar o ponto de equilíbrio necessário: a 

justiça social e a dignidade humana. 

 
Referências 
 

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Acesso à Água Potável no Brasil Ainda Permanece 

como Desafio. Disponível em: <https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-

a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813>. Acesso em: 25 

out. 2021. 

 

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 

Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia>. Acesso em: 25 out. 

2021. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Panorama Fiscal Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/analises-e-

estudos/arquivos/2018/panorama-fiscal-brasileiro.pdf>. Acesso em: 25 out. 2021. 

 

CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa Painel TIC Covid-19.  Disponível em: 

<https://cetic.br/pt/tics/tic-covid-19/painel-covid-19/3-edicao/>. Acesso em: 25 

out. 2021. 

 

CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios 2019. Disponível em: 

<https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/domicilios/>. Acesso em: 25 out. 2021. 



Sonilde Kugel Lazzarin  |  33 

 

 

CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios 2020. Disponível em: 

<https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

 

CETIC.BR/NIC.BR. Pesquisa TIC Educação 2020 - Edição Covid-19 - Metodologia 

Adaptada. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/indicadores/>. 

Acesso em: 25 out. 2021. 

 

GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1978. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório de Desenvolvimento Humano 

– PNUD/2020. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglcle 

findmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fsites%2Fdefaul

t%2Ffiles%2Fhdr_2020_overview_portuguese.pdf&clen=802777&chunk=true>. 

Acesso em: 25 out. 2021. 

 

OXFAM BRASIL. Relatório: A Distância que Nos Une: um retrato das desigualdades 

brasileiras. Disponível em: <https://oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-

brasileiras/a-distancia-que-nos-une/>. Acesso em: 25 out. 2021. 

 

SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de et al (orgs.). Os Efeitos do Programa Bolsa Família sobre 

a Pobreza e a Desigualdade: um balanço dos primeiros quinze anos. Rio de Janeiro: 

IPEA, 2019. 

 

SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma História de Desigualdade: a concentração de renda 

entre os ricos no Brasil 1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018.  

 

STANDING, Guy. O Precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2019. 

 

SUPLICY, Eduardo Matarazzo. MARGARIDO NETO, Bazileu Alves. Políticas Sociais: o 

programa comunidade solidária e o programa de garantia de renda mínima. In: 

Planejamento e Políticas Públicas nº 12, jun/dez de 1995.  

 



34  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A Questão Social no Contexto da Globalização: o caso 

latino-americano e o caribenho. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). Desigualdade e a 

Questão Social. São Paulo: Educ, 2010. 

 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Enigmas do Social. In: CASTEL, ROBERT et al (orgs.). 

Desigualdade e a Questão Social. São Paulo: Educ, 2010. 

 



 
 
 

2 
 

A proteção contra a despedida e a recente 
Portaria 620 do ministério do trabalho 

 
Valdete Souto Severo 1 

 
 
1. Introdução 
 

A Portaria nº 620 do recriado Ministério do Trabalho, publicada dia 

01 de novembro de 20212, proíbe a despedida de quem não está vacinado. 

Também proíbe que a carteira de vacinação seja exigida no momento da 

contratação ou como condição para o prosseguimento do vínculo. 

Curiosamente, apresenta, portanto, norma de proteção que efetiva o inciso 

I do artigo 7º da Constituição3, tão maltratado e ignorado nos últimos 33 

anos. Este breve artigo tratará das disposições da Portaria nº 620, da 

questão política que a envolve e que implica uma espécie de cilada para 

quem defende direitos sociais, bem como das consequências que podem 

ser extraídas de seu texto. 

 
2. A estranha coerência da portaria nº 620/2021 do ministério do trabalho 
 

A Portaria nº 620 guarda coerência com o estímulo à exposição dos 

corpos ao adoecimento e à morte, que vem sendo feito desde o início do 

atual governo. Um governo que se negou a comprar vacinas, que boicotou 

 
1 Doutora em Direito do Trabalho pela USP, com Pós-Doutorado em Ciências Políticas pela UFRGS. Professora de 

Direito e Processo do Trabalho na UFRGS. Juíza do Trabalho da Quarta Região. Coordenadora e Pesquisadora do 

Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, vinculado à UFRGS/USP/CNPQ. 

2 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021.  

3 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 04 nov. 2021. 
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medidas de distanciamento social e de proteção através do uso de 

máscaras, precisa mesmo defender aquela parte do povo que, negando a 

realidade e todo o caminho percorrido pelas pesquisas científicas para 

chegarmos até aqui, resiste em se imunizar.  

Note-se que medida alguma foi adotada com esse teor, a fim de 

proteger contra a despedida os trabalhadores e trabalhadoras adoecidas 

por Covid-19, com familiares doentes ou mortos. Nada fez o governo para 

salvaguardar o emprego de quem não pôde permanecer trabalhando em 

razão de suas condições mais vulneráveis de saúde. Durante todo o período 

de crise sanitária vigorou a omissão, inclusive e sobretudo no que concerne 

à proteção contra a despedida. Não temos, pois, direito à ingenuidade. Há 

uma intenção que não se alinha – como de resto tem sido a prática do atual 

governo – com uma política pública de segurança e respeito à saúde do 

povo. 

Isso, porém, não nos autoriza a simplesmente negar a outra coerência 

que se extrai do texto dessa norma. A harmonia com a ordem jurídica, 

cujos valores têm sido sistematicamente ignorados e mesmo negados nos 

últimos tempos. É exatamente aí que reside seu aspecto mais interessante. 

O artigo 7º, inciso I, da Constituição4, estabelece o direito fundamental à 

motivação da despedida. Essa motivação precisa ser lícita. Em um 

ambiente no qual o governo atua, de forma simbólica e concreta para que 

a imunização não ocorra, não é mesmo possível que empregadores 

utilizem o argumento da ausência de vacinação para despedir ou impedir 

o acesso ao emprego. Especialmente, é flagrantemente contrário à ordem 

jurídico-constitucional que o façam sob alegação de justa causa, 

subtraindo direitos fundamentais de quem vive do trabalho. 

 
4 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 04 nov. 2021. 
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Afinal, como escrevi recentemente, não houve qualquer iniciativa no 

sentido de punir grandes empregadores que fizeram campanha contra a 

vacinação e o uso de máscaras, ou membros do governo que seguiram 

viajando sem estrarem imunizados, espalhando novas cepas de Covid-19 

pelo mundo. Também nunca houve preocupação real com as 

trabalhadoras e trabalhadores que seguiram atuando na precariedade, 

sem vínculo de emprego reconhecido, transportando e entregando 

alimentos para que nós pudéssemos nos resguardar5.   

A Portaria nº 620 veda práticas discriminatórias, dentre as quais 

inclui a exigência do comprovante de vacinação e impede a despedida por 

justa causa em razão da não apresentação desse documento6.  Nesse 

aspecto, materializa a regra do artigo 7º, inciso I, da Constituição7, 

segundo o qual a relação de emprego no Brasil deve ser protegida contra 

formas arbitrárias de extinção. Reconhece, portanto, que a proteção contra 

a despedida é questão de ordem pública, que extrapola a esfera individual 

e cujos parâmetros (que limitam a atuação lícita do empregador) estão 

contidos na ordem constitucional. 

O dever é outro: informar e estimular a vacinação, algo que a Portaria 

nº 620 – note-se bem – refere expressamente, quando estabelece no artigo 

3º que “[...] os empregadores poderão oferecer aos seus trabalhadores a 

testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid-19”, caso 

 
5 Ver artigo publicado em conjunto com Jorge Luiz Souto Maior. MAIOR, Jorge Luiz Souto. SEVERO, Valdete Souto. 
Defender justa causa: o que é isso companheiras e companheiros? O estranho caso da Portaria 620 do Ministério do 
Trabalho. In: MAIOR, Jorge Luiz Souto. Blog Jorge Luiz Souto Maior. [S. l], 04 novembro 2021. Disponível em:  
<https://www.jorgesoutomaior.com/blog/defender-justa-causa-o-que-e-isso-companheiras-e-companheiros-o-
estranho-caso-da-portaria-620-do-ministerio-do-trabalho>. Acesso em 04 nov. 2021. 

6 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021. 

7 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 04 nov. 2021. 
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em que serão “[...] obrigados à realização de testagem ou a apresentação 

de cartão de vacinação”8. No parágrafo único desse artigo, acrescenta que 

as normas e orientações do Ministério da Saúde e do Trabalho e 

Previdência, “quanto à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 

transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho”9, devem ser 

observadas. 

Por fim, a Portaria nº 620 estabelece, no artigo 4º, que “O 

rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório”10, além do 

direito à reparação pelo dano moral: 

 

[...] faculta ao empregado optar entre: I - a reintegração com ressarcimento 

integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das 

remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros 

legais; II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 

corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.11  

 

Essa coerência causa estranhamento. E desperta, como é razoável 

supor, o ímpeto da crítica. Afinal, é mesmo difícil pensar que um governo 

negacionista e claramente refratário a direitos sociais tenha expedido 

norma de proteção social. Não é o primeiro caso. A Lei nº 14.151, de maio 

de 2021, causou sentimentos parecidos. Segundo seu texto, no artigo 1º, 

 
8 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021.  

9 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021. 

10 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021. 

11 BRASIL. Lei nº 14.151 de 12 de maio de 2021. Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de 
trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. 
Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14151.htm>. Acesso em: 04 nov. 2021. 
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durante a pandemia “[...] a empregada gestante deverá permanecer 

afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 

remuneração”12. Ali, já houve curiosa reação, inclusive por parte de setores 

supostamente alinhados à classe trabalhadora, no sentido de questionar 

quem pagaria o salário à empregada durante esse afastamento, como se 

fosse razoável impor dúvida em relação ao principal dever do empregador 

em uma relação de trabalho.13 

Isso nos revela, com bastante nitidez, algo estrutural no país. A 

dificuldade que temos em compreender e aceitar um parâmetro mínimo 

de proteção a quem trabalha, por mais baixo e precário que seja. Embora 

possa parecer confortável atribuir a um governo como o atual toda a sorte 

de agressões contra os direitos sociais, fato é que nesse caso específico a 

proteção constitucional contra a despedida foi respeitada. Algo que ao 

longo das últimas décadas não tem ocorrido. É preciso compreender, 

então, porque normas que busquem a concretização desse direito 

fundamental têm sido sistematicamente negadas, relativizadas em sua 

aplicação ou, no mínimo, interpretadas de modo a restringir seu conteúdo 

tuitivo. 

A Portaria nº 620 torna claro que, sob qualquer perspectiva, não há 

poder potestativo de despedir no Brasil, desde 1988. O que existe é uma 

ordem jurídica que limita e determina a conduta de quem emprega força 

de trabalho.  Mais do que isso: deixa evidente que a vacinação não é uma 

 
12 BRASIL. Lei nº 14.151 de 12 de maio de 2021. Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de 
trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. 
Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14151.htm>. Acesso em: 04 nov. 2021. 

13 Vide: ALMEIDA, Dayse Coelho de. Afastamento da gestante na lei 14.151/21 e sua compatibilidade com as MPs 1.045 
e 1.046 de 2021. Migalhas. [S.l], 18 maio 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/ 
345737/afastamento-da-gestante-na-lei-14-151-21>. Acesso em: 04 nov. 2021 DRATCU, Michelle. BOSI, Fernando 
Lima. A quem cabe o pagamento dos salários da gestante afastada do trabalho, nos termos do art. 1º da Lei nº 
14.151/21? Machado Meyer – Inteligência jurídica: conteúdo exclusivo Machado Meyer Advogados. [S. l], 15 outubro 
2021. Disponível em: <https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/trabalhista-ij/a-
quem-cabe-o-pagamento-dos-salarios-da-gestante-afastada-do-trabalho-nos-termos-do-art-1-da-lei-n-14-151-21>. 
Acesso em: 04 nov. 2021. 
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questão individual, a ser resolvida com punição, com privação das 

possibilidades de viver com decência. Imunização é algo coletivo, que 

depende em primeiro lugar de uma atuação comprometida do Estado e 

passa, necessariamente, pela educação, pela discussão pública sobre a 

importância social de erradicar uma doença perversa como a Covid-19. 

Algo que, como sabemos, não se resolve com cloroquina, mas sim com a 

imunidade obtida através da vacinação.  

 
3. A Cilada 
 

No dia seguinte ao da publicação da Portaria nº 620, as Centrais 

Sindicais lançaram nota em que afirmam contrariedade ao seu texto, com 

o argumento de que retira a “[...] obrigatoriedade de trabalhadores 

tomarem a vacina contra a Covid-19”14, criando “[...] um ambiente de 

insegurança e desproteção sanitária”. 15 A nota afirma: 

 

Ao contrário de uma ação autoritária, a obrigatoriedade da vacinação se baseia 

na responsabilidade de cada um com o coletivo, sendo, desta forma, uma ação 

democrática. Neste sentido, o TST e o ministério público do Trabalho 

recomendam a obrigatoriedade da vacinação, o STF decidiu, em 17/12/2020, 

que a exigência do comprovante vacinal está prevista na Constituição e o 

Código Penal determina em seu art. Art. 132, pena de detenção de três meses 

a um ano a quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 

iminente.16 

 

 
14 CENTRAIS SINDICAIS: “A vida é um direito acima de todos”; nota contra Portaria MPT 620/21. Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar. [S. l] 02 novembro 2021. Disponível em: 
<https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/90820-centrais-sindicais-a-vida-e-um-direito-acima-de-
todos-contra-portaria-mpt-620-21>. Acesso em: 03 nov. 2021. 

15 CENTRAIS SINDICAIS: “A vida é um direito acima de todos”; nota contra Portaria MPT 620/21. Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar. [S. l] 02 novembro 2021. Disponível em: 
<https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/90820-centrais-sindicais-a-vida-e-um-direito-acima-de-
todos-contra-portaria-mpt-620-21>. Acesso em: 03 nov. 2021. 

16 CENTRAIS SINDICAIS: “A vida é um direito acima de todos”; nota contra Portaria MPT 620/21. Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar. [S. l] 02 novembro 2021. Disponível em: 
<https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/90820-centrais-sindicais-a-vida-e-um-direito-acima-de-
todos-contra-portaria-mpt-620-21>. Acesso em: 03 nov. 2021. 
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Parece claro que a oposição à Portaria se dá a partir do que se sabe 

ser a intenção de quem a redigiu. É certo, porém, que a intenção do 

legislador, embora não seja desprezível, é insuficiente para a compreensão 

e aplicação da norma. Nesse caso, o texto que resulta da possível intenção 

de salvaguardar negacionistas é alinhado à ordem constitucional, e 

recupera uma discussão fundamental acerca da inconstitucionalidade da 

justa causa e da impossibilidade de despedida por práticas 

discriminatórias.  

Há, portanto, um deslocamento de discurso que joga as Centrais em 

uma cilada. A portaria não acaba com uma obrigatoriedade que nunca 

existiu. Não há no Brasil regulação impondo a vacinação. O Supremo 

Tribunal Federal, chamado a posicionar-se sobre o tema, concluiu na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 6587, julgada no dia 17 de dezembro de 

2020, que não há possibilidade de obrigar à imunização, por mais que se 

trate de um direito fundamental coletivo, que diz com a segurança e a 

saúde de todas as pessoas. Acrescenta que: 

 

A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação 

forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os 

refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, 

especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à 

informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno 

respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 

pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 

forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.17 

 

A Lei 13.979, de fevereiro de 2020, dispõe a possibilidade de adoção 

de medidas como a vacinação, desde que “[...] determinadas com base em 

 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade nº 6.587/DF. Requerente: Partido 
Trabalhista Brasileiro. Intimado: Presidente da República. Relator: Min. Ricardo Lewandowsk. Distrito Federal, 17 de 
dezembro de 2020. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID= 
755517731 >. Acesso em: 3 nov. 2021. 
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evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em 

saúde, e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 

indispensável à promoção e à preservação da saúde pública”.18 Não se 

refere, pois, à possibilidade de punição de qualquer natureza contra quem 

não exibir comprovante de vacinação. É importante insistir que essa 

exigência não vem sendo reivindicada em outros ambientes, nem discutida 

com maior gravidade.19 O único espaço em que se pensa e defende punir 

pela ausência de vacinação é, justamente, o espaço do trabalho. Aliás, essa 

discussão teve início quando ainda sequer havia vacina disponível no 

Brasil.  

Como tive a oportunidade de discutir em outra ocasião, o 

deslocamento do discurso se dá porque a questão da imunização não se 

resolve desde a perspectiva da punição de quem vive do trabalho. “Se 

discutimos os efeitos da resistência à vacinação é porque não tivemos, e 

seguimos não tendo, campanha pública de esclarecimento sobre a sua 

importância”.20 O caminho é outro. Ao optar por se manifestar 

publicamente contra a referida Portaria, as Centrais acabaram 

desempenhando o triste papel de defesa de punição contra quem trabalha. 

O equívoco das Centrais – e do partido político supostamente 

alinhado à classe trabalhadora que já ajuizou ação junto ao Supremo 

Tribunal Federal para discutir o teor da Portaria nº 62021 – é de pelo 

menos duas ordens. Em primeiro lugar, os direitos trabalhistas não são 

 
18 BRASIL. Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Brasília, DF: 
Presidência da República, 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm>. Acesso em: 04 nov. 2021. 

19 QUEIROGA com Covid: imprensa internacional noticia infecção do ministro da Saúde brasileiro. G1, [S. l.], p. 1, 22 
setembro 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/22/queiroga-com-covid-imprensa-
internacional-noticia-infeccao-do-ministro-da-saude-brasileiro.ghtml>. Acesso em: 3 nov. 2021. 

20 SEVERO, Valdete Souto. A Perda do Emprego no Brasil. Porto Alegre: Sulinas, 2021, p. 232. 

21 POZZEBOM, Fabio Rodrigues. PT aciona STF para garantir exigência de comprovante de vacinação. Partido dos 
Trabalhadores, [S. l.], 3 novembro 2021. Disponível em: <https://pt.org.br/pt-aciona-stf-para-garantir-exigencia-
de-comprovante-de-vacinacao/>. Acesso em: 4 nov. 2021. 
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apenas individuais. Todos eles têm repercussão social e isso é, inclusive, o 

que justificou a criação de regras dessa natureza como uma resposta à 

organização coletiva da classe trabalhadora, insatisfeita com a situação 

coletiva de redução das condições de vida que lhe estava sendo imposta 

pelo capital.22 Logo, o direito de manter-se empregado é tão relevante, da 

perspectiva social, quanto o direito à imunização de todas as pessoas. Opor 

o direito ao trabalho ao direito à imunização, como se o primeiro 

pertencesse ao âmbito dos direitos individuais e, o segundo, ao dos direitos 

coletivos, é um equívoco extremamente grave. Nega toda a condição 

história que faz surgir e justifica a existência de normas trabalhistas. 

O segundo grave equívoco é compreender que permitir a despedida 

por justa causa pode ter algum efeito concreto positivo, sacrificando a 

importância da proteção contra a despedida em nome de um suposto 

respeito à saúde. Trata-se de uma falsa oposição. Quem perder o emprego 

sob alegação de justa causa por recusar vacina seguirá recusando vacina e 

terá dificuldades para sobreviver. Em lugar de um problema social, 

teremos muitos. A classe trabalhadora, assim como seus representantes 

no campo político, social e econômico, não pode ser jogada na condição de 

algoz de seus pares, aplaudindo atitudes arbitrárias que extingam postos 

de trabalho ao argumento de que assim se alinham àqueles que lutam pela 

imunização coletiva. Isso porque o efeito concreto de permitir dispensa por 

justa causa de quem recusa a vacinação não é estimular esse necessário 

ato de preservação da vida. É excluir. É adotar, portanto, a mesma lógica 

que rende ao atual governo adjetivos como genocida ou suicidário. 

Se queremos superar a pandemia, não será com punição a quem 

trabalha que o faremos. O caminho é outro, passa pela conscientização, 

mas sobretudo pela solidariedade de classe. Precisamos resistir ao convite 

 
22 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2011. 
v. 1. 
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diário de olhar para os que pensam diferente de nós como inimigos. Essa 

é a lógica do capital, não a do trabalho.23  

A Constituição de 1988 é muito clara ao estabelecer a solidariedade 

em lugar do individualismo, como parâmetro de convívio social a ser 

perseguido. Solidariedade implica inclusão, diálogo, acesso à informação 

e, sobretudo, aposta na compreensão da importância de percebermos e 

atuarmos a partir da lógica de que compartilhamos um destino comum. 

 
4. A discussão jurídica 
 

A justa causa contra quem trabalha, disciplinada no artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, constitui forma de punição que retira 

não apenas a fonte de subsistência, mas praticamente todos os direitos que 

decorrem da extinção do vínculo. O artigo 483 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, ao estabelecer hipóteses de faltas cometidas pelo 

empregador, que legitimariam a imposição da extinção do vínculo por 

iniciativa do trabalhador ou trabalhadora, não prevê punição alguma. Há 

uma assimetria aí, que não resiste à filtragem constitucional. O 

empregador pode despedir sob alegação de justa causa, sem pagar a quem 

vive do trabalho as verbas estabelecidas como forma de viabilizar a 

subsistência em situação de desemprego. Mas, se o empregador comete 

uma das condutas previstas no artigo 483 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, ele ganha o tempo do processo, a possibilidade de convencer o 

juiz de que nada de grave ocorreu e o benefício de, comprovada a justa 

causa, efetuar o pagamento das verbas salariais devidas apenas ao final do 

procedimento judicial, isso se não fizer um acordo pela metade do valor 

devido e como “quitação geral do contrato”.24 

 
23 ROLNIK, Suely. Esferas da Insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: N-1 edições, 2018. 

24 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência 
da República, 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 7 
nov. 2021. 
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A punição, portanto, é apenas para uma das partes dessa relação 

jurídica, justamente aquela, cujos direitos a legislação trabalhista existe 

para proteger. Essa análise, que procedo com mais profundidade na obra 

antes referida25, é suficiente para que o artigo 482 da Consolidação das 

Leis do Trabalho seja questionado quanto a sua constitucionalidade e 

impõe, no mínimo, que o rol de condutas ali previstas, algumas bem 

abrangentes, seja exaustivo. Afinal, perder o emprego e o pagamento das 

verbas salariais, além de perder o direito ao seguro-desemprego e ao 

acesso ao FGTS, é condenar a severas privações, especialmente em uma 

realidade de desemprego estrutural como a nossa. 

Deveríamos, portanto, nessas três décadas que nos separam da 

promulgação da Constituição, discutir a necessidade de reconhecer o dever 

de motivação da despedida (por uma das razões do artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho), mantendo todos os direitos que 

decorrem da extinção do vínculo. Em vez disso, estamos construindo 

novas hipóteses de punição. Note-se que o contrário: punir empregador 

que estimula a não-vacinação ou que se nega à imunização, colocando em 

risco seus empregados, é algo tão fora do imaginário social que sequer foi 

até agora cogitado.  

A Portaria nº 620, inclusive reproduzindo artigos fundamentais da 

Constituição, como 1º , o 3º, o 6º, o 7º, inciso I, e o 170, segundo o qual a 

ordem econômica deve estar pautada pelos ditames da justiça social, 

estabelece no artigo 1º, parágrafo primeiro, como discriminatória a 

exigência de “[...] comprovante de vacinação, certidão negativa de 

reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou 

declaração relativos à esterilização ou a estado de gravidez”26 como 

 
25 SEVERO, Valdete Souto. A Perda do Emprego no Brasil. Porto Alegre: Sulinas, 2021.  

26 BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Gabinete do Ministro. Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1 – extra D, Brasília: DF, ed. 205-D, p. 1, 01 nov. 2021.  Disponível em: 
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condição para contratar ou manter o emprego. Já no parágrafo segundo 

considera discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação. 

Note-se que segue hígida a possibilidade de contratação de pessoas 

sabidamente vacinadas, apenas a exigência do comprovante é vedada. 

Permanece, também, intocada a possibilidade de despedida motivada por 

razões outras, que não a recusa em exibir o comprovante. Permanece 

mesmo possível a dispensa motivada pela recusa à vacinação, desde que 

todos os direitos trabalhistas sejam devidamente garantidos. O que a 

Portaria nº 620 faz, portanto, é estabelecer mais uma hipótese de conduta 

abusiva, que ao ser assim considerada protege as trabalhadoras e 

trabalhadores contra a perda do emprego. Nesse sentido, o que há ali é o 

reconhecimento explícito de que a questão da imunização não deve ser 

resolvida desde uma perspectiva punitivista.  

A questão jurídica é a impossibilidade de punir, retirando a fonte de 

subsistência e todos os direitos que decorrem da extinção de um vínculo 

de emprego que, em nossa sociedade, é condição para a vida. Isso desloca 

a questão da imunização para o campo da saúde pública, do investimento 

em campanha de conscientização e da educação para a racionalidade 

solidária.  

Se o que está por trás da Portaria nº 620 é o incentivo à exposição 

dos corpos ao adoecimento e à morte, o que restou em seu texto não é isso. 

Ao contrário, é a proteção contra a perda do emprego. Da perspectiva 

estritamente jurídica, portanto, legitimar a possibilidade de uma punição 

não prevista no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, alargando as 

hipóteses do artigo 48227, é abrir uma porta pela qual outras hipóteses 

 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-620-de-1-de-novembro-de-2021-356175059>. Acesso em: 
04 nov. 2021. 

27 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência 
da República, 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 7 
nov. 2021. 
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certamente entrarão, aprofundando o desamparo de quem vive do 

trabalho. Nesse sentido, a Portaria nº 620 é plenamente alinhada à ordem 

jurídica vigente. 

 
5. Por que dói tanto? 
 

Não há dúvida de que a reação contra a Portaria nº 620 é um sintoma 

da violência institucional a que temos sido submetidos. Um governo que 

se nega a comprar vacina, cujos participantes estimulam tratamento 

ineficaz, negam-se a usar máscaras e boicotam medidas de isolamento 

social, causa um dano emocional que certamente ainda não temos 

condições de dimensionar. Por mais de ano, fomos impedidos de 

acompanhar nossos afetos em seu calvário na luta contra a Covid-19; não 

pudemos velar nossos mortos e assistimos a uma política de morte, com 

cenas de filmes de terror, como aquelas vivenciadas no Estado do 

Amazonas28. Passamos de 608 mil vítimas fatais e de 21,8 milhões de 

pessoas infectadas, apenas considerando os dados divulgados em 03 de 

novembro de 2021.   

É possível perceber o nível profundo de adoecimento social em que 

estamos, quando lemos a notícia de que 164 pessoas morreram nas 

últimas 24h por Covid-19 e isso representa, para quem noticia e contabiliza 

esse horror, uma queda na média móvel capaz de justificar discursos pela 

liberação do uso de máscaras e da possibilidade de realização de eventos 

em locais fechados.29 Como se vidas fossem números e algum número de 

mortes fosse razoável, passível de ser normalizado, para que a vida siga 

 
28 MÉDICOS e familiares de pacientes descrevem colapso com falta de oxigênio em Manaus; leia relatos. G1, São 
Paulo, p. 1, 14 janeiro 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/14/pacientes-e-
medicos-relatam-colapso-em-manaus-leia-relatos.ghtml>. Acesso em: 3 nov. 2021. 

29 BRASIL registra mais 164 mortes por Covid; média móvel fica abaixo de 300 pela 2ª vez neste ano. G1, [S. l.], p. 1, 
2 novembro 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/02/brasil-registra-
mais-164-mortes-por-covid-media-movel-fica-abaixo-de-300-pela-2a-vez-neste-ano.ghtml>. Acesso em: 3 nov. 
2021. 



48  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

como se a pandemia tivesse sido vencida. Certo, já tivemos mais de 3.000 

mortes por dia.30 Isso de modo algum nos autoriza a normalizar quase 200 

mortes diárias por uma doença que pode ter esse efeito eliminado pela 

imunização.  

É razoável, portanto, que em um tal cenário, no qual somos 

constantemente violentados por regras e práticas que nos desrespeitam, 

tudo o que seja produzido pelo atual governo cause, como reação primeira, 

a repulsa. Quando ouvimos o Ministro do Trabalho fazer a defesa do texto 

da Portaria nº 620 e ser atacado pela grande mídia, sempre tão cúmplice 

com a agressão à classe trabalhadora, é aceitável que fiquemos confusos. 

Eis aí o risco de tomar o caminho da punição, desamparando parte da 

classe trabalhadora que, por razões complexas, não está completamente 

imunizada nem se sente estimulada a buscar a vacinação.  

Minha hipótese aqui é que devemos sem dúvida exigir o estímulo à 

vacinação e o reconhecimento de que esse é o único caminho capaz de 

neutralizar a força devastadora da Covid-19. Entretanto, não será punindo 

trabalhadores e trabalhadoras que obteremos o resultado pretendido. 

Como já escrevi: 

 

É bem mais fácil pretender uma solução que passe pela punição, afinal somos 

uma sociedade ainda completamente atravessada por uma lógica de senhor e 

escravo. O problema é que essa “solução” nada soluciona [...] A despedida, 

com ou sem alegação de justa causa, não implicará a vacinação de quem está 

resistindo e aprofundará esse quadro de miséria. Ao contrário, é possível 

presumir que sem emprego o estímulo para a imunização será ainda menor, 

pois essa pessoa precisará ativar-se para conseguir outra fonte de subsistência. 

Então, o efeito público desejado não será alcançado. Mas haverá, na linha do 

 
30 WATANABE, Phillippe. Brasil registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24 horas, e pandemia segue 
descontrolada. Folha de São Paulo, [S. l.], 23 março 2021. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/brasil-registra-mais-de-3000-mortes-pela-covid-em-
24-horas-e-pandemia-segue-descontrolada.shtml>. Acesso em: 3 nov. 2021. 
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que tem ocorrido especialmente desde a “reforma” trabalhista, um estímulo 

cada vez maior para a despedida “sem custo”.31  

 

Considerações finais 
 

A Portaria nº 620 nos coloca diante de uma questão fundamental: se 

mesmo quem se nega à imunização, colocando em risco a própria vida e a 

de seus colegas de trabalho, clientes, etc, deve ter respeitado o direito 

fundamental à motivação lícita da dispensa, então todas as trabalhadoras 

e trabalhadores precisam, urgentemente, ter esse direito respeitado. E a 

única forma de saber se a despedida está ocorrendo em razão da não 

imunização, da cor da pele, do gênero ou de alguma outra forma de 

discriminação, é exigindo do empregador que motive licitamente o ato 

pelo qual põe fim ao vínculo de emprego. 

A Portaria, portanto, mesmo sem que seus redatores tivessem 

necessariamente essa intenção, reforça a necessidade de conferir 

efetividade ao dever de motivação e põe luz na realidade, negada em tantas 

outras normas do mesmo governo, de que o Direito do Trabalho é um 

direito social, que não pode ser compreendido da perspectiva 

exclusivamente individual. Se alguém se nega a vacinar, colocando a 

própria vida e a vida de seus afetos em risco, é de se perquirir quais 

circunstâncias sociais o atravessam.  

Fato é que garantir contra a despedida é algo fundamental em um 

país no qual trabalhar é condição para viver, mas existem mais de 15 

milhões de pessoas desempregadas. Então, que a Portaria nº 620 sirva 

para ampliarmos os fóruns de discussão sobre a importância de estarmos 

todas as pessoas imunizadas, única arma eficaz contra o coronavírus, e 

para emprestarmos efetividade – finalmente – ao ignorado inciso I do 

 
31 SEVERO, Valdete Souto. A Perda do Emprego no Brasil. Porto Alegre: Sulinas, 2021, p. 230. 
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artigo 7º da Constituição32. Afinal, o que se extrai como discurso do texto 

dessa norma, é que proteger o emprego importa, mesmo que implique 

risco social, pois não há risco social maior do que viver em uma sociedade 

capitalista sem ter trabalho remunerado.  
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Terceirização e a consequente precarização 
do trabalho das mulheres brasileiras 
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1. Introdução 
 

Inicialmente esclarece-se que o termo “reforma trabalhista” não diz 

respeito somente à Lei nº 13.467, de 2017, que alterou consideravelmente 

a normativa laboral, mas sim às reformas promovidas pelo Estado 

Brasileiro em sua legislação trabalhista a partir da referida lei. A reforma 

trabalhista engloba, desse modo, a Lei nº 13.429, também de 2017, relativa 

à terceirização, entre outras medidas tomadas a partir deste projeto de 

“reforma” na legislação laboral, o qual ensejou a flexibilização de diversos 

direitos trabalhistas.  

Nesse contexto, o presente trabalho analisará, especificamente, 

questões inerentes ao instituto da terceirização – sobretudo ao trabalho 

terceirizado exercido por mulheres. Para isso, primeiramente, serão 

analisadas questões relativas à terceirização de forma mais ampla (os 

principais problemas ocasionados por essa modalidade de trabalho serão 

elencados). E, em um segundo momento, a precarização do trabalho das 

mulheres terceirizadas será explicitada através da análise de entrevistas a 

 
1 Mestre em Direito pela Universidade La Salle/RS. Graduada em Direito pela PUCRS. Professora e pesquisadora 
integrante do Grupo de Pesquisa UFRGS/CNPQ Trabalho e Capital. 

2 Pós-Doutoranda em Direito na PUCRS. Doutora em Direito pela UNISINOS. Mestre em Direito pela UNISINOS. 
Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUCRS. Professora integrante do corpo docente do curso de 
Especialização em Direito e Processo do Trabalho da PUCRS. Advogada no escritório Lazzarin Advogados Associados. 
Pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa UFRGS/CNPQ Trabalho e Capital. 
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mulheres vinculadas aos serviços gerais de limpeza terceirizada do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  

A pesquisa é de cunho bibliográfico e utiliza autores nacionais e 

internacionais, bem como leituras e pesquisas em livros, artigos e sites 

oficiais.  

 
2. Terceirização e precarização do trabalho 
 

A terceirização se dá pela contratação de serviços por meio de uma 

empresa intermediária entre o tomador de serviços e a mão-de-obra. A 

relação de emprego é concretizada, desse modo, entre o trabalhador e a 

empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante 

(tomador) desses. A terceirização “é vista como estratégia das empresas 

para reduzir custos, partilhar riscos e aumentar a flexibilidade 

organizacional”.3 

Conforme Severo,4 um dos efeitos perversos da terceirização é a 

“fragmentação da classe trabalhadora, que perde em identidade e 

convívio”, além da insegurança e do medo, “na medida em que o 

trabalhador passa por diversos locais de trabalho, submete-se a ordens de 

diversas pessoas e altera constantemente, em boa parte das vezes, até 

mesmo o conteúdo do seu trabalho”. Ainda, a autora menciona a redução 

na qualidade do trabalho, ocasionada pelo aumento da jornada e pela 

excessiva exploração da força de trabalho – em alguns casos, em condições 

análogas à de escravo. 

Uma pesquisa realizada pela Central Única dos Trabalhadores em 

parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

 
3 BIAVASCHI, Magda Barros.  DROPPA, Alisson. A História da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho: a 
alteração na forma de compreender a terceirização. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/ 
index.php/mediacoes/article/view/9657>. Acesso em: 08 set. 2021. 

4 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho: compreendendo as relações 
sociais de trabalho no Brasil e a função do direito diante das possibilidades de superação da forma capital. São Paulo: 
LTr, 2016. p. 170-171. 
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Socioeconômicos5apontou que, de fato, a terceirização tem como 

consequência a intensa rotatividade da mão de obra no mercado de 

trabalho, bem como que os terceirizados têm jornada superior aos demais 

– são três horas a mais, em média, sem considerar as horas extras. Por 

conta disso, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, com base em dados da Relação Anual de Informações 

Sociais, deixaram de ser criadas mais de oitocentas mil novas vagas de 

trabalho em 2010. O mesmo estudo aponta que os salários dos 

terceirizados são menores (em que pese as suas jornadas serem maiores) 

– em dezembro de 2010, por exemplo, o salário dos terceirizados era 

27,1% menor que os salários de contratados diretos que realizavam as 

mesmas funções.6 Conforme a Nota Técnica nº 172,7 de 2007 a 2014, essa 

diferença se manteve, em média, entre 23% e 27%. 

A referida diferença salarial continua sendo realidade e, inclusive, 

fora objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal: a Tese de 

Repercussão Geral nº 383 fixou o entendimento no sentido de reconhecer 

a possibilidade de salários diferentes entre empregados contratados pela 

prestadora de serviços (terceirizados) e os empregados da empresa 

contratante (tomadora de serviços), ainda que exerçam as mesmas 

atividades, em um mesmo local. Conforme a Tese: 

 

A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de 

serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio 

 
5 CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha. Disponível 
em: <https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 
08 set. 2021. 

6 Nota-se que a precarização do trabalho ocasionada pela flexibilização dos direitos laborais, em muitas 
circunstâncias, se assemelha àquela precarização das sociedades industriais – as quais ensejaram um crescente nível 
de desigualdade de renda e riqueza (KOTLER, Philip. Capitalismo em Confronto: soluções reais para os problemas 
de um sistema econômico. Tradução de Cláudia Gerpe Duarte. Rio de Janeiro: Best Business, 2015. p. 22-23). 

7 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (DIEESE). Nota Técnica 
nº 172, de 2017. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. 
Acesso em: 08 set. 2021. 
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da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não 

podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. 

 

Ainda sobre a fragmentação da classe trabalhadora, Lazzarin8 aduz 

que a prática da terceirização tem como efeito nefasto prejudicar 

gravemente o movimento sindical, na medida em que há a desintegração 

da identidade coletiva – em outras palavras, há “um enfraquecimento do 

sindicato em face da pulverização da prestação de serviços por várias 

empresas para um mesmo tomador de serviços”. Blauner,9 em sua obra, 

refere que quando há falta de envolvimento entre os trabalhadores entre 

si e entre os trabalhadores e a empresa, isso representa um isolamento 

social, uma alienação.  

Outro fator prejudicial aos terceirizados é o aumento significativo do 

número de acidentes e de doenças profissionais. Os dados relativos a 

mortes e acidentes de trabalho são alarmantes: em cada dez casos de 

acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, oito são registrados em 

empresas terceirizadas; e, em casos de morte por acidente, quatro em cada 

cinco vitimam trabalhadores terceirizados.10 Esses dados se justificam não 

só pelas jornadas extensivas, mas também pelo fato de que as empresas 

terceirizadas não se sentem estimuladas a adotar uma política de 

qualificação – bem como de adotar planos de carreira ou promoções –, em 

 
8 LAZZARIN, Sonilde Kugel. A Revitalização do Princípio da Fraternidade: elemento norteador das relações 
interprivadas laborais na sociedade contemporânea. Saarbrücken, Germany: AV AkademikerverlagGmbH&Co. KG 
(Brasil: Novas Edições Acadêmicas), 2013. p. 259. 

9 BLAUNER, Robert. Alienation and Freedom: the factory worker and his industry. Chicago: University of Chicago 
Press, 1964. 

10 CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha. Disponível 
em: <https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 
08 set. 2021. 
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face da contratação movida sempre pelo menor preço e da curta duração 

dos contratos (em média, duram dois anos).11 

O instituto da terceirização também enseja o “estado de 

invisibilidade” desses trabalhadores (o que pode ser caracterizado como 

assédio moral). A constante discriminação no ambiente de trabalho,12 na 

medida em que pessoas que realizam as mesmas tarefas são sujeitas a 

regramentos diferentes – se alimentam em lugares diferentes, vestem 

uniformes diferentes, etc. –, gera uma importante carga emocional para 

os trabalhadores e pode desencadear o adoecimento psíquico.13 

Conforme Souto Maior,14 a terceirização enseja, assim, a precarização 

do trabalho, devido ao elevadíssimo número de acidentes, inclusive fatais; 

ao trabalho durante vários anos seguidos sem gozo de férias (na medida 

em que os trabalhadores emendam diversos curtos contratos); a jornadas 

excessivas; ao não recebimento de verbas rescisórias; à ausência de 

recolhimentos previdenciários e fundiários; e ao assédio provocado pela 

invisibilidade. Evidencia-se, com base nesses dados, que a terceirização 

estabelece distinção em detrimento dos trabalhadores, pois define 

trabalhadores de “primeira” e “segunda” categorias,15 o que revela a 

condição de inferioridade à qual são submetidos. 

 
11 LAZZARIN, Sonilde Kugel. A Revitalização do Princípio da Fraternidade: elemento norteador das relações 
interprivadas laborais na sociedade contemporânea. Saarbrücken, Germany: AV AkademikerverlagGmbH&Co. KG 
(Brasil: Novas Edições Acadêmicas), 2013. p. 255. 

12 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho: compreendendo as relações 
sociais de trabalho no Brasil e a função do direito diante das possibilidades de superação da forma capital. São Paulo: 
LTr, 2016. p. 170-171. 

13 MANDARINI, Marina Bernardo. ALVES, Amanda Martins. STICCA, Marina Greghi. Terceirização e Impactos para 
a Saúde e Trabalho: uma revisão sistemática da literatura. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud. 
org/pdf/rpot/v16n2/v16n2a04.pdf>. Acesso em: 08 set. 2021. 

14 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Terceirização: desabafo, desmascaramento e enfrentamento. Disponível 
em:<http://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/terceiriza%C3%A7%C3%A3o_desabafo_des
mascaramento_e_enfrentamento.pdf>. Acesso em: 08 set. 2021. 

15 ANTUNES, Ricardo. PRAUN, Luci. A Sociedade dos Adoecimentos no Trabalho. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n123/0101-6628-sssoc-123-0407.pdf>. Acesso em: 08 set. 2021. 
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Destaca-se que as diversas situações laborais que ocasionam a 

precarização do trabalho têm a mesma origem: todas são geradas – ou, ao 

menos, intensificadas – pelo mesmo processo no qual se busca garantir a 

competitividade das empresas pela via tecnológica e, principalmente, pela 

desregulamentação das relações laborais e pela redução ou ausência dos 

direitos e garantias conquistados pelos trabalhadores ao longo do século 

XX.  E a perda ou a diminuição dessas conquistas e o crescimento de 

formas de trabalho que permanecem à margem de qualquer proteção, 

como é o caso da terceirização, “faz retroceder a história, conduzindo uma 

importante parcela de trabalhadores a uma situação de vulnerabilidade”.16 

 
3. O trabalho das mulheres terceirizadas 
 

A situação de desigualdade das mulheres no mundo do trabalho 

manifesta-se de formas variadas: remuneração desigual em ocupações de 

igual categoria; ocupação dos postos mais baixos da escala salarial, com 

maior grau de precarização; discriminação em todas as etapas do contrato 

de trabalho. Essa situação é somada ao fato de que as mulheres, em regra 

geral, têm de conciliar o emprego com as responsabilidades familiares, 

enfrentando, assim, a dupla jornada de trabalho. As mulheres, desse 

modo, enfrentam diversos obstáculos para assegurar igual acesso, 

participação e progresso no mercado de trabalho.17 E, salienta-se, um dos 

fatores de precarização do trabalho feminino é o fenômeno da 

terceirização. Dados estatísticos demonstram que o trabalho terceirizado 

 
16 CATTANI, Antonio David. HOLZMANN, Lorena. Dicionário de Trabalho e Tecnologia. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2006. p. 206. 

17 Atualmente, existem políticas de promoção da igualdade de gênero no trabalho, que abordam a perspectiva da 
diversidade; contudo, os dados estatísticos demonstram que essas transformações estão ocorrendo de forma lenta 
(LAZZARIN, Helena Kugel. A Reforma Trabalhista e o Princípio da Proteção: uma análise à luz do direito à igualdade 
e à não discriminação. Porto Alegre: HS Editora, 2021. p. 224-225). 
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relacionado a serviços de limpeza e serviços domésticos e de cuidados é 

exercido, majoritariamente, por mulheres negras.18  

Nesse sentido, não se pode ignorar que uma das formas de trabalho 

mais precarizadas – a terceirização – afeta, sobretudo, esse grupo que já é 

historicamente discriminado: mulheres negras. É preciso ter em mente 

que estabelecer – e ampliar – essas formas de trabalho contribui não só 

para a manutenção, mas também para o agravamento da situação de 

desigualdade social a que essas mulheres estão submetidas.  

Para demonstrar a precarização a que estão submetidas as 

trabalhadoras terceirizadas, Vargas19 entrevistou mulheres vinculadas aos 

serviços gerais de limpeza terceirizada do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Ao analisar alguns trechos da entrevista – os quais serão transcritos 

a seguir –, é possível observar que a precarização é a marca que retrata as 

condições e o local de trabalho no mundo das terceirizadas do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

TEREZINHA: Lá embaixo tu pega uma garrafa com “Pinho Sol” e a outra com 

cloro, só que não tem como aquilo ali te durar a semana inteira. É um litro. 

Como é que tu vai fazer aquilo dali durar a semana inteira? Tu tem que ir na 

sexta feira levar as garrafas vazias pra poder pegar na segunda. Em materiais 

de limpeza eles são muito rígidos pra dar. Te dão aquilo ali e tem que durar. 

Senão dura tu fica sem! Tem muitas colegas que dizem: “eu não vou pegar 

mais produto nenhum”. A gente vai lá pedir e eles não te dão. Se tu for lá 

embaixo, os armários estão cheios de produtos. Mas, pra dar cera então... eu 

comprei cera com o meu dinheiro e passei nas minhas salas. Tenho cinco salas 

e um gabinete e mais um corredor pra passar cera. Como é que tu vai passar 

 
18 COUTINHO, Renata. Terceirização tem ‘Cara’: é preta e feminina. Disponível em: <https://www.cartacapital. 
com.br/carta-capital/terceirizacao-tem-cara-e-preta-e-feminina/>. Acesso em: 08 set. 2021. 

19 VARGAS, Tainá Machado. Cansaço de Si e Cuidado Dos Outros: a precarização das relações profissionais de 
mulheres vinculadas aos serviços gerais de limpeza terceirizada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito e Sociedade da Faculdade de Direito 
da Universidade La Salle/Canoas Unilasalle. Canoas, 2020. 
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com uma garrafa só? Comprei do meu dinheiro! Passei nas minhas salas e o 

chão tá “bem bonito” Faço isso em consideração ao meu pessoal que são muito 

bons pra mim. Gosto muito deles. São muito queridos. Te tratam bem. É natal 

ou ano novo, páscoa, meu aniversário. Quando uma empresa ficou nos 

devendo vale alimentação e vale transporte aqui. As minhas salas todas se 

juntaram e me deram R$290, 00 reais pra poder pagar a passagem e vir 

trabalhar. A outra empresa não depositava. Faço em consideração ao meu 

pessoal.   

 

FÁTIMA: O Refeitório fica no subsolo. Hoje esquentei minha comida e fiquei 

esperando que sobrasse lugar, que alguém se levantasse pra eu sentar porque 

não tinha lugar, nem cadeiras. É horrível, sempre foi. Quando tem inundação. 

Eu já peguei duas. Às vezes chove muito e entra água pela garagem. As pessoas 

que tinham os armários de baixo perderam tudo, calçado, sapatos que deixam 

de um dia para o outro. Às vezes tu deixa umas roupas para quando tá calor, 

muda a temperatura tu precisa de um blusãozinho, uma camiseta. Perderam 

tudo! Aquela água podre entrou nos armários. Outro dia mudou a firma e aí 

botaram uma ex-colega como supervisora, ela ainda tá em treinamento. Ela (a 

supervisora) foi nos andares, eu achei muito invasivo, por isso que eu fiquei 

doente de nervosa. A gente tinha xícaras, talheres (nos armários).pegaram 

tudo, recolheram. Eu tinha uma niqueleira (azul) que eu ganhei da minha 

netinha. Levaram tudo! (dos armários das funcionárias). As supervisoras 

encheram um carrinho com coisas, disseram: “esse material não pode ter 

aqui”. No final da tarde fui atrás da minha niqueleira e não me deram a 

mínima.  Disseram “aqui não tinha nada”. Tu não pode dizer nada porque te 

mandam embora. Não pode reclamar de nada! Pessoas muito decentes e 

honestas foram mandadas embora por casos semelhantes. Elas viram as 

costas e fecham a cara. Ela (a supervisora) era nossa colega e trabalhava igual 

a nós.  

 

NICE: Na outra empresa que faliu, os colegas comentaram que foi bem difícil 

da gente receber as verbas rescisórias. Ficamos quase um mês tirando 

dinheiro do bolso pra trabalhar... pra comer também. Eu acho um absurdo. A 

gente pediu dinheiro emprestado para as pessoas e como a gente ia devolver? 

Eles colocaram dinheiro no cartão.  É cada coisa que a gente nem acredita... 
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tem que pagar pra trabalhar! Logo no Tribunal de Justiça que deveria ser o 

exemplo, é tudo ao contrário.  

 

BIA: Quando falta passagem, a gente não vem trabalhar. Vai tirar o pão do teu 

filho pra poder vir trabalhar? A gente ia muito falar com o gestor do prédio, 

aqui do TJRS, para colocar os vales. Era uma semana de passagem, uma 

semana de alimentação. O que tu vai comprar para os teus filhos comerem em 

casa, se não chega nem R $100,00 de alimentação? Não podemos nos dar esse 

luxo de comer na rua porque a gente não ganha bem. A empresa saiu por causa 

disso.  

 

CLARICE: Ás vezes é aquela coisa... tu tem que fazer um trabalho e tu não pode 

fazer bem-feito porque não tá sendo disponibilizado o que tu precisa (de 

materiais) para isso. O cloro está sendo liberado só para os banheirstas na 

quantidade do dia, que é uma garrafa de 1l, mas às vezes uma garrafa não é 

suficiente. A gente ri para não chorar. É complicado. 

Eu acho o nosso salário muito baixo para suprir uma família. Tem pessoas 

aqui que trabalham e sustentam uma família sozinha. Somos eu e a minha 

mãe para tudo... a gente não dá tanta de tanta coisa. Muitos gastos, criança 

gasta. Minha mãe vende salgado, vende doces, vende Natura, Avon... vai se 

virando por fora. Não vejo muitas vantagens (na terceirização) no serviço, a 

vantagem é ter o meu salário no fim do mês. É a única, não a melhor de todas.  

(...) O (relógio) ponto é digital. Tu vai lá e bater o ponto 10x e tu continua ali.  

Tu bate para a entrada do serviço, bate para o intervalo, volta do intervalo, e 

na saída do dia, são 4 vezes. Um ponto só para (registrar) 100 pessoas.  

 

MIRIAN: Trabalhei como terceirizada há um ano e três meses. Meu primeiro 

emprego foi em um supermercado (Zaffari) como operadora de caixa. No 

supermercado, (Zaffari) se tu colocar três atestados “tudo bem”. Aqui, se tu 

trazer três atestados já querem te botar pra rua. (...) Cheguei a fazer um 

cursinho de informática, mas larguei porque não estava dando conta de fazer 

o curso e trabalhar no Zaffari. No Zaffari tinha “dobras” (trabalhar a mais). 

Meu horário era das 14hrs às 22h e sem ganhar horas extras.No Zaffari é uma 

escravidão também! É bem escravidão. Domingo tu “dobra”. Eu entrava às 

9hrs e ia até às 22hrs e só ganhava o vale (transporte) nos domingos e feriados. 
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Aqui na terceirizada tá ficando bem xarope. No Zaffari tinha dobra, mas não 

tinha “puxa saco”. Era por mérito, por promoção. Tinha que se esforçar... Aqui 

(na terceirizada) não tem critério de desempenho. Não nos dão muito valor. 

Não tem mérito para as supervisoras. As salas nos reconhecem bem mais. Tem 

que melhorar o tratamento das supervisoras. Não são boazinhas, não.  

 

ROSI: Comecei a trabalhar com 13 anos para fora de casa. Minha família é 

grande. Tenho 9 irmãos e minha mãe ainda mora em outro estado. No 

momento, a terceirização está sendo bem eficiente para mim porque eu 

sempre trabalhei mais tempo em “serviços de roça” e acho que a terceirização 

tá sendo mais prática. É o serviço que tá saindo com mais frequência. Tá dando 

mais oportunidade! A terceirização é boa, mas na diária eles pagam bem 

melhor.  

 

EVA: Eu sou solteira e tenho dois filhos. Meus filhos ficaram no país X com a 

minha mãe enquanto eu vim para o Brasil.O menino tem 17 anos e a menina 

tem 13 anos. Estou no Brasil há 4 anos. Tenho dificuldade para falar ainda. 

Português é difícil. Cheguei ao Brasil e fui para Cuiabá (Mato Grosso). Cheguei 

em Santa Catarina e não consegui trabalhar. (...) No trabalho, tem chefe que 

não ajuda. Peço ajuda e não consigo. Eu limpo o meu andar sozinha. Limpo 

armário, pego papéis, limpo as cadeiras e as mesas. Se você não tem ajuda, 

“tudo bem”. Eu consegui um trabalho!  

 

MARLI: Antes eu trabalhava por conta, eu fazia pão caseiro, vendia de casa em 

casa. Na terceirizada eu já comecei errada. A gente tinha que fazer faxina em 

cada lugar que ele mandava a gente ir. Eu tinha que me deslocar o tempo todo. 

Eu achava um absurdo pelo que a gente ganhava. Nós ganhávamos R$ 4,00 e 

pouco por hora. Quando eu comecei a trabalhar no TJRS eu não acreditava no 

que as pessoas estavam passando lá dentro. Depois que eu subi de cargo eu vi 

como é estar mesmo lá dentro. A supervisão não tem aquela visão ampla do 

que realmente o trabalhador precisa, de ser acolhido, da dificuldade de 

trabalhar na limpeza. Só quem trabalha é que sabe. 

 

BIA: Para nós é péssimo. Não temos lazer. A empresa fala que eles dão 

alimentação e que por lei, não era pra ter refeitório. Dizem que era pra todo 
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mundo almoçar fora. Como é que vamos almoçar fora com a renda que a gente 

ganha? Não tem como. A gente ganha muito pouco e tem que sustentar a 

família. Não sobra quase nada! É esse salário que mantém a nossa família. Na 

reunião eles falaram que não era obrigatório ter refeitório. Eles acham que a 

gente não conhece as leis. Tem muita gente que não conhece. Mas nem tudo 

que eles nos falam é verdade. 

 

A precariedade que aparece em diferentes relatos representa a crítica 

social ao desalento econômico provocado pelas reformas do sistema 

capitalista contemporâneo. 

No atual contexto de incertezas, a terceirização do trabalho é 

encarada pelas trabalhadoras entrevistadas como uma tratativa 

imediatista. Trata-se de um meio de desacelerar o número de contratações 

temporárias e estancar demissões no mercado de trabalho formal. Com 

isso, outros movimentos de ajustes setoriais foram compelidos a acontecer 

(como a redução das jornadas de trabalho e as verbas salariais), somando-

se a isso a coparticipação dos sindicatos enquanto facilitadores desse 

processo de mudança social. Cada vez mais as trabalhadoras se veem 

negociando a sua autonomia em troca de uma racionalidade 

mercadológica, individualista. Essa mentalidade as coloca em uma posição 

de desvantagem, na qual “devem ocupar seu tempo trabalhando cada vez 

mais por menos dinheiro”.20  

Ademais, talvez um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos 

sindicatos de trabalhadores terceirizados, bem como de todas as entidades 

que atuam na proteção do trabalho, seja o de lidar com a possibilidade 

iminente da “quarteirização”. Isto é, se trata de uma nova versão da 

terceirização, na qual uma empresa explora dos serviços terceirizados a 

um cliente, que, por sua vez, solicita os serviços de outra empresa 

 
20 CAVALLERO, Luci. GAGO, Verónica. Uma Leitura Feminista da Dívida: nos queremos desenvididadas! Buenos 
Aires: Fundação Rosa Luxemburgo, 2019. p. 28. 
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terceirizada para suprir demandas que a primeira empresa não conseguiu 

efetuar com os seus recursos próprios ao mesmo cliente.  

Essa nova fase da terceirização – advinda com a Lei nº 13.429/2017 

– tende a intensificar ainda mais os prejuízos aos trabalhadores 

terceirizados, por dar início a uma sequência de exploração insustentável, 

que lucra com a instabilidade – ainda mais quando se sobressai com a mão 

de obra feminizada. Além disso, promove um significativo rebaixamento 

no custo salarial.  

Conforme os relatos das entrevistadas, há, na forma da terceirização, 

um comprometimento não apenas quanto às condições de vida e de 

trabalho das terceirizadas, mas quanto ao próprio anseio por 

produtividade e desempenho que se deseja alcançar, a qualquer custo, 

pelas empresas. Em longo prazo, a terceirização promete oferecer mais 

riscos do que certezas, considerando a situação de desalento do 

crescimento econômico, a geração descontrolada de subempregos, o 

aumento do desemprego e, em especial, os danos à própria saúde 

financeira do Estado.21 

Por fim, há a notável dificuldade de atuação dos sindicatos, 

ocasionada pelas recentes mudanças legislativas, que causaram o seu 

enfraquecimento. A situação alternada dos sindicatos, de colaboração com 

os setores neoliberais, com as empresas, indica que nem sempre a atuação 

se coloca ao lado das lutas dos terceirizados. É o reflexo de um pacto de 

omissão com os trabalhadores, com a precarização da vida em larga escala 

e segmentos empresariais econômicos que dominam a exploração da 

terceirização.22  

 
21 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Relatório Desigualdade, Gênero e Raça. Disponível 
em: < https://ipea.gov.br/retrato/>. Acesso em: 08 set. 2021. 

22 ASSUNÇÃO, Diana. A Precarização tem Rosto de Mulher: a luta das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da 
USP. São Paulo: Edições Iskara, 2013. p. 106. 
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Desse cenário, saem fortalecidos os sindicatos patronais e as 

empresas terceirizadas.  

 
Considerações finais 
 

O instituto da terceirização mostra-se contrário ao que preconiza o 

princípio da proteção (princípio norteador do direito do trabalho) e o 

princípio da igualdade e da dignidade de todos os seres humanos. A 

terceirização agrava a situação desigual, ou seja, contribui para a 

segregação desses trabalhadores, sobretudo trabalhadoras mulheres 

negras, violando as normas constitucionais e internacionais que versam 

sobre o direito à igualdade; bem como sobre o trabalho digno e decente.  

O cenário de desigualdade existente, sobretudo aquele relativo às 

trabalhadoras terceirizadas, demonstra a (urgente) necessidade de 

recuperar a lógica – rompida – do direito do trabalho, de proteção daqueles 

que se encontram em histórica posição de desvantagem social. 
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Os contratos atípicos e a violência ao direito ao emprego 
 

Isabela Pimentel de Barros 
 
 
1. Introdução 
 

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/88) ficou conhecida como “Constituição Cidadã” por ter 

contado com ampla participação dos mais diversos setores da sociedade e 

ter incluído uma gama de direitos sociais até então inexistentes nas 

legislações constitucionais. Além de ter introduzido os direitos trabalhistas 

no capítulo dos direitos fundamentais, estabeleceu como fundamentos da 

República a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa e, ainda, como dois dos seus objetivos construir uma 

sociedade solidária e reduzir — mas não erradicar — as desigualdades 

sociais regionais. 

Em que pese os retrocessos, como a possibilidade de ser negociada a 

redução de salário e jornada, demonstrando o atendimento aos interesses 

do capital, certo é que, sendo uma Constituição principiológica, não se 

pode negar o grande avanço ao estabelecer um rol de direitos sociais 

mínimos aos trabalhadores no artigo 7º, bem como a busca pelo pleno 

emprego.   

Não obstante, nos anos que se seguiram à promulgação da CRFB/88, 

o Brasil seguiu o caminho trilhado por vários países europeus, 

aprofundando a flexibilização das relações trabalhistas, inclusive com a 

criação de novas modalidades de contratação, sob o fundamento de que, 

assim, empregos seriam gerados. Dessa forma, foi possibilitado que a 

reestruturação do capital preterisse os instrumentos internacionais que 
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deveriam reger as relações do trabalho em prol do lucro, que seria 

atingido, por sua vez, pela exploração cada vez maior do trabalhador. 

A centralidade do trabalho1, embora tenha permanecido, 

reestruturou-se, acarretando a precarização do próprio trabalho, o 

aumento da insegurança e da vulnerabilidade do trabalhador e o aumento 

das desigualdades sociais. Sob tais condições, as modalidades “atípicas”2 

de contratação passaram a ser disponibilizadas aos empregadores como 

mais opções de contrato, deixando de serem possíveis apenas em períodos 

excepcionais.  

Nesse sentido, em um contexto de flexibilização e desregulamentação 

dos direitos trabalhistas, sob o esteio do neoliberalismo e de medidas de 

austeridade, o presente artigo tem como objetivo realizar uma breve 

análise sobre a inserção dos contratos atípicos3 na legislação brasileira, 

sobretudo, a partir da “Reforma Trabalhista” realizada em 2017. 

Em uma sociedade capitalista, saber que o vínculo empregatício será 

mantido é essencial para quem trabalha, não só do ponto de vista 

 
1 Apesar de autores como Andre Gorz e Clauss Off defenderem a tese do fim da centralidade do trabalho, entendemos 
que, em que pese a diminuição do trabalho assalariado, ainda que reestruturado, o trabalho mantém-se como vetor 
de organização das sociedades, já que o indivíduo continua a depender dele para sobreviver. 

2 A Organização Internacional do Trabalho classificou como “Contratos Atípicos” os contratos temporários, por 
tempo parcial, os realizados através de agências de trabalho temporário e outras relações de trabalho com múltiplas 
partes, as relações de trabalho dissimulado e os trabalhos por conta própria economicamente dependente. No que 
tange essa última modalidade, imperioso ressaltar que não há, no Brasil, previsão desse tipo de contrato. Para fins 
de esclarecimento, no entanto, a Espanha foi o primeiro país europeu a elaborar uma regulamentação própria para 

essa categoria, consolidada através da Lei 20/2007 (Estatuto de los trabajadores autónomos). Segundo o artigo 11 da 
referida Lei, assim será considerado o trabalhador autônomo que, podendo ou não prestar serviços para várias 
empresas, recebe exclusivamente de uma delas o equivalente a mais de 75% da sua renda. Se assim for, o trabalhador 
é considerado um trabalhador economicamente dependente e terá alguns direitos reconhecidos na supracitada lei 
(ALMEIDA; BARROS, 2019). 

3 Conforme será abordado adiante, os contratos atípicos trazem inúmeros problemas não só ao empregado, que 
convive com a insegurança permanente, mas também ao empresário, vez que a alta rotatividade implica em custos 
e na perda de tempo com a seleção e treinamento de substitutos, na possível evasão de empregados qualificados, na 
falta de desejo de qualificar o profissional e na perda de “capital intelectual”. Ademais, como há pouco investimento 
em treinamento, não há aumento da produtividade. E preciso lembrar, ainda, que o alto número de demissões sem 
justa causa impacta os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que, em vez de serem direcionados à 
qualificação profissional, são utilizados para os custos com o seguro desemprego. Ademais, cabe lembrar que o 
trabalhador dispensado sem justa causa tem direito ao saque dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), os quais, na forma do artigo 5º, I, da Lei n° 8.036/90, quando depositados, são utilizados pelo 
governo federal para financiar programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura. 
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econômico, mas também social, uma vez que confere segurança a quem 

necessita de renda para consumir e para sobreviver. Logo, a continuidade 

da relação de trabalho é de extrema relevância. 

 
2. O caminho percorrido pelo Brasil no período pós Constituição de 1988 
 

Após a Constituição de 1988, a década de 90 foi a responsável por 

ampliar ostensivamente as possibilidades de contratos atípicos, dentre os 

quais incluímos os contratos temporários, com uma série de medidas 

destinadas a reduzir os custos do trabalho por meio da flexibilização das 

normas de contratação, jornada e remuneração, acarretando a 

configuração de um mercado de trabalho pouco organizado — 

caracterizado por um excedente estrutural de força de trabalho, um alto 

número de pessoas fora da cobertura previdenciária e na informalidade, 

elevada taxa de rotatividade, baixos salários e forte desigualdade social 

(KREIN; GIMENEZ, 2016, p. 24). O discurso de flexibilização, face à onda 

neoliberal vivenciada, ganhou destaque. As relações de trabalho 

aprofundaram, então, um processo de desregulamentação (ANTUNES, 

2012, p. 58). 

Das medidas mais relevantes desse período, podemos citar a Lei n° 

8.949/94 — regulamentando a existência das cooperativas de prestação de 

serviços; a lei do trabalho por tempo determinado (Lei n° 9.601/98); a 

Medida Provisória (MP) n° 1.709/98, que ampliou as possibilidades de 

utilização do estágio em funções não especializadas; a suspensão dos 

contratos de trabalho pelo prazo de dois a cinco meses para participação 

em cursos de qualificação profissional prevista pela MP n° 1.762/98 e as 

Medidas Provisórias que tratavam do trabalho por tempo parcial4, sendo 

 
4 Em que pese o trabalho parcial não fosse formalmente proibido em nosso país, a Medida Provisória n° 1.709-1, de 
1998, passou a regulamentá-lo. 
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este o prestado por até 25 horas semanais (MP n° 1.709/98 e 2.164-41/ 

2001)5. 

As medidas flexibilizadoras inseridas foram justificadas sob o 

conhecido pretexto da modernização da sociedade e da economia 

brasileira e na defesa das entidades empresariais que utilizavam a 

justificativa da necessidade de inserção na economia global de forma 

competitiva. Tais justificativas fizeram com que a discussão sobre as 

alterações das relações de trabalho no Brasil passasse necessariamente a 

ser uma questão de ajuste financeiro e, por isso, tornava-se imprescindível 

a atuação estatal (KREIN, 2004, p. 272). 

Inobstante as inúmeras medidas flexibilizadoras adotadas, houve, 

nesse período, a adesão à Convenção 158 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) através do Decreto Legislativo n° 68, de 16 de setembro de 

1992, que a aprovou no Congresso Nacional. A adesão à mesma significou 

a proteção do trabalhador na medida em que só permitia a sua demissão 

por causa justificada relacionada à sua capacidade, ao seu comportamento 

ou, ainda, baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, 

estabelecimento ou serviço6. A referida Convenção foi ratificada pelo 

governo brasileiro em 5 de janeiro de 1995 e passaria a vigorar 12 meses 

depois. Entretanto, só foi promulgada em 10 de abril de 1996 através do 

Decreto n° 1.855. Passados somente sete meses, foi denunciada através do 

 
5 Ressaltamos que, na década de 90, as tentativas de flexibilização das relações de trabalho foram lideradas pelos 
então Presidentes Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, mas o cenário político e econômico não permitiu que 
fossem implementadas continuamente, o que ocorrerá a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando 
uma série de medidas provisórias e projetos de lei começaram a ser apresentados com tal intuito. 

6 Acerca da referida Convenção, registra-se que, dos 36 países que a ela aderiram, somente o Brasil a denunciou. Os 
demais países que a aderiram foram: Antígua e Barbuda,  Austrália, Bósnia Herzegovina; Camarões; Chipre; 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Etiópia, Finlândia,  França, Gabão, Lesoto, Letônia, Luxemburgo, Macedônia do 
Norte, Malawi, Marrocos, Montenegro, Namíbia, Níger, Papua Nova Guiné, Portugal, República Centro Africana, 
República da Moldávia, República Democrática do Congo, Santa Lúcia, Sérvia, Suécia, Turquia, Ucrânia, Uganda, 
Venezuela, Iêmen e Zâmbia. Informações sobre esses países em: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303:
NO.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303:NO
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Decreto n° 2.1007, de 20 de dezembro de 1996, deixando de ter vigência 

no território brasileiro a partir de 20 de novembro de 19978. 

No período que se estende entre os anos 2000 e 2013, há uma 

mudança de paradigma e são observadas medidas ora flexibilizadoras, 

voltadas, sobretudo, para a terceirização, para o salário variável e para a 

redefinição do tempo de trabalho, ora mais protetoras dos trabalhadores, 

o que é definido pela melhoria de indicadores do mercado de trabalho, 

ampliando o leque de proteção social (KREIN; BIAVASCHI, 2015, p. 54-55).  

Um exemplo de medida flexibilizadora neste período, bastante 

estimulada pelos governos que sucederam, foi a Lei n° 11.196/2005, que 

permitiu que a pessoa física que prestasse serviços intelectuais pudesse 

abrir uma pessoa jurídica, sendo tal prática uma das grandes propulsoras 

da precarização do mercado de trabalho atualmente9. Já quanto às 

medidas mais protetoras, podemos citar como exemplos a Lei n° 

11.324/2006, que regulamentou para as domésticas alguns dos direitos 

dos trabalhadores celetistas e a Lei n° 12.506/11, que enfim regulamentou 

o artigo 7º, XXI, da Constituição Federal, ampliando o aviso prévio para 

até 90 dias.   

Relevante destacar, no entanto, que, em que pese o movimento 

contraditório acima citado, entre 2003 e 2014, é apontada uma 

significativa melhora das condições dos trabalhadores, o que pode ser 

aferido pelo decréscimo da informalidade de 54,4% para 44,4%, pelo 

aumento da contribuição para a previdência social de 47,1% para 62,2%, 

 
7 Cabe ressaltar que, ainda em 1997, foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (STF), uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI no 1625) questionando a legalidade do ato do Poder Executivo em realizar a denúncia da 
Convenção sem a aprovação do Poder Legislativo. Passados mais de 20 anos, no entanto, não houve julgamento da 
ação.  

8 Em 2008, mais uma vez foi enviado ao Congresso Nacional, pelo então Presidente, a mensagem n° 59 de 2008, 
solicitando a apreciação do texto da Convenção 158.  

9 Essa prática de flexibilização ganhou força vez que estabeleceu a relação contratual entre pessoas jurídicas e, assim, 
as empresas orientavam que os trabalhadores abrissem empresas de prestação de serviços a fim de contratá-las.  
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pelo maior poder de compra do salário-mínimo, que aumentou 73,2% e 

pela taxa de assalariamento, que cresceu de 55,2% para 61,9% (OLIVEIRA; 

PRONI, 2016, p. 73)10.  

Um estudo (KREIN; MANZANO; SANTOS; DUARTE, 2018, p.368) 

acerca dos fatores que levaram ao quadro acima demonstra que não 

foram, porém, as medidas flexibilizadoras as responsáveis pela melhoria. 

Ao revés, foram fundamentais alguns acontecimentos que se 

retroalimentaram, sendo eles: o crescimento econômico11, a dinâmica 

demográfica do mercado de trabalho12, as políticas públicas dirigidas à 

formalização dos pequenos negócios13, o papel regulatório14 e o 

fortalecimento das instituições públicas15 e o papel dos atores sociais16.  

Embora os autores do estudo citado ressaltem que o mercado de 

trabalho brasileiro apresenta, de fato, alto grau de flexibilidade marcado, 

sobretudo, pela facilidade das empresas em demitir o trabalhador sem 

sequer apresentar um motivo, eles concluem que a formalização esteve 

 
10 A melhora da remuneração nos anos 2000 se deu em razão do aumento do salário-mínimo, que, melhorando a 
distribuição de renda, em que pesem as vozes contrárias, não acarretou o aumento do desemprego e da 
informalidade. 

11 Os autores analisaram essa variável de acordo com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Segundo 
o estudo, pode ser afirmado que o crescimento econômico foi precondição para ocorrência dos efeitos de maior 
amplitude das demais variáveis. Nesse contexto, os autores destacam as políticas públicas, como o programa de 
transferência de renda continuada e a valorização do salário-mínimo, destinadas aos estratos sociais de menor renda, 
que, vinculadas a expansão do crédito, induziram ao crescimento do consumo de massa e fez aumentar as taxas de 
inversão aumentada agregada, garantindo o vigor e sustentabilidade do crescimento do PIB.  

12 Os autores destacam, quanto a esta variável, o comportamento positivo das taxas de participação de cada um dos 
grupos de idade do país, destacando o aumento da participação das pessoas em idade adulta (entre 29 e 59 anos) e a 

queda da participação daqueles entre 10 e 19 anos, bem como acima de 60. 

13 Segundo os autores, as políticas de formalização dos micro e pequenos empresários, bem como a do 
microempreendedor individual teriam contribuído para a formalização dos vínculos de emprego associados a estes 
negócios. 

14 O estudo aponta que a existência de um marco legal institucional foi um estímulo à formalização vez que esta é um 
fator condicionante para que o trabalhador tenha acesso a proteção social. Soma-se a isso o fato de que, em um 
cenário de baixo desemprego, é possível exigir o registro formal, que garante aos trabalhadores o acesso ao crédito, 
à seguridade e aos direitos trabalhistas. 

15 Os autores destacam a relevância da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da fiscalização do 
trabalho no período apontado. Sendo certo que a informalidade, historicamente, é resultado da ilegalidade, o combate 
mais intenso e eficaz contra as fraudes contribui para a formalização.  

16 Os autores explicam que iniciativas consubstanciadas, por exemplo, em campanhas de formalização e a organização 
e intervenção dos atores sociais influenciou na elaboração a e na implementação de políticas que reforçam a 
formalização do vínculo e combatem a informalidade.  
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relacionada com a existência de um marco legal protetor que, em um 

contexto de mercado de trabalho favorável, contribuiu para a geração de 

empregos.  

Não obstante, resumidamente, nesse período, é possível afirmar que 

havia na legislação trabalhista — como opções permissíveis à flexibilização 

das relações de trabalho e contribuindo para a “nova precariedade” do 

trabalhador — cinco grupos de modalidades de contratos atípicos: (i) os 

destinados à substituição eventual ou transitória e às contratações de 

trabalho sazonais; (ii) os destinados a estimular as contratações por meio 

de redução de custos e da ampliação das facilidades de demissão, como o 

contrato por tempo parcial; (iii) os que facilitam a inserção de grupos 

considerados vulneráveis no mercado de trabalho, como o contrato de 

aprendiz; (iv) os que objetivam prevenir o passivo trabalhista, como o 

trabalho voluntário; (v) os contratos de servidores públicos não efetivos, 

demissíveis e contratados por prazo determinado (KREIN, 2007, p. 114-

115)17. 

Observa-se, então, que o país, de fato, seguia a tendência de vários 

países europeus de priorizar o estímulo aos contratos atípicos. Não 

obstante, embora tivesse crescido a presença de trabalhadores formais 

precários nos locais de trabalho, tais contratos não tinham se disseminado 

vez que a maior parte dos contratos de trabalho se davam a prazo 

indeterminado (ALVES, 2012, p. 10). 

Em 2014, inicia-se uma crise econômica no Brasil, aumentando o 

índice de desemprego. Instaura-se também uma crise política. Logo, a 

ideia de que era preciso modernizar a “retrógrada” legislação trabalhista e 

privilegiar o negociado sobre o legislado a fim de gerar mais empregos 

 
17 Ainda quanto a fatores que contribuem para a “nova precariedade”, podem ser citados, ademais de a já citada a 
facilidade para demissão encontrada pelos empregadores brasileiros, as relações de emprego disfarçadas, sendo que, 
inclusive, algumas delas serão, como já dito, ampliadas posteriormente como a contratação por pessoas jurídicas e 
as cooperativas de contratação de trabalho. 
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retorna e se consolida no documento intitulado “Uma Ponte para o 

Futuro”, de 29 de outubro de 201518. 

Com o processo de Impeachment de Dilma Rousseff em 2016, havia 

uma conjuntura política e econômica que facilitava o retorno ao discurso 

propagado nos anos 90 de que era preciso modernizar as relações 

trabalhistas e flexibilizar as leis a fim de que novos empregos pudessem 

ser gerados. A crise ainda persistia no país e, nesse panorama, foi 

elaborado o Projeto de Lei n° 6.787/201619 e, como se sabe, o resultado 

desse movimento foi a edição da Lei no. 13.467 de 2017, a “Reforma 

Trabalhista”, um massacre nos direitos dos trabalhadores tão arduamente 

conquistados.   

As alterações realizadas envolveram as formas de contratação e 

facilidades para despedir, a jornada de trabalho, a forma da remuneração, 

as condições de trabalho, incluindo as relacionadas à saúde e à segurança 

no trabalho. Os sindicatos foram intensamente afetados. Especificamente 

quanto aos contratos atípicos, a “Reforma Trabalhista” expandiu as 

possibilidades de contrato por tempo parcial e criou a figura do contrato 

intermitente, que não possui qualquer garantia de remuneração e, até 

mesmo, de trabalho. Além disso, introduziu o artigo 442-B na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dispondo que a contratação do 

autônomo, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a 

qualidade de empregado. 

Nesse mesmo período, alterando a Lei no 6.019/74, foi publicada a 

Lei n° 13.429/2017, que fez com que a contratação temporária passe a ser 

 
18 Disponível em: https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-
FUTURO.pdf. 

19 Destacamos que, em 2012, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elaborou um documento intitulado “101 
propostas para a modernização trabalhista”, no qual apresenta sugestões para redução dos altos custos do emprego 
formal. Várias das propostas realizadas, como, a título de exemplo, o fim da ultratividade e a preponderância do 
negociado sob o legislado, foram acolhidas pela chamada Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017). Documento 
disponível em: http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/12/04/2728/20121204160 
144687771i.pdf. 

https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal 

permanente ou à demanda complementar de serviços, o que, na prática, 

permite a contratação para eventos imprevisíveis ou para situações 

previsíveis, mas que sejam sazonais ou periódicas. Ademais, a lei permitiu 

a contratação temporária para qualquer atividade, seja ela atividade meio 

ou fim, bem como proibiu o contrato de experiência nessa modalidade e a 

aplicação do artigo 479 da CLT. A maior alteração, no entanto, foi quanto 

ao prazo desse tipo de contrato, que passou a ser de 180 dias, consecutivos 

ou não, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, consecutivos ou não, 

desde que comprovada a manutenção das condições que ensejaram o 

contrato celebrado. 

Quando, no entanto, muitos achavam que o desmonte dos direitos 

trabalhistas já havia sido realizado, houve nova mudança de governo e foi 

eleito o presidente Jair Messias Bolsonaro, que, com a afirmação de que o 

Brasil possui muitos direitos trabalhistas20, tem conseguido aprofundar, 

cada vez mais, o desmanche desses direitos e a desigualdade social. 

É possível perceber, ainda que nesse breve percurso, como as 

políticas de combate ao desemprego se desenvolveram sob o ideal 

neoliberal e no contexto de abandono do projeto desenvolvimentista do 

Estado, capaz de combinar o crescimento econômico à redistribuição de 

renda e riqueza. Logo, as políticas de emprego submeteram a manutenção 

do trabalho às necessidades do capital e, dominadas sob a ideologia do 

individualismo, da competitividade e do mercado como instância 

principal, transferiram ao trabalhador a responsabilidade pela sua 

inserção produtiva (ALENCAR, 2010, p. 119-120). 

 
20 Logo após eleito, em 9 de novembro de 2018, Jair Messias Bolsonaro deixou claro que atenderia aos pedidos do 
empresariado e afirmou em suas redes sociais: “Os empresários têm dito para mim que nós temos de decidir: ou 
todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego". Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/ 
bolsonaro-diz-que-no-brasil-ha-direitos-trabalhistas-demais-05082019. 

https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-diz-que-no-brasil-ha-direitos-trabalhistas-demais-05082019
https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-diz-que-no-brasil-ha-direitos-trabalhistas-demais-05082019
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O Estado, mesmo tendo inaugurado uma pretensa democracia social 

em 1988, acaba por, não só estimular a precarização e a 

desregulamentação de direitos historicamente conquistados, mas também 

praticá-las. E as violações à Constituição Federal acabam por naturalizar o 

mercado de trabalho desregulamentado, o desemprego em ascendência e 

a pobreza trabalhista. 

 
3. Os contratos atípicos no Brasil 
 

Conforme apontam os estudos, em que pese as inúmeras 

possibilidades de contratação atípica previstas na legislação brasileira, o 

que se observa, no mercado de trabalho, é a pouca adesão dos 

empregadores a tais tipos de contratos.  

Segundo José Dari Krein (2007, p. 119-120), a não disseminação dos 

contratos atípicos no país pode ser explicada por alguns fatores. O 

primeiro é a flexibilidade já existente nas relações de trabalho, destacando, 

como exemplo, o contrato de experiência, que faz com que o empregador 

possa contratar sem quaisquer das exigências previstas para o contrato 

por prazo determinado e demitir o empregado, findos os 90 dias, com 

custos menores. O segundo consiste no fato de que o Brasil possui um alto 

índice de trabalhadores sem carteira assinada e, assim, a negação do 

registro é uma das faces mais cruéis da flexibilização e da precarização do 

mercado de trabalho. O terceiro, segundo o autor, seriam as exigências 

para a utilização dos contratos atípicos, já que, muitas vezes, devem ser 

associados a procedimentos de comprovação de sua necessidade, o que 

teria desestimulado as empresas. Por fim, aponta a resistência de 

correntes do movimento sindical, que teriam se insurgido quanto à 

contratação nesses moldes. 

Em que pese os contratos atípicos não tenham se disseminado, a 

precarização do trabalho consolidou-se também através da “precarização 
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do homem que trabalha”, o que quer dizer que o novo modelo do 

capitalismo flexível começou a atingir a vida e a saúde do trabalhador, mas 

não só daquele que possuía um contrato de trabalho atípico, mais exposto 

a acidentes de trabalho e à insegurança na saúde. Aqueles que 

aparentemente possuíam um emprego “estável” também começaram a 

sofrer uma pressão ainda maior, posto que, a qualquer momento, alguém 

do exército de reserva da mão de obra poderia ocupar seu lugar. O medo 

constante da demissão, portanto, poderia adoecer o trabalhador (ALVES, 

2012, p. 5-9). 

Após a Reforma Trabalhista, não há alteração relevante nesse 

cenário. Segundo Krein, de todas as admissões formais realizadas entre 

novembro de 2017 e junho de 2019, apenas 5,47% não foram por contratos 

por prazo indeterminado, sendo que o peso maior recaiu na contratação 

de servidores públicos demissíveis. Os contratos “atípicos” no setor 

privado corresponderam a aproximadamente 1% do total dos admitidos. 

No caso do trabalho intermitente, entre novembro de 2017 e junho de 

2019, ele representou apenas 0,55% dos contratos formais do período. Se 

considerarmos, no entanto, o saldo total do período (admitidos menos 

desligados), a participação do trabalho intermitente ganha expressão 

posto que representa 19,8%. O contrato por tempo parcial também 

permaneceu inexpressivo, o que não se pode dizer quanto à terceirização, 

que prosseguiu avançando (KREIN; OLIVEIRA; FILGUEIRAS, 2019, pp. 

88-108).  

As justificativas apresentadas para as contratações atípicas, embora 

estimuladas pela Reforma Trabalhista de 2017, não terem se expandido 

são semelhantes as apresentadas no período anterior21, mantendo-se a alta 

 
21 Ressaltamos, contudo, que, durante a pandemia da Covid-19, a contratação temporária no país cresceu 34,8% em 
relação a 2019, bem como a taxa média de efetivação dos trabalhadores temporários, que em 2020 estabeleceu-se 
em 20%, superando a média dos anos anteriores, que era de 15% 21. O primeiro quadrimestre de 2021 também 
apontou um aumento de 35% de contratações temporárias quando comparado ao mesmo período do ano anterior21. 
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taxa de informalidade existente, que se mantém em tendência de alta 

(KREIN; OLIVEIRA; FILGUEIRAS, 2019, p. 122). A opção de contratação à 

margem da lei demonstra a estratégia em buscar a forma mais barata para 

o empresário em detrimento das consequências para os trabalhadores. O 

crescimento do trabalho por conta própria, bem como o trabalho 

intermitente e o informal, possivelmente estimulados pela Reforma 

Trabalhista, pelo discurso do governo e pela pejotização, também justifica 

a ausência de necessidade de recorrer a outras formas de contratação 

precária. Nesse sentido, segundo os autores, os empregadores possuem 

uma opção “mais vantajosa” de continuarem utilizando o trabalho 

informal ao invés de se utilizarem das contratações atípicas. Como 

resultado desse quadro, o que se observa é a criação de ocupações mais 

instáveis e de baixa exigência de qualificação, precarizando, ainda mais, o 

mercado de trabalho. 

O que se percebe, portanto, é que, em que pese os argumentos de que 

a legislação trabalhista precisaria de “modernização” para que fossem 

gerados empregos, ela somente contribuiu para reforçar as tendências de 

flexibilização e precarização do mercado de trabalho, ampliando formas 

mais precárias de contratação, especialmente com o avanço da 

terceirização, da subocupação, do trabalho por conta própria, da 

pejotização e da ilegalidade/informalidade.  

Ademais, a tais justificativas pode ser acrescentado, como já dito, que 

o mercado de trabalho brasileiro tem como forte característica a facilidade 

encontrada pelo empregador em demitir. Um estudo do DIEESE aponta 

 
Curioso notar o percentual de aumento nesse tipo de contratação ainda que a legislação restrinja as suas hipóteses. 
Os dados são da Associação Brasileira de Trabalho Temporário (Assertem). Disponíveis em: 
https://asserttem.org.br/noticia/contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-
exige-cuidados-contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-exige-cuidados e 
em https://asserttem.org.br/noticia/com-  crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-
vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo-com-crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-
temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo.  

https://asserttem.org.br/noticia/contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-exige-cuidados-contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-exige-cuidados
https://asserttem.org.br/noticia/contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-exige-cuidados-contratacao-de-temporarios-oferece-respostas-as-incertezas-da-pandemia-mas-exige-cuidados
https://asserttem.org.br/noticia/com-%20%20crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo-com-crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo
https://asserttem.org.br/noticia/com-%20%20crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo-com-crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo
https://asserttem.org.br/noticia/com-%20%20crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo-com-crescimento-de-35-no-primeiro-quadrimestre-trabalho-temporario-vira-oportunidade-para-o-emprego-efetivo
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que, no início da década de 2000, 61,7% dos trabalhadores permaneciam 

menos de um ano em seu emprego (DIEESE, 2012, p. 89). Se 

considerarmos o período entre 2002 e 2014, aproximadamente 45% dos 

desligamentos aconteceram com menos de seis meses de vigência do 

contrato de trabalho, e cerca de 65% sequer atingiram um ano completo. 

Em 2017, 28,1% dos trabalhadores permaneceram no emprego menos de 

12 meses, percentual que praticamente não se altera em 201822, sendo 

ainda que menor, uma taxa elevada. 

É possível aferir que a rotatividade atinge com mais intensidade os 

trabalhadores mais jovens, uma vez que a taxa de rotatividade para os que 

possuem entre 18 e 24 anos foi de 61,3%, em 2014; entre 25 a 29 anos, 

50,4%; e, para os trabalhadores acima de 30 anos, foi inferior à média 

nacional, ficando em 41,3%. Os desligados por término de contrato 

apresentam menor remuneração média, fenômeno que se repete no ano 

seguinte (DIEESE, 2016, p.57). 

 Assim, a alta taxa de rotatividade de mão de obra dada a elevada taxa 

de admissões e de demissões23 não corrobora com a alegação 

governamental e empresarial de que o sistema trabalhista brasileiro é por 

demais rígido e contribui para o desemprego, posto que, se assim fosse, 

seria observada uma menor rotatividade no mercado de trabalho, o que 

seria inerente à rigidez do sistema. Nesse sentido, a temporariedade dos 

vínculos celetistas no mercado de trabalho brasileiro, demonstra, ao 

menos, que a demissão é um processo barato e, assim o sendo, é mais um 

fator que precariza as relações de trabalho. Portanto, claro está que 

baratear ou facilitar o processo de demissão não cria empregos24. 

 
22 Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default.. 

23 A título de exemplo, em 2017, 28,1% dos trabalhadores permaneciam no emprego menos de 12 meses, percentual 
que praticamente não se altera em 2018. Disponível em http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default.. 

24 Um estudo realizado por Marcelo Prado Ferrari Manzano (1996, p. 6) demonstra que demitir no Brasil é mais 
vantajoso ao empresário do que manter o custo salarial do trabalhador em períodos de previsão de redução de 
consumo. Segundo o autor, com exceção da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, as demais verbas pagas pelo 

http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
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Não obstante o Brasil não tenha oficialmente aderido massivamente 

aos contratos atípicos, o país tem um mercado de trabalho cada vez mais 

precário e, em razão dos dados demonstrados, temos a seguinte 

indagação: dada a alta rotatividade demonstrada, é possível afirmar que o 

contrato temporário, uma espécie de contrato atípico, não é significativo 

no mercado de trabalho brasileiro? Ou seja, a alta rotatividade do mercado 

de trabalho não demonstraria que a adoção dessa forma de trabalho é feita 

veladamente fazendo com que, mesmo os contratos típicos, possam 

também ser precários? Os dados demonstram que a alta rotatividade do 

mercado de trabalho brasileiro faz com que os vínculos sejam de curta 

duração, sendo necessário repensar a questão no Brasil, o que passamos a 

fazer. 

Isso porque, se um dos problemas históricos do mercado de trabalho 

— em que pese o princípio da continuidade no emprego insculpido no 

artigo 443 da CLT — é a alta rotatividade da mão de obra, torna-se urgente 

refletir sobre a necessidade de consolidar os mecanismos que permitam 

diminui-la e confiram proteção ao trabalhador no emprego vez que não há 

crescimento econômico sustentável sem um mercado consumidor que o 

garanta.  

A questão não é nova e está desde 1988 na Carta Magna uma vez que 

o artigo 7º, I, deixa claro que é direito do trabalhador a relação de emprego 

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 

lei complementar25, lei que nunca foi editada. Nesse sentido, apesar de a 

 
empregador possuem a natureza de salário indireto poupado compulsoriamente e, assim, o custo efetivo para 
dispensar um empregado é baixo. Dessa forma, se o empregador prevê que a sua demanda diminuirá por um período 
de, por exemplo, três meses, é menos custoso para ele demitir o funcionário a pagar o salário desse período. Isso 
acentua a rotatividade da mão de obra e a precarização das relações de trabalho, de modo que aumentar o custo das 
dispensas nos parece imprescindível para amenizar a intenção de precarização das relações de trabalho. 

25 Note-se que o Anteprojeto Afonso Arinos, publicado em 26 de setembro de1986, previa originalmente que os 
direitos dos trabalhadores ficassem no Título dedicado à Ordem Econômica, mas, no artigo 343, XVI, previa 
estabilidade aos trabalhadores. Esse anteprojeto, no entanto, não chegou a ser enviado ao Congresso. Informação 
disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/AfonsoArinos.pdf.. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/AfonsoArinos.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/AfonsoArinos.pdf
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Constituição ter tido a oportunidade de assegurar ao trabalhador a 

estabilidade, o poder econômico prevaleceu, e não o fez. Ademais, o 

entendimento majoritário, inclusive do poder judiciário trabalhista, foi que 

sequer a garantia de emprego foi efetivamente concedida, uma vez que foi 

delegada a função de proteger o emprego contra a despedida arbitrária ou 

sem justa causa à lei complementar, mantendo o caráter flexível da 

legislação. 

Não obstante os entendimentos contrários, certo é que, ademais de a 

própria CLT, como dito, em seu artigo 443 dispor sobre o princípio da 

continuidade no emprego, a ordem constitucional estabeleceu como 

fundamento da República os valores sociais do trabalho (artigo 1º, IV), 

objetivou a redução das desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, III) e 

estabeleceu ainda a busca pelo pleno emprego (artigo 170) e que a ordem 

social tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar 

e a justiça sociais (artigo 193). Nessa linha de raciocínio, se devemos buscar 

a máxima efetividade dos direitos sociais, não há como pensar que haverá 

a valorização do trabalho ou o “pleno” emprego se o ato de demitir pode 

ser praticado a qualquer tempo e sem qualquer motivo justificável para 

tal. 

Assim, afirmamos que, para a aplicação do artigo 7º, I, não há a 

necessidade da edição de lei complementar. Ao revés, não é crível que uma 

norma disposta na Constituição Federal não seja aplicada por mais de 20 

anos quando é possível aplicar analogicamente outras regras jurídicas a 

fim de dar eficácia e efetividade a mesma.    

Ao analisar o artigo 7º, I, fica claro: há a proteção contra a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, cabendo à lei complementar somente dispor 

sobre os casos que serão considerados como dispensa arbitrária ou sem 

justa causa e, ainda, as suas consequências, como a obrigação de reintegrar 

o empregado ou o valor a ser pago quando a dispensa for considerada 
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arbitrária, até mesmo porque uma lei complementar pode regular o 

preceito constitucional, mas não impedir a sua eficácia. 

Assim, imperioso afirmar que lacuna existente pode ser preenchida 

com os artigos 482 e 165 da CLT, sendo que o primeiro estipula 

taxativamente os casos de demissão por justa causa e o segundo conceitua 

a dispensa discricionária como aquela “que não se fundar em motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro”. Assim, o artigo 7º, I, da 

CRFB/88 já estipula, em nosso entendimento, independentemente de 

qualquer lei complementar, que é proibida a dispensa que não for baseada 

nos artigos 482 e 165 da CLT. 

Levando em consideração que o legislador não utiliza palavras em 

vão, para que serve, então, a indenização prevista no artigo 10 do ADCT? 

Ora, se a dispensa não estiver baseada em um dos incisos do artigo 

482 da CLT, terá que, necessariamente, estar prevista em uma das 

hipóteses do artigo 165 da CLT, sob pena de ser considerada arbitrária e, 

assim, ao conjugar o artigo 7º, I, da CFRB/88 com o artigo 10 do ADCT, é 

possível concluir que a indenização estipulada em 40% sobre o saldo do 

FGTS refere-se, de fato, ao valor que deve ser pago para a dispensa sem 

justa causa desde que a mesma não se considere arbitrária (MAIOR, 2004, 

p. 49). Portanto, para sabermos se a dispensa não foi arbitrária, essa 

deverá ser justificada e embasada em um dos motivos acima mencionados 

e, se assim não for, será considerada ilícita. 

Caso seja arbitrária, no entanto, as consequências deverão estar 

previstas na lei complementar. Todavia, enquanto essa não existe, é 

possível estabelecermos os parâmetros para tal, como nos permite o artigo 

4º da Lei de Introdução ao Código Civil e tendo como fundamento a 

legislação já existente. 

Sendo considerada a dispensa ilícita por ser arbitrária, existem dois 

caminhos que podem ser seguidos. O primeiro, baseado no artigo 495 da 
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CLT, diz que o empregado pode ser reintegrado; não sendo, todavia, a 

reintegração aconselhável, os artigos 496 e 497, ambos da CLT, informam 

que a reintegração poderá ser convertida pelo tribunal do trabalho em 

indenização estipulada em dobro do que teria direito a receber. 

É preciso interpretar a norma, ainda, em conjunto com as normas 

internacionais às quais o país se obrigou, como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e a Declaração de Filadélfia, ressaltando que, como 

membro da Assembleia Geral da ONU, o país se obriga a seguir aquela. 

 
Considerações finais 
 

Como pôde ser visto, o mercado de trabalho brasileiro atualmente é 

configurado pela expansão das possibilidades de contratação atípica, pela 

alta rotatividade, por uma informalidade em ascendência e por, ainda, 

mais tentativas de retirar direitos dos trabalhadores. Prioriza-se o lucro, 

independente de como ele será atingido e os danos causados ao meio 

ambiente e às vidas. Esquece-se que, sem salário decente, há a diminuição 

do mercado consumidor, gerando crise econômica, desemprego e um ciclo 

vicioso.  

Insta ressaltar, a título de exemplo que, no quadro de contratações 

temporárias e por tempo parcial, estudos indicam que as consequências 

são nefastas não só para o empregado, mas também para a sociedade e 

para o empresário: ademais de os trabalhadores receberem menos 

formação de seu empregador, o que reduz o seu desenvolvimento 

profissional e a sua produtividade, eles costumam receber um salário mais 

baixo do que o contratado por tempo indeterminado, recebendo um 

salário perto da linha de pobreza relativa, uma vez que a “taxa de risco de 

pobreza trabalhista” — a quantidade de trabalhadores com recebimentos 

inferiores a 60% da renda média — é maior entre os que possuem esses 

tipos de contratos. Nesse contexto, os trabalhadores temporários são, em 
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média, três vezes mais propensos a cair na pobreza trabalhista do que os 

trabalhadores com um contrato permanente.  

Há também a tendência que tais trabalhadores estejam mais sujeitos 

a acidentes de trabalho, o que traz consequências para a previdência social 

e, logo, para toda a sociedade. Soma-se a isso o fato de que, muitas vezes, 

não conseguem atingir o tempo mínimo de emprego para que possa 

receber benefícios sociais.  

Estudos indicam, ainda, que os mais suscetíveis às contratações 

temporárias e por tempo parcial são as mulheres, os jovens, os imigrantes 

e os que possuem uma menor qualificação, sendo certo que, vez que tais 

trabalhadores recebem uma menor formação de seu empregador, o 

trabalhador não consegue se qualificar para ascender em um ciclo 

perverso.  

Nesse sentido, ainda quando falamos em trabalho formal, como dito, 

ele se dá de forma precária e, portanto, sem segurança para o trabalhador. 

Os contratos atípicos são exemplos típicos de precariedade de contratos 

formais: enquanto o trabalhador intermitente não tem sequer garantia de 

trabalho, o trabalhador por tempo parcial não tem a garantia que receberá 

um salário-mínimo vez que é possível o recebimento do salário 

proporcional a sua jornada.  

Nesse cenário de expansão das modalidades de contratos atípicos e 

de retirada massiva dos direitos dos trabalhadores, o que, de fato, foi 

observado, foram empregos cada vez mais precarizados, vez que a 

expansão dos contratos atípicos não gerou postos novos, mas só fez 

precarizar os já existentes. Portanto, é preciso dizer que não há razão dessa 

forma de contratação continuar persistindo em nossa legislação, quem 

dirá sendo ampliada. 

Ademais, a alta rotatividade permaneceu, o que nos faz refletir se, de 

fato, as contratações atípicas, sobretudo o trabalho temporário, não foram 
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sempre significativas no mercado de trabalho brasileiro, tendo a Reforma 

Trabalhista “apenas” ampliado as possibilidades e reiterado os atos de 

violência que já vinham sendo praticados contra o direito ao emprego.  

E, pensando nisso, reiteramos que é preciso, com urgência, refletir 

sobre o que já dispõem as legislações trabalhista e constitucional e 

conceder ao trabalhador brasileiro garantia em seu emprego vez que, em 

uma sociedade capitalista, perder o emprego é perder a possibilidade de 

pagar aluguel, comida, remédio e, portanto, sobreviver com alguma 

dignidade, dignidade esta que se constitui como requisito mínimo para que 

a sociedade potencialize não só a economia, mas os valores que nos fazem 

sermos humanos, demasiadamente humanos. 
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A reforma do judiciário e a precarização do 
direito do trabalho: a advocacia comprometida 

com a justiça social como solução 
 

Sabrina Ramalho Ferreira 1 
 
 
1. Introdução 
 

O Brasil é marcado por sua longa história de árduas tentativas de 

construção de uma ordem social que modifique a sociedade brasileira, com 

o intuito de erradicar as desigualdades sociais tão latentes. Essa 

conjuntura só pode ser possível a partir de um Estado Democrático de 

Direito que conduza para a Justiça Social, galgando o potencial do Brasil 

para as melhores condições estruturais, sociais e econômicas possíveis. 

Porém, essa mudança está condicionada à manutenção de modelos de 

hierarquia social, de gênero e de raça que nos conduzem ao pior dos 

mundos, pois ainda paira pelo ar as marcas da colonização, que vão se 

sustentando entre as gerações das famílias colonizadoras e detentoras de 

poder, insistentes em continuar deitadas em berços esplêndidos2. Essas 

mesmas gerações direcionam o país ao caos, enquanto toda a sociedade 

aguarda, com fé, ver o sol da liberdade3, que só será possível com a 

inserção dos Direitos Sociais elencados na Constituição Federal. 

Um Estado dotado de racionalidade e organizado por uma 

Constituição Federal com parâmetros de Justiça Social que objetivem 

 
1 Advogada, Bacharel em Direito, membro do MATI (Movimento da Advocacia Trabalhista Independente), da 
Comissão de Direitos Individuais e Coletivos da OAB/JF e da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/JF. 

2 BRASIL. HINO NACIONAL. 1831. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/hino.htm. 
Acesso em: 01 out. 2021. 

3 BRASIL. HINO NACIONAL. 1831. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/hino.htm. 
Acesso em: 01 out. 2021 
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diminuir as desigualdades não deve se enfraquecer perante as constantes 

tentativas de rompimento com a lógica dos Direitos Humanos. Manter-se 

firme não é uma missão fácil, mas um compromisso do Estado brasileiro, 

garantindor a dignidade para seu povo nos termos assegurados pela 

Constituição Federal, que ratifica: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Para que possamos ao longo do caminho encontrar patamares 

civilizatórios que fomentem a Justiça Social, é determinante a ação positiva 

dos poderes da república, de forma organizada, para a criação de leis de 

fomento a políticas públicas. Leis essas que permitam o acesso dos 

indivíduos à cidadania e dignidade, como condições precípuas para se 

manterem vivos frente ao capitalismo, que insiste em ser predatório. E 

essa proteção, obviamente, se estende às obrigações funcionais dos 

componentes do Judiciário brasileiro, tão necessário em momento de crise. 

O capitalismo tem dificuldades significativas para manter o equilíbrio 

em suas relações, e como reflexo seus efeitos recaem diretamente sobre o 

Judiciário, principalmente sobre a Justiça do Trabalho, pois é através dela 

que o trabalhador busca efetivar seus direitos, tolhidos durante a relação 

de emprego, que carrega tantas marcas opressoras. 

 

Direito do Trabalho, produzido nos marcos da institucionalidade burguesa, 

constitui instrumento de dominação de classe, verdadeira chancela estatal à 

exploração do trabalho pelo capital, na medida em que garante a apropriação 
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da mais-valia pelo capitalista. Por outro lado, em virtude de seu caráter 

interventor no âmbito da autonomia da vontade, impõe limite a esta 

exploração. Esse limite consiste na permanente busca da fixação de 

parâmetros civilizatórios na relação naturalmente desequilibrada entre capital 

e trabalho, que se dá, com maior ou menor eficácia, em cada momento 

histórico e em cada lugar. Há, portanto, uma tensão permanente entre os 

papéis de garantidor da atuação coercitiva do Estado e de legitimador, em 

termos hegemônicos, das relações sociais de produção para formação do bloco 

histórico4. 

 

O Estado é o principal garantidor da organização da exploração do 

trabalho pelo capital e, em tese, deveria respeitar os limites necessários 

para garantir ao trabalhador a possibilidade de uma sobrevivência digna. 

Na ausência do Estado-garantidor, a manutenção e recuperação da 

dignidade do trabalhador só é possível através da representação dos 

advogados, que voltam os olhares para as condições que o patrono da 

causa se encontra. Assim como o trabalhador ao qual representa, o 

advogado também é um trabalhador — que encontra inúmeras 

dificuldades pessoais, econômicas e profissionais que atentam diariamente 

em prejuízo não só a ele como a seu próprio cliente.  

Esse paradigma perpassa a essência da autonomia profissional e do 

desenvolvimento do conhecimento crítico dos advogados, que 

proporcionam a melhor defesa ao seu cliente. Por isso é salutar a proteção 

da profissão frente às constantes tentativas de diminuição da 

argumentação com o próprio poder Judiciário, para que o patrono não seja 

conduzido à aceitação de métodos de resolução de conflitos que deixem 

seus clientes com indenizações ínfimas perto do prejuízo causado, sejam 

patrimoniais ou morais. Essa condição precarizada de clientes e advogados 

movimenta a máquina da desigualdade social. 

 
4 MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Direito, Judiciário Trabalhista e Aparelhos de Estado. 2020. Disponível em: 
https://www.dmtemdebate.com.br/direito-judiciario-trabalhista-e-aparelhos-de-estado/. Acesso em: 06 set. 2021. 
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A condição do advogado, obviamente, tem seus reflexos na 

aplicabilidade do Direito; mas a principal fomentadora dessa mudança 

drástica está na reforma do Judiciário, na reforma de seu modus operandi, 

que se aproxima cada vez mais da precarização dos direitos do 

jurisdicionado, como também nas dificultosas situações criadas para 

impedir o patrono da causa a fundamentar e discutir o direito nos 

parâmetros da ordem pública.  

A nova lógica, organizada a partir do Documento 319 do Banco 

Mundial, discorre sobre as reformas no judiciário na América Latina, 

demonstrando claramente que o capital financeiro é o investidor principal, 

e como tal visa persuadir todas as instituições públicas a agirem de acordo 

com os seus ditames. Como maximizadores de conflitos sociais através de 

negociações, os termos da lógica liberal colocam as pessoas em grau de 

paridade, mesmo sabendo que dificilmente terão condições de conversar 

sobre o objeto do litígio em igualdade.  

Essa lógica perversa tem um fundamento pragmático no Direito do 

Trabalho, que é o de afastar os trabalhadores da justiça especializada e 

conduzi-los a centros de negociação, para que, mais uma vez, 

independentemente do dano causado pelo empregador, o empregado 

esteja disposto a renunciar seu direito em favor do empresário. Para que 

isso não aconteça, é fundamental o compromisso com a ordem jurídica de 

Justiça Social de todos aquelas pessoas que compõem o Judiciário, mas 

principalmente o compromisso do advogado em construir raízes no 

pensamento crítico, se utilizando de várias ferramentas como: História, 

Constituição Federal, OIT, CLT, Normas sobre Direitos Humanos, 

Doutrina e Jurisprudências voltadas para a questão social. 

O uso transgressor dessas ferramentas tornará o debate fidedigno, 

contrariando a lógica liberal que nos conduz ao caos absoluto. A arma 

contra a indiferença sempre será a militância compromissada com a 
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mudança a realidade dos vários espaços de poder que constituem a 

sociedade brasileira. Nesse sentido, a advocacia constitui esse escudo 

necessário na condução do corpo político-jurídico compromissado com o 

melhor dos mundos — agindo em prol do social, transgredimos ao melhor 

de nós e de todos, e é assim que se consiste uma sociedade com bases 

comprometidas com os Direitos Humanos e solidariedade; essa é a 

obrigação de todos nós. 

 
2. A reforma judiciária, a precarização da defesa do trabalhador e o 
documento 319 como impulsionador do caos: uma necessária mudança de 
paradigma 
 

As mudanças sociais produzidas pelo capitalismo determinam as 

modificações estruturais necessárias ao Judiciário brasileiro, sem que 

deixem de considerar os patamares de outros países; tais deslocamentos 

sempre se apoiam no discurso de que a mudança vem para auxiliar o 

jurisdicionado. O discurso se firma ao ratificar que as mudanças 

representam o melhor dos mundos, pois favorecem a economia e a 

empregabilidade, o que constitui uma grande falácia. 

O documento 319 do Banco Mundial, lançado em 1996, é o principal 

direcionador dessas mudanças, pressionando o Judiciário da América 

Latina a se enquadrar aos modelos europeus. O que merece atenção nesse 

documento são os incentivos aos métodos alternativos de resolução de 

conflitos, com a redução da participação da advocacia.  

Essa escolha é fatalmente temerária aos Direitos Constitucionais, o 

que ratifica a importância de uma advocacia atenta e vigilante, para que se 

garanta a proteção de todo arcabouço jurídico, principalmente o 

trabalhista, atacado diariamente pelo discurso de que a Justiça do Trabalho 

tem altos custos e não resolve os problemas. Para exemplificar o que o 

documento 319 determina, vejamos abaixo: 
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Em El Salvador, a mediação garante às partes a possibilidade de acordos num 

prazo de 2 meses e sem a presença de advogados, tendo demonstrado-se 

especialmente importante à população de baixa renda. 5 

 

(...) 

 

Ademais, a experiência tem demonstrado que a mediação, em particular, pode 

ser uma forma efetiva de solução de conflitos, para muitos que não tem 

condições de arcar com os custos das demandas. 6 

 

Aqui cabe discorrer sobre as reformas constantes que o Judiciário tem 

passado ao longo dos anos, nas quais cada vez mais a inserção de meios 

alternativos de solução de conflitos são propostos como salvadores, 

auxiliando na redução de litigiosidade e na pacificação das partes, como se 

fosse possível. 

Veja o exemplo utilizado no documento 319 sobre El Salvador. 

Naquele momento, as mediações eram feitas sem a participação dos 

advogados, mesmo havendo ciência de que a população de baixa renda é a 

que mais procura esse tipo de jurisdição. É importante que se diga que a 

população de baixa renda não está apta a negociar, não tem capacidade de 

argumentar frente aos interesses escusos de todos aqueles ofensores da 

ordem pública sem a presença de um advogado, o que demonstra a 

intenção dos donos do capital em ofertar o valor reduzido, de acordo com 

a sua conveniência e com a chancela do Poder Judiciário.  

Aqui no Brasil não é apenas a conciliação que se torna um problema 

na defesa dos direitos dos jurisdicionados, mas também — e 

principalmente — a precarização do trabalho dos advogados, que 

potencializa tentativas conciliatórias.  

 
5 MUNDIAL, Banco. Documento Técnico nº 319: O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe. Washington D.C: 
Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento/banco Mundial, 1996. p.39 

6 MUNDIAL, Banco. Documento Técnico nº 319: O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe. Washington D.C: 
Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento/banco Mundial, 1996. p.40 
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A falta de conhecimento daqueles que necessitam da proteção 

jurisdicional em uma tentativa de acordo que obedeça a um objetivo de 

pôr fim a implementação da Justiça Social em favor da manutenção da 

hierarquia social e financeira dos donos do capital obedece a uma lógica 

precarizante do Direito do Trabalho. As pessoas com baixo poder 

aquisitivo aceitam a resolução do problema de forma rápida e barata, sem 

uma decisão que forme uma jurisprudência efetiva contra o ofensor da 

ordem, o que favorece cada vez mais os empresários em detrimento do 

sofrimento do trabalhador. O acordo é realizado pois os trabalhadores 

precisam sobreviver (criar condições mínimas para comer, pagar contas, 

poder investir em outros interesses, sempre postergando o direito de todo 

indivíduo ao lazer, condição essa sempre a última a ser visualizada). 

Colocar um trabalhador frente a um empresário e seu corpo jurídico, 

com a intenção de mascarar o desequilíbrio entre as partes, como se fosse 

possível negociar em grau de paridade, só demonstra a capacidade dos 

donos do capital de negar constantemente o limbo em que os 

trabalhadores se encontram em nome da constante acumulação de 

riquezas.  

 

É no final do contrato, porém, que se desvelam, desnudam e dissimulam os 

males do sistema. As vontades aí são tendentes a dissociarem-se de todo. Aos 

tomadores do trabalho alheio, o pagamento contratual e legal soa como um 

custo sem retorno. Há pouco apego ao cumprimento da lei ou à moralidade da 

conduta. Aos trabalhadores, cuja satisfação de direitos restou diferida para 

esse momento, o certo acaba convertido e artificializado em duvidoso. 

 

Sucede que grande parte do conteúdo do “contrato” de trabalho decorre não 

só em razão da vontade das partes (sit pro ratione voluntas), senão também 

do conjunto de normas impositivas que a sociedade estabelece não apenas 

como conteúdo mínimo de tais contratos (voluntas legis), que impõem uma 
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ordem pública sobre aspectos sobre os quais não se admite arbítrio. É dizer, 

de modo simples: a vontade das partes nunca é absoluta. 

 

(...) 

 

Desse sistema que acaba por admitir, por ser leniente, o que não prevê (o 

inadimplemento dos direitos trabalhistas), surgem milhares e milhares de 

demandas, todas elas a receber o incentivo de que se concluam de modo 

conciliado. 

 

E a forma-acordo, desse modo, adquire um caráter místico de pacificação dos 

conflitos. E o seu caráter misterioso faz com que direitos subjetivos 

decorrentes do trabalho possam – e até mesmo devam – ser negociados 

necessária e objetivamente como algo de que desprende da classe 

trabalhadora, em favor de e para além dela, dos quais deve renunciar em parte, 

em favor da paz social.7 

 

O Estado nega assistência, nos termos Constitucionais e de proteção 

da Dignidade Humana àqueles abandonados à própria sorte, que deveria 

ser o seu principal escudo contra a investida do capital. No Brasil, a partir 

da aplicabilidade da Resolução 125 do CNJ8, em conjunto com as 

modificações implantadas pela lei 13.467/2017, é possível ratificar que 

estamos caminhando a passos largos para o fim das proteções aos 

trabalhadores e ao fim da Justiça do Trabalho9. 

A realidade do Judiciário brasileiro se coaduna cada vez mais com 

essas novas formas de resolver o conflito às margens do Direito. Diante 

 
7 MORO, Luis Carlos. O Fetichismo da Conciliação nas relações de trabalho. In: MAIOR, Jorge Luiz Souto; SEVERO, 
Valdete Souto (org.). Resistência II: defesa e crítica da justiça do trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2018. p.80-
81 

8 BRASIL. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Resolução Nº 125 de 
29/11/2010. 

9 SAKAMOTO, Leonardo. Deputado propõe fim da Justiça do Trabalho, pauta defendida por Bolsonaro. 2019. 
Disponível em: https://www.dmtemdebate.com.br/deputado-propoe-fim-da-justica-do-trabalho-pauta-defendida-
por-bolsonaro/. Acesso em: 10 out. 2021. 
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dos paradigmas supracitados, é necessário alertar a todos aqueles 

advogados que militam nos setores públicos e privados, à OAB e 

principalmente os alunos de Direito, que são futuros advogados e futuros 

servidores públicos, de que a mudança necessária sem dúvida não é 

distante do Direito10.  

O futuro do advogado depende muito da sua capacidade de 

desenvolver pensamento crítico sobre as demandas recebidas por ele, não 

só na resolução do problema de seu cliente, que a priori é fundamental, 

mas também afastando legislações precarizantes, criando fundamentações 

pensadas sobre o paradigma de justiça social, para que o tensionamento 

seja real, pois todos aqueles advogados trabalhistas que enfrentam 

cotidianamente a força do capital frente a sua tentativa constante de 

defender o trabalhador estão sendo cada vez mais jogados ao limbo, 

condicionados a aceitar cada vez mais menos direitos para seu cliente.  

Não devemos pensar que os direitos duramente conquistados estão 

interligados apenas com a fruição do valor financeiro que será auferido ao 

final da ação; os direitos que ali estão transcendem, pois é condição e 

possibilidade de acesso aos Direitos Humanos. Não podemos continuar a 

alimentar o processo de conciliação como se ele fosse sempre a melhor 

tentativa de resgate ao direito violado. Diante desse paradigma, é essencial 

que o raciocínio do advogado esteja voltado à realidade vivida pelos 

trabalhadores, de forma que seja possível frear as constantes tentativas 

empresariais de macular a Constituição e a CLT, ao utilizar várias 

ferramentas de poder para afastar a sentença em seu desfavor — o que 

fatalmente condicionará a empresa a continuar massacrando direitos 

 
10 Mas não esses supostos direitos, de bases liberais que insistem em colocar a sociedade contra a parede, a mudança 
da ordem existente, se consagra em perquirir o acesso à Justiça Social e aplicabilidade de sanções devidamente 
eficientes que constranjam os ofensores do Direito que são verdadeiros reprodutores de danos a sociedade. O 
tensionamento eficiente precisa muito da figura do advogado comprometido com o Estado Democrático de Direito, 
que questione o sistema, na contramão da ordem precarizante, com a devida segurança que permite a autonomia do 
advogado. 
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trabalhistas sem a devida responsabilidade de proteção do trabalhador na 

relação de trabalho.  

 

A noção predominante de princípio inscreve-se na lógica racional pela qual o 

Direito é compreendido como mecanismo de realização da justiça e mesmo 

como horizonte final para uma sociedade “boa para todos”. O primeiro alerta 

necessário, portanto, ao introduzir esse estudo sobre a noção que a proteção 

desempenha no Direito do Trabalho, é o que estamos lidando com o discurso 

do capital. 

Ainda assim, é fundamental resgatar e potencializar a função da proteção, 

recuperando a raiz da qual frutificam normas tipicamente trabalhistas, para o 

uso transgressor do Direito do Trabalho, exatamente porque ele também é 

inscrito nessa lógica perversa que buscamos superar. O desafio é, pois, o de 

sustentar a necessidade de comprometimento do intérprete das normas 

trabalhistas com o conteúdo de proteção que elas contenham, confrontando o 

discurso jurídico com suas próprias premissas.11 

 

A responsabilidade do advogado de resistir constantemente às 

tentativas de rompimento com a ordem democrática e à aplicabilidade do 

processo do trabalho são condicionantes a esse estado que insiste em 

vigorar sobre a exploração, ou melhor dizendo, sobre a escravização dos 

corpos dos trabalhadores, com a chancela do único poder capaz de frear 

essa força, que é a Justiça do Trabalho, criada com o intuito de proteger a 

Justiça Social, tão cara a esse país marcado pela desigualdade social latente. 

A construção da advocacia combativa trabalhista perpassa, por óbvio 

e a priori, pelos bancos de faculdade, pela responsabilidade do meio 

universitário em garantir aos futuros bacharéis, advogados e servidores 

públicos a possibilidade de conhecer a história que marca o Brasil e 

romper, criticamente, toda a ordem montada para desfavorecer os 

 
11 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho: compreendendo as relações 
sociais de trabalho no Brasil e as funções do direito diante das possibilidades de superação da forma capital. São 
Paulo: Ltr, 2016. p.120 
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trabalhadores ao alcançarem os objetivos de melhoria da condição social 

necessária protegida pela ordem constitucional. 

 
3. A construção da advocacia trabalhista crítica comprometida com a justiça 
social  

 

(...) Trabalho, trabalho, trabalho. O dia entupido de obrigações. A noite 

festejada por encontros de rápidos gozos. Os amores tinham de ser breves. 

Cursos, estudos, somente aqueles que proporcionassem efeitos imediatos. 

Nada de sala de aula durante anos e anos e de leituras infinitas. – Aprenda 

inglês em seis meses. Garantimos a sua aprendizagem em cento e oitenta dias. 

– Nada de gastar o tempo curto e raro. É preciso correr, para chegar antes, 

conseguir a vaga, o lugar ao sol, pegar a fila pequena no banco, encontrar a 

lavanderia aberta, testemunhar a metade da missa.12 

 

A advocacia é uma profissão de valor social fundamental para 

qualquer sociedade que pretenda assegurar direitos constitucionalmente 

previstos no ordenamento jurídico pátrio. No Brasil, a Constituição 

Federal de 1988 é o paradigma que funda a ordem jurídica e econômica, 

que tem como objetivo a valorização do Trabalho Humano e a busca do 

pleno emprego, de acordo com os ditames da Justiça Social13, direitos esses 

que promovem a melhoria da condição social do trabalhador14.  

Os direitos supracitados são requisitos necessários do acordo feito 

entre o Estado, os donos do capital e o trabalhador, para garantir uma 

possível pacificação dos conflitos sociais tão latentes na sociedade 

brasileira — esse mal-estar que assola a condição humana que 

constantemente anseia por acumulação de riquezas. Porém, a realidade é 

bem outra, a capacidade vociferante dos donos do capital em lucrar em 

 
12 EVARISTO, Conceição. Olhos D’água. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.p.67 

13 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” 

14 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social” 



100  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

cima do sofrimento humano, apropriando-se do trabalho em condições 

cada vez mais precárias, em contrassenso com o ideal constituído pela 

Constituição Federal e pelos Princípios da Dignidade Humana, faz parte 

desse novo paradigma construído por liberais, que pretende aumentar as 

desigualdades sociais em favor de falsa liberdade, que na verdade só serve 

àquele que tem capacidade financeira para tanto. 

Na ausência de ações afirmativas do Estado para conter o avanço 

dessa precarização, o indivíduo ou os grupos reprimidos buscam acionar 

seus direitos através da jurisdição, e para que ela se mostre presente, é 

necessário o auxílio de um advogado para patrocinar a causa nos termos 

da legislação vigente. A Constituição Federal ratifica no art. 13315 que: “O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” 

(BRASIL, 1988). 

Em uma conjuntura social complexa como a brasileira, na qual nos 

distanciamos pouco mais de 133 anos da abolição da escravatura, não é 

bobagem dizer que as lutas são constantes contra todos aqueles opositores 

dos direitos sociais que insistem em desmantelar a conjuntura protetiva 

dos Direitos dos Trabalhadores, essenciais para a manutenção do 

capitalismo. Esse constante estado de lutas sociais impacta diretamente na 

ação do advogado, pois são criados limites condicionados à mera questão 

financeira, o que direciona a profissão a maior precarização, colocando os 

direitos sociais à mercê da boa vontade da burguesia brasileira, que 

persiste em seu atraso, se mantendo omissa e escravocrata. 

 

Os sucessivos ataques sofridos ultimamente pela Justiça do Trabalho nada têm 

a ver com crise econômica ou modernidade. Têm direta conexão com uma 

racionalidade escravista que ainda domina o inconsciente cultural brasileiro, 

 
15 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 out. 1988. 
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quando não expressa de forma clara e assumida. Quando os primeiros passos 

na direção da abolição da escravatura começaram a ser dados no Brasil com o 

projeto da Lei do Ventre Livre, os opositores à mudança diziam, abertamente, 

que o escravo era uma “propriedade tão legítima como outra qualquer” e que, 

portanto, não poderia ser violada. 

 

Esses sentimentos escravistas repercutem na formação da República, que 

concebe a teoria liberal apenas no limite da preservação dos interesses da 

classe política e econômica dominante, formada, sobretudo, por ex-senhores 

de escravos.16 

 

O Direito brasileiro e a atividade advocatícia estão sendo 

impulsionados à conciliação como o “melhor” método de resolução de 

conflitos sociais, porém esse discurso que supostamente coloca as partes 

em litígio em grau de igualdade é na verdade uma aparência que esconde 

o ganho intencional daquele sujeito que muitas vezes é ofensor da ordem 

jurídica, ou seja, o causador do dano. E qual o direcionamento que 

podemos tomar no sentido de proteger e modificar esse constante 

movimento de precarização? A resposta plausível é dada por Jorge Souto 

Maior17, que ratifica: 

 

Quem são os atores dessa mudança? Os trabalhadores? Os sindicatos? Parece-

me que vincular qualquer mudança na base jurídica do direito do trabalho à 

reação dos trabalhadores e seus sindicatos equivale a negar qualquer 

possibilidade concreta de mudança, eis que diante do desemprego, os 

trabalhadores cada vez mais se organizam para aceitar, coletivamente, as 

condições de trabalho impostas pelos empregadores, que são fruto do limite 

econômico e da inevitável globalização.  

 

 
16 MAIOR, Jorge Luiz Souto; SEVERO, Valdete Souto. Por que atacam a Justiça do Trabalho e por que é necessário 
defendê-la? In: MAIOR, Jorge Luiz Souto; SEVERO, Valdete Souto (org.). Resistência II: defesa e crítica da justiça do 
trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2018. p. 9. 

17 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. A fúria. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 68, n. 3, p. 96-
137, jul./dez. 2002. 
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Existe uma base jurídica criada internacionalmente exatamente para impedir 

que essa realidade se concretize. Compete, portanto, aos chamados 

“operadores do direito” fazer atuar a ordem jurídica. Esta responsabilidade é, 

portanto, de advogados, juízes, membros do Ministério Público, doutrinadores 

e professores, queiram assumi-la, ou não.  

 

Aos advogados cabe levar ao Judiciário teses jurídicas bem elaboradas. 

Lembrando-se que a jurisdição, como regra, é inerte, resta aos advogados o 

importante papel de conduzir o movimento da construção contínua do direito. 

 

A criação e a manutenção de uma advocacia comprometida com o 

bem-estar social são fundamentais para que tenhamos a possibilidade de 

modificar esse modelo que está comprimindo os direitos sociais e 

principalmente a Justiça do Trabalho. Trabalhar a consciência dos 

advogados atuais e dos futuros é elementar para a construção desse dever 

cívico de compromisso com a Constituição Federal. Mas não só através dos 

advogados esse compromisso precisa ser firmado, os funcionários públicos 

que compõem os poderes da República são partícipes dessa busca 

incessante por direito à dignidade humana. 

 

Aos juízes cabe saber utilizar os instrumentos jurídicos que lhe são postos à 

disposição (técnicas de interpretação, o controle de constitucionalidade das 

leis, a força vinculadora dos princípios), para não só aplicar a lei ao caso 

concreto, mas fazer com que o direito sirva às necessidades sociais, atendendo 

ao propósito de construir a justiça social.  

 

Como adverte Fábio Konder Comparato:  

 

“O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão político, 

recusar-se a apreciar eticamente as lides submetidas ao seu julgamento. A 

finalidade última do ato de julgar consiste em fazer justiça, não em aplicar 

cegamente as normas de direito positivo. Ora, a justiça, como advertiu a 

sabedoria clássica, consiste em dar a cada um o que é seu. O que pertence 
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essencialmente a cada indivíduo, pela sua própria natureza, é a dignidade de 

pessoa humana, supremo valor ético. Uma decisão judicial que negue, no caso 

concreto, a dignidade humana é imoral e, portanto, juridicamente 

insustentável.” 

Aos membros do Ministério Público, cabe-lhes utilizar, em larga escala, dos 

procedimentos judiciais e extrajudiciais postos à sua disposição, mais 

precisamente a ação civil pública e o inquérito civil público, para que a ordem 

pública e os interesses sociais sejam preservados. O descumprimento 

deliberado do direito do trabalho pode ser considerado uma questão de 

interesse social, motivando a intervenção do Ministério Público, na medida em 

que, principalmente no que tange às regras de segurança e medicina do 

trabalho, esta atitude gera grande custo social, representado pelo acréscimo 

vertiginoso de doenças no trabalho e acidentes do trabalho, além de poder ser 

visto como uma forma de se estabelecer uma concorrência desleal entre as 

empresas, incentivando o “dumping” social numa perspectiva interna. 

 

(...) 

 

Quanto aos doutrinadores, cabe-lhes reorganizar o direito do trabalho, 

revitalizando a noção de princípios jurídicos, à luz de todos esses preceitos, 

sendo importante recordar que o direito é um dado cultural (que se constrói 

por força da vontade humana, portanto) que transcende a lei, isto é, não se 

limita ao texto frio da lei.18 

 

Comprometer-se com a Justiça Social é o dever dos integrantes do 

Judiciário em conjunto com a sociedade brasileira, e o advogado tem o 

papel de provocador na condução dos atores sociais de forma crítica, 

dentro de um equilíbrio necessário à inserção de tecnologias, mas que 

permita impulsionar o combate às desigualdades que ainda marcam a 

história brasileira 

 
18 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. A fúria. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 68, n. 3, p. 96-
137, jul./dez. 2002. 
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Não se nega as benfeitorias trazidas pelo avanço da tecnologia às 

sociedades, com o claro interesse de fazer com o que o capitalismo avance 

a patamares ainda desconhecidos, mas não se pode utilizar esses meios 

para precarizar todo aquele que depende do trabalho como condição 

essencial para levar uma vida digna. 

Que se promovam inúmeras modificações, mas que venham para 

complementar o ordenamento jurídico em prol da sociedade, e não o 

contrário, como se tem visto ao longo dos anos. A Justiça do Trabalho foi 

criada para a promoção da Justiça Social — e não ao contrário, para 

ampliar o desequilíbrio já existente nas sociedades capitalistas; daí o papel 

fundamental do advogado consciente e defensor de um pensamento crítico 

acerca de instituições sólidas e compromissadas com a Justiça Social. A 

advocacia deve ter esse compromisso social, que inclusive fornece a 

possibilidade de que ela não esteja à mercê constante de ser eliminada.  

A implementação do processo eletrônico a priori viria a ajudar a 

diminuir e agilizar as demandas, melhorando o acesso dos servidores, 

advogados e das partes a todos os trâmites envolvidos nos pedidos 

solicitados, porém é necessário visualizar de outra forma esse paradigma. 

 

No entanto, primeiro devo explorar o que talvez seja a contradição mais 

importante de todas: aquela entre realidade e aparência no mundo em que 

vivemos. 

 

De forma memorável, Marx nos aconselhou que o que importa é transformar 

o mundo, e não interpretá-lo. Mas, quando olho para o conjunto de seus 

escritos, vejo que ele passou a maior parte do seu tempo na Biblioteca do 

Museu Britânico tentando interpretar o mundo. Para mim, o motivo é muito 

simples e pode ser entendido pelo termo “fetichismo”. Por fetichismo, Marx se 

referia a várias máscaras, disfarces e distorções do que realmente acontece ao 

nosso redor. “Se essência e aparência fossem coincidentes”, escreveu ele, “a 

ciência não seria necessária”. Temos de olhar além das aparências superficiais, 
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se quisermos agir de maneira coerente no mundo: agir em resposta a sinais 

superficiais e enganadores só produz resultados desastrosos. 19 

 

Diante da afirmativa levantada por Marx, o que nos resta, sem 

dúvidas, é perceber que muitas coisas que são criadas como melhores 

opções ao momento podem esconder outras intenções que geram ainda 

mais caos e dificuldades, e aqui ratifica-se a importância de observar as 

mudanças significativas que as implementações de novos modelos de 

organização judiciária têm causado aos que mais precisam da tutela 

jurisdicional, como também aqueles que trabalham no Judiciário. Não se 

nega a necessidade de modificação da organização judiciária em favor de 

todos aqueles que precisam ou trabalham com ela; o que não se pode fazer 

é retirar dos cidadãos a possibilidade de discutir de forma séria, eficaz e 

nos parâmetros de interpretação cabível a cada caso, por uma mera 

questão de agilidade e redução de custos.  

O compromisso com a Justiça Social é dever de todos aqueles que 

compõem os Poderes da República independentemente do seu grau 

hierárquico; é um dever de cidadão, é um compromisso com a nação que 

se vive, para que possamos um dia confirmar com fidedignidade que 

vivemos em um país soberano e compromissado com seu povo.  

E para você, advogado, iniciante ou não, é preciso estar atento às 

constantes mudanças que a sociedade impõe: a pesquisa, o estudo, o 

raciocínio voltado para a questão social é o que nos manterá fortes frente 

à precarização constante de todo aquele que necessita do trabalho para 

sobreviver. Essa missão acerca do alcance da Justiça Social é 

responsabilidade de toda a advocacia. 

 

 
19 HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. p.18 
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Considerações finais 
 

Levando em consideração todos os fundamentos e fatos supracitados, 

o que esperamos é que dias melhores venham para todas as pessoas que 

procuram o Judiciário como salvação a todas as agruras potencializadas 

pelas novas e precarizantes formas de trabalho. Que os servidores novos 

(ou não) sejam capazes e busquem informações fidedignas a respeito de 

suas atividades e como elas impactam diretamente a realidade de muitas 

pessoas que estão condicionadas a experimentar diversas situações das 

mais humilhantes possíveis só para garantir uma sobrevivência digna.  

Aos advogados, principalmente, peço-lhes atenção, compromisso, 

estudo e conhecimento crítico, impulsionando sua profissão ao caminho a 

qual ela foi criada, que é auxiliar a Justiça, mas não essa que estamos sendo 

obrigados a aceitar, mas sim a advocacia que olha o fator humano em 

primeiro lugar, que se coloca no lugar do seu cliente que espera uma tutela 

devidamente satisfativa dentro dos parâmetros Constitucionais e de 

Direito Humanos que regem o ordenamento jurídico.  

É importante que se diga que esse texto não tem a pretensão de 

apontar o dedo para os “milagres” da tecnologia sem levar em 

consideração o fato de que técnicas como a conciliação e a mediação são 

bem-vindas à resolução de conflitos, como tantas outras formas de auxiliar 

o Judiciário que as novas tecnologias trouxeram à tona, mas essa inserção 

não pode e não deve vir com a intenção de precarizar o direito dos clientes 

como a profissão de quem depende do Judiciário na resolução do conflito.  

Diante desse paradigma, torna-se essencial fortificar os laços com o 

conhecimento, com a civilidade, com o pensamento crítico, para que 

tenhamos forças suficientes para lutar contra a alienação dos colegas 

advogados, dos membros do Judiciário e principalmente toda a população, 

que é parte fundamental nessa mudança de paradigma. 
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Por fim, chamo a atenção novamente dos colegas advogados: estejam 

seguros da importância de sua militância a favor de um Judiciário 

comprometido com a Justiça Social. É o que se espera, e a ajuda de toda 

advocacia combativa é o que tornará a mudança possível.  
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O desmantelamento dos direitos sociais em 
governos neoliberais: breve análise das medidas 

provisórias editadas no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, bem como da Lei 13.467./2017 de Michel 

Temer, suas similaridades e suas consequências 
 

Laura Riffel Vanti 
 
 
1. Introdução 
 

O sistema de exploração da classe trabalhadora sempre esteve 

presente no contexto histórico brasileiro, entretanto, durante os governos 

neoliberais essa trajetória de desmantelamento de direitos apresentou-se 

de maneira mais nítida para a sociedade. A esse respeito, adepto ao 

discurso de modernidade e inovação nas leis do trabalho, Fernando 

Henrique Cardoso garantiu que a sua política permitiria a democratização 

das Leis criadas em 1943, criando assim um sistema de negociação próprio 

entre empregado e empregador.  

Entretanto, passado seu mandato como Presidente da República, 

pequenas - mas não insignificantes - medidas provisórias foram editadas, 

deixando seu projeto principal de enfraquecimento das consolidação das 

leis do trabalho arquivadas. Contudo, cerca de dezessete anos depois de 

seu governo, Michel Temer toma posse como Presidente da República, 

trazendo consigo todos aqueles projetos de lei preteridos no ano de 2002 

e as consequências drásticas da manutenção da CLT. Sendo assim, trata-

se de fazer uma breve análise dos períodos elencados, trazendo, também, 

as suas implicações sociais e jurídicas.  
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2. O direito do trabalho e o sistema neoliberal: 
 
2.1 Contexto histórico:  
 

O sistema de exploração e ganho de capital em detrimento de uma 

classe sempre estiveram presentes na história brasileira. Contudo, após a 

eleição de Fernando Henrique Cardoso, tal sistema teve um terreno mais 

produtivo para a sua ascensão.  

“Com o recorde de desemprego, avanço da informalidade e desmonte 

da legislação trabalhista, se os anos 80, segundo avaliação consensual, 

marcaram a ‘década perdida’ da economia, os anos 90 devem entrar para 

a história como ‘década maldita’ do ponto de vista laboral” (BORGES E 

POCHMANN, 2012)1.  

Isso porque, com a ascensão do Governo Collor, sendo seguida pela 

política de Fernando Henrique Cardoso houve a ascensão do processo de 

desmonte da economia e das políticas sociais como um todo.  

Dentre os projetos neoliberais entra a diminuição dos direitos dos 

trabalhadores conquistados na Era Vargas. Sob o argumento de que a CLT 

era “ultrapassada” e que os “excessos de direitos impediam o 

impulsionamento da economia e os novos postos de empregos” num claro 

modelo de sucateamento da classe trabalhadora.  

Conforme pontua Borges e Pochmann em seu livro:  

 

“Para os neoliberais, todas as políticas de proteção social - incluindo leis 

trabalhistas - são responsáveis pela atual crise estrutural do capitalismo. Daí a 

truculência com que investem contra a regulação do trabalho erguida após a 

II Guerra nos países industrializados, com Welfare State, e na periferia do 

sistema, com o nacional-desenvolvimento”.2  

 

 
1 POCHMANN, Marcio; BORGES, Altamiro. "Era FHC" a regressão do trabalho. São Paulo: Anita Garibaldi, 2002.  

2 POCHMANN, Marcio; BORGES, Altamiro. "Era FHC" a regressão do trabalho. São Paulo: Anita Garibaldi, 2002.  
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Um dos primeiros projetos do Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, do 

governo Fernando Henrique Cardoso era a extinção do artigo 7° da 

Constituição Federal3, o qual fixava os direitos trabalhistas em seus 

parágrafos.  

 

“Na ocasião, o ministro listou os objetivos do governo: “1) flexibilização dos 

direitos sociais; 2) implantação contrato coletivo de trabalho 3) redução dos 

encargos trabalhistas; 4) eliminação do poder normativo da Justiça do 

Trabalho; 5) fim da contribuição sindical compulsória; 6) introdução do 

pluralismo sindical”.4 

 

Na época, a reação negativa desse projeto foi generalizada e grande 

parte da classe de juristas, sindicatos e até mesmo o bloco governista 

prestaram resistência ao projeto, motivo pelo qual essa submissão não foi 

acatada pelo Congresso Nacional. Contudo, embora rejeitada pelo sistema 

governamental no ano de 2002, o projeto de “Reforma da CLT” nunca foi 

esquecido pelo sistema neoliberal, vindo essa a ser aprovada no ano de 

2017, quinze anos depois.  

 Pautado pelo apoio da grande mídia e o mesmo modelo de discurso 

do governo de Fernando Henrique Cardoso, o qual definia que a 

Consolidação das Leis Trabalhistas era ultrapassada e inflada no ponto de 

vista econômico, voltou-se a pauta neoliberal, a qual listava a flexibilização 

das realizações de trabalho em prol do crescimento econômico, 

mascarando o real interesse do sistema empresarial.  

Composto por uma bancada conservadora, que se posicionou 

favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o governo 

 
3 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 20 jul 
2021 

4 POCHMANN, Marcio; BORGES, Altamiro. "Era FHC" a regressão do trabalho. São Paulo: Anita Garibaldi, 2002.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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PMDB novamente retomou à Presidência da República, sendo dirigido por 

Michel Temer e resgatando como uma das propostas do governo a 

reformulação das leis do trabalho.  

 

“O discurso para defender a reforma da Consolidação das Leis do Trabalho foi 

baseado em dois argumentos: (i) na melhora da economia nacional e (ii) na 

redução do desemprego”.5 (LAZZARIN, 2017) 

 

 Outros dois argumentos bastante utilizados para fomentar a 

flexibilização da legislação laboral, os quais foram também expressos na 

justificativa do projeto, consistiam no intuito de proporcionar segurança 

jurídica à população e de reduzir o número de processos– julgados como 

excessivos–que tramitam na Justiça do Trabalho. (LAZZARIN, 2017) 

Contudo, contrário ao modo de agir do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, Michel Temer não encaminhou textos em doses 

fragmentadas de Leis ou Medidas Provisórias. Do contrário, o Projeto de 

Lei 6787/2016 tramitou por apenas seis meses junto ao Congresso 

Nacional, vindo a ser aprovado na Lei 13.467/2017 em julho de 2017. 6  

Conhecida como a “Reforma Trabalhista”, esta veio como o ápice do 

projeto de fragmentação das relações de trabalho, desregulamentação dos 

direitos sociais, desmonte da legislação do trabalho e de sucateamento, 

esvaziamento e extinção da Justiça do Trabalho, reforçando a ideologia 

impulsionada na década de 1990.  

 
2.2 Consequências sociais e jurídicas da reforma: 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 é um marco na seara de 

consagração dos direitos sociais. Não obstante, dentro dessa  sistemática, 

 
5 LAZZARIN, Helena Kugel. A Reforma Trabalhista e o Princípio da Proteção: Uma análise à Luz do Direito à Igualdade 
e à Não Discriminação. Porto Alegre: HS Editora, 2021.  

6 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 6787/2017. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=2122076. Acesso em: 20 jul 2021 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
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a organização sindical restou fundamentada no art. 8° da Constituição 

Federal7 de 1988 estando estruturada em seu pilar a unicidade, a 

representatividade e a contribuição sindical.  

A função negocial é a principal das entidades sindicais, sua verdadeira 

razão de existir (STURMER, 2007)8. E, dentro desse eixo, sua participação 

em tais atos também está definida no art. 7°, inciso XXVI9 

(reconhecimento dos acordos e convenções coletivas), art. 8°, inciso VI10 

(a obrigatoriedade do ente sindical na negociação coletiva) e art. 114, §2°11 

(o qual refere a negociação antes da arbitragem e do dissídio coletivo) 

(STURMER, 2007)12.  

Na CLT, o artigo 61113 define que a Convenção Coletiva de Trabalho é 

o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos 

representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 

condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho. 

 
7Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte [...] BRASIL. [Constituição (1988)]. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 20 jul 2021 

8 STÜRMER, Gilberto. A liberdade sindical na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e sua relação 
com a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.  

9 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; BRASIL. [Constituição (1988)]. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 20 jul 2021 

10  Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] VI - é obrigatória a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 25 out 2021 

11 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação 
coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 
podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 25 out 2021 

12 STÜRMER, Gilberto. A liberdade sindical na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e sua relação 
com a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007  

13 Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos 
representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 
respectivas representações, às relações individuais de trabalho; BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm Acesso em: 26 out 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Atualmente, a negociação coletiva é considerada o meio mais viável 

para a solução dos conflitos ou problemas que surgem entre o capital e o 

trabalho. Por meio dela, trabalhadores e empresários estabelecem não 

apenas condições de trabalho e de remuneração, como também todas as 

demais relações entre si, mediante um procedimento dialético 

previamente definido.  

No entanto, com a alavancada do sistema neoliberal junto ao governo 

de  Fernando Henrique Cardoso, a sistemática negocial em prol dos 

trabalhadores junto à sociedade empresária perdeu força. Isso porque, os 

acordos e convenções coletivas firmados naquela época destacam-se por 

sua natureza mais descentralizada, acarretando uma heterogeneidade nas 

remunerações de trabalho.  

 A esse respeito, pontua Pochmann:  

 

“Durante a década de setenta, as categorias profissionais apresentavam, em 

média, cerca de doze cláusulas negociadas, passando nos anos oitenta para em 

torno de cinqüenta. Nos anos noventa, não houve grandes alterações, embora 

em relação aos anos oitenta, há categorias sindicais que apresentam uma 

redução na quantidade de cláusulas acordadas nos acordos ou convenções de 

trabalho”14 

 

A pressão para o desmantelamento sindical foi tão forte que, na 

calada da noite do dia 05/10/2001, o Executivo enviou ao Congresso 

Nacional o projeto de Lei n° 5.483, que alterava o artigo 618 da CLT, 

visando institucionalizar o negociado sobre o legislado. O projeto foi 

levado a sessão plenária no dia 26/11 e aprovado em 04/12, sendo, 

 
14  STÜRMER, Gilberto. A liberdade sindical na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e sua relação 
com a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.  
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posteriormente, encaminhado ao Senado Federal. No entanto, este nunca 

foi posto em pauta pelos senadores15. 

Os Sindicatos sempre foram livres para negociar condições de 

trabalho mais favoráveis ao trabalhador daquelas previstas em lei, não é 

difícil constatar, portanto, que a verdadeira novidade, que está embutida 

no presente projeto de lei, é a ideia de que se devem diminuir as garantias 

legais do trabalhador.  (MAIOR, 2002)16.  

Sob o argumento de que o direito do trabalho era responsável pelo 

cenário econômico brasileiro, após o impeachment de Dilma Rousseff, a 

estrutura de negociação entre as partes tomou forma em novas redações 

legislativas da CLT, dando escopo à negociação coletiva que prejudicasse a 

parte mais fragilizada da relação de emprego .  

O objetivo do negociado sobre o legislado era a fixação de uma 

homogeneidade de direitos àqueles historicamente desiguais. Mas não só 

isso, a negociação coletiva é o modo como o capital e o trabalho 

estabelecem regras de convivência pacífica. (SEVERO, 2017)17.  

É através do intermédio dela em que a categoria representada 

consegue garantir condições além das estabelecidas por lei em um Estado 

liberal. No entanto, com a Reforma Trabalhista perdeu-se esse objeto 

principal da negociação coletiva, qual seja: “pressionar o capital para 

conseguir melhores condições de vida aos trabalhadores, minimizando os 

efeitos da desigualdade material no âmbito da relação de trabalho”. 

(LAZZARIN, 2017)18 

 
15 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 5483/2001. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao=33868. Acesso em: 30 jul 2021 

16 SOUTO MAIOR. Jorge Luiz. Alteração da CLT: um esclarecimento necessário. Disponível em: 
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/altera%C3%87%C3%83o_da_clt_um_esclarecim
ento_necess%C3%81rio.pdf Acesso em: 30 jul 2021 

17 SEVERO, Valdete Souto. ALMEIDA, Almiro Eduardo de. Direito do Trabalho Avesso da Precarização. São Paulo: 
LTr, 2014 

18 LAZZARIN, Helena Kugel. A Reforma Trabalhista e o Princípio da Proteção: Uma análise à Luz do Direito à 
Igualdade e à Não Discriminação. Porto Alegre: HS Editora, 2021.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=33868
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=33868
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/altera%C3%87%C3%83o_da_clt_um_esclarecimento_necess%C3%81rio.pdf
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/altera%C3%87%C3%83o_da_clt_um_esclarecimento_necess%C3%81rio.pdf
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Ou seja, o acordo coletivo, na medida em que proporciona a 

diminuição das custas do mercado de trabalho, termina por aumentar a 

lucratividade da empresa. Contudo, a concessão de acordos coletivos 

restritos pode gerar graves implicações ao acesso ao mercado de trabalho.  

Isso porque, a negociação coletiva no Brasil apresentou - também- o 

fim gradual do Direito do Trabalho, gerando piores condições de trabalho 

e diminuição do ganho do trabalhador, agravando aquilo que  já se 

constituía o grande problema da sociedade brasileira que é o da injustiça 

social, representado pela má distribuição de renda. 

Com a ascensão da dicotomia “antes menos direitos que desemprego”, 

houve uma queda no consumo como um todo, uma vez que a redução do 

ganho do funcionário - em um contexto social - abala o consumo, retraindo 

o ciclo produtivo de maneira crescente.  

Do mesmo modo, tal alteração contribuiu ainda mais para o aumento 

do abismo social existente entre a classe trabalhadora e a empresária. Pois,  

embora o sindicato, em teoria, tenha mais oportunidade de negociação 

frente ao empresariado, tal medida fragiliza a legislação trabalhista, 

colocando em xeque princípios fundamentais, tais como a proteção do 

obreiro (alicerçado no art. 7° da Constituição Federal) e da 

irrenunciabilidade de direitos (art. 9° da Constituição Federal19 e artigo 

444 da CLT20).  

Por um exemplo, o manejo do intervalo intrajornada para períodos 

inferiores a uma hora de descanso encontra óbice nas medidas de higiene 

e segurança do trabalhador previstas na Constituição Federal (art. 7°, 

 
19  Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação 
dos preceitos contidos na presente Consolidação BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 26 out  2021 

20 Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em 
tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis 
e às decisões das autoridades competentes. BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm Acesso em: 26 out 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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XXII). Igualmente, artigos constitucionais anteriormente modificados, tal 

como o da irredutibilidade salarial, ganham maiores respaldos com a 

interposição de uma “moeda de troca” no artigo 611-A da CLT21, qual seja: 

a vedação de dispensa arbitrária durante a vigência do instrumento 

coletivo.  

Como se, em tempos de crise, a mera redução salarial “para 

manutenção do emprego e da renda” conseguiria amparar a sociedade 

como um todo. Do contrário, tal medida abalaria a essência de “melhoria 

da sua condição social” prevista no caput do próprio artigo 7°.  

Com isso, fragiliza-se ainda mais o Direito Individual do Trabalho, 

que notadamente avança através do movimento coletivo, que dele não se 

dissocia. Nesse tocante, a lição de Valdete Souto Severo:  

 

“[...] Ultrapassado de modo definitivo o estágio em que o Estado do bem-estar 

social foi forjado para que o capitalismo estabelecesse um ‘um compromisso 

de classe’ para ‘conter a proletarização', o sindicato talvez seja a última arma 

de resistência contra o aniquilamento dos direitos do trabalhador. E para isso, 

contribui de forma decisiva a atuação do Estado-Juiz, quando do exame das 

normas coletivas [...]”22.  

 

É aí que se introduz a função do Estado-Juiz. Com a ascensão dos 

desmantelamento dos direitos da classe trabalhadora em sistemas 

neoliberais, a Justiça do Trabalho acaba sendo necessária para reconhecer 

apenas as normas coletivas que impliquem melhoria na condição social 

dos trabalhadores.  

Houveram grandes alterações na forma de decisão dos julgados, 

como por exemplo aqueles explicitados anteriormente:  o Tribunal 

 
21 Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre. BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm Acesso em: 26 out 2021 

22 SEVERO, Valdete Souto. ALMEIDA, Almiro Eduardo de. Direito do Trabalho Avesso da Precarização. São Paulo: 
LTr, 2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Superior do Trabalho - através de entendimento sumulado - fixou a tese 

de invalidade da supressão do intervalo intrajornada do funcionário 

através da Convenção Coletiva do Trabalhador, tendo em vista que tal 

pausa constitui medida de higiene e segurança do trabalhador. Do mesmo 

modo, em relação à irredutibilidade salarial, a previsão dos Tribunais 

Regionais é de que nenhum trabalhador -independente de ter havido cargo 

de confiança ou não- poderá sofrer eventuais descontos em seu salário.  

Tal conduta demonstra que, em tempos de retrocessos sociais, o 

Judiciário acaba sendo o pilar para amenizar tal situação. No entanto, 

destaca-se ainda que embora sua atuação seja essencial para a proteção do 

indivíduo, sua atuação está condicionada ao ordenamento jurídico, não 

podendo este julgar com base em normas que não se encontram mais na 

Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, a melhor maneira de manter a 

proteção jurídica ao trabalhador é defendê-la contra as arbitrariedades 

impostas por governos neoliberais. 

 
Considerações finais 
 

Pautada pela suposta revolução na sociedade como um todo, a 

política neoliberal ganhou espaço na sociedade brasileira, afastando os 

direitos conquistados ao longo de sua história. Dentro desse declínio de 

direitos sociais se encontram os direitos trabalhistas que, mascarados por 

essa suposta ideia, foram, gradativamente, sendo desmantelados. A esse 

respeito, durante o ano de 2002 muitas foram as pautas do governo 

Fernando Henrique Cardoso para acabar com os direitos dos 

trabalhadores, no entanto, devido a pressão da oposição, poucas foram 

aprovadas.  

Quase quinze anos após tal tentativa, o governo tucano retoma ao 

poder e em consequência disso, as suas antigas pautas governamentais 

agora são recepcionadas por um atual modelo de sociedade transmutado 
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em que acata a reformulação de direitos. Sendo assim, aprovou-se a Lei 

13.467/17, comumente conhecida como “Reforma Trabalhista" . Hoje, 

passados cerca de quatro anos desde o ingresso da reforma, o que se 

apresenta - nas relações trabalhistas - é uma série de ataques aos direitos 

de cada trabalhador, que cada vez mais é desassistido por leis embasadas 

pelos princípios básicos do Direito Trabalhista e de sua entidade de classe 

que se encontra abrandada por conta das mesmas Leis que retiraram sua 

fonte de renda e sua atuação.  

Sendo assim, o único escopo dos trabalhadores se torna a Justiça do 

Trabalho que acaba realizando uma breve retomada de direitos ausentes 

no atual modelo de sociedade. Entretanto, tal medida é de longe a mais 

eficiente, visto que o trabalhador fica à mercê da ideologia do Magistrado, 

que, grande parte das vezes possui a mesma ideologia neoliberal ou, por 

outro lado, não possui embasamento legal para fundamentar suas 

decisões. Deste modo, a única maneira de retomar os direitos é a 

conscientização da classe operária da necessidade da manutenção de seus 

direitos criados em 1943, com o consequente enfraquecimento de 

governos neoliberais e da promoção de entidades sindicais, só assim 

teremos menos arbitrariedades sociais e, consequentemente, a garantia de 

nossos direitos básicos que não deveriam deveriam ser motivo de pauta 

legislativa para a sua diminuição.  
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A subordinação no trabalho por aplicativo: 
um estudo a partir do caso UBER 

 
Francielle Silva de Oliveira Flores 1 

 
 
1. Introdução  
 

O presente artigo analisará qual a natureza jurídica da relação entre 

os trabalhadores(as) de aplicativos e as plataformas digitais. Para 

contextualizar, é relevante pontuar que a indústria 4.0 permite a 

intensificação da cadeia produtiva, pela impulsão tecnológica, a tal ponto 

que a logística empresarial pode ser controlada autônoma e remotamente 

em tempo real por meio da programação dos algoritmos no âmbito das 

“fábricas inteligentes”: os aplicativos2.  

Dentro desse contexto, inserem-se as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), que desempenham um papel determinante para essa 

nova reestruturação, pois, combinadas com a ampliação do acesso à 

internet, a partir da década de 1990, são fatores que influenciaram na 

dinâmica econômica e social, na medida em que configuram um complexo 

sistema, interligado por uma rede digital, que conecta e conflui fenômenos 

físicos, econômicos, sociais, políticos e culturais3. 

 
1 Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisadora 
integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços possíveis, UFRGS/USP/CNPQ. 

2 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p. 22 e 40; AMORIM, J. Eduardo.  A ‘indústria 4.0’ e a sustentabilidade do modelo de financiamento 
do Regime Geral da Segurança Social. Cadernos de Dereito Actual, Universidade do Porto, Portugal, n. 5, vol. 
extraordinário, p. 243-254, 2017, p. 248; OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; 
CASAGRANDE, Cássio Luís. Empresas de transporte, plataformas digitais e a relação de emprego: um estudo do 
trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: MPT, 2018, p. 30-35. 

3 CANNAS, Fábio. Proletariado digital: novas demandas de proteção social. In: III Seminário Internacional em Direitos 
Humanos e Sociedade & IV Jornada de Produção Científica em Fundamentais e Estado, UNISC, Criciúma. 2019, p.3; 
TROPIA, Célio Eduardo Zacharias; SILVA, Pedro Paulo; DIAS, Ana Valéria Carneiro. Indústria 4.0: uma caracterização 
do sistema de produção. México: Altec, 2017, p. 5-6.  
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A indústria 4.0, contudo, impacta as relações de trabalho não só 

porque altera os meios de produção, mas também porque se combina com 

as estratégias empresariais, no eixo neoliberal, de operar sob a lógica da 

informalidade e da “flexibilidade” como elementos centrais nas relações de 

trabalho – tratam-se de medidas para explorar o máximo da força social 

de trabalho e ocultar o assalariamento e a relação de emprego, o que 

reproduz ainda mais a precarização.  

O trabalho uberizado surge como um trabalho precarizado, resultado 

de processo intenso de devastação da legislação protetiva4 (uma escolha 

política para cumprir a agenda neoliberal, que, nas últimas décadas, vem 

se concretizando por desregulamentações, a exemplo das “reformas” 

trabalhista e previdenciária5) combinado com a impulsão das novas 

tecnologias aos meios de produção. O precariado digital emerge dessa 

realidade: uma parte da classe trabalhadora desvalorizada e desprotegida 

- à mercê da própria sorte, pela instabilidade e insegurança social e, sem 

salário, desenvolvendo suas atividades em condições precárias. 

Desamparados, em busca do privilégio da servidão6. 

 
4 ANTUNES, Ricardo. A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. Instituto Humanistas 
Unissinos, 11 nov. 2020. Entrevista concedida à Patricia Fachin. Disponível em: <http://abet-
trabalho.org.br/ricardo-antunes-a-expansao-do-trabalho-uberizado-nos-levara-a-escravidao-digital/>. Acesso em: 
23 mar. 2021. 

5 É oportuno relembrar a Medida Provisória (MP) 905/2019, que pretendia inaugurar um novo modelo de 

contratação: o contrato verde e amarelo. Foi editada pelo atual Presidente da República com o discurso de que se 
tratava de uma estratégia para a criação de novos empregos, na medida em que simplificaria a contratação de novos 
trabalhadores. No mesmo sentido, recentemente, a MP 1045/2021, uma nova “reforma” trabalhista articulada sob o 
argumento de que se tratava de um “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” para o 
enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus no âmbito das relações de trabalho. Essas medidas, em verdade, representam uma tentativa de 
desmanche dos direitos trabalhistas, isso porque, em seus textos perversos, há hipóteses, por exemplo, de 
contratações precárias, de aumento de jornada e de redução de salário, ou seja, contribuem para a precarização das 
condições de trabalho e da vida da classe trabalhadora. Felizmente, a primeira deixou de ser apreciada pelo Senado 
Federal e perdeu sua validade; ao passo que a segunda foi aprovada pela Câmara dos Deputados e convertida no 
Projeto de Lei Complementar (PLC) 17/2021, no entanto, não foi aprovada pelo Senado Federal. 

6 Ricardo Antunes pontua que os proletários de serviços poderão enfrentar uma dura realidade que oscilará entre o 
desemprego completo e obter o privilégio da servidão.  

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p. 36. 
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A partir dessa realidade, a doutrina e a jurisprudência passam a 

discutir a natureza jurídica dessa relação, havendo quem defenda que 

exista aí a presença de autonomia das trabalhadoras e trabalhadores. 

Outras vozes, porém, referem haver nessa relação a presença dos 

elementos clássicos que definem o vínculo de emprego. É o que será 

analisado no presente artigo. 

 
2. O direito do trabalho na ordem política, econômica e social 
 

De fato, as corporações operam sob a lógica da informalidade 

desmedida e da precarização acentuada, o que tem feito da atividade 

laboral um espaço de sofrimento, desumanização e sujeição7. A 

insegurança social, decorrente da precarização das condições de trabalho, 

não só captura a subjetividade do indivíduo como também tem efeito de 

desassociação social8.  

Diante desse quadro, é oportuno enfatizar a importância do direito 

do trabalho na ordem econômica e social - um exercício imprescindível 

para a compreensão da relação que há entre os trabalhadores que 

desempenham suas atividades vinculados às plataformas digitais. Nesse 

sentido, Leite, ao perpassar pela bibliografia pertinente, faz um apanhado 

conceitual, chegando à definição de direito do trabalho como: 

 

o ramo da ciência jurídica constituído de um conjunto de princípios, regras, 

valores e institutos destinados à regulação das relações individuais e coletivas 

entre empregados e empregadores, bem como de outras relações de trabalho 

normativamente equiparadas à relação empregatícia, tendo por escopo a 

 
7 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p. 25. 

8 LAZZARIN, Sonilde Kugel. A inseguridade social em tempos de pandemia: a renda básica universal como possível 
solução ao precariado e à crescente desigualdade social no Brasil. Porto Alegre: HS Editora, 2020. E-book; OITAVEN, 
Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; CASAGRANDE, Cássio Luís. Empresas de transporte, 
plataformas digitais e a relação de emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: MPT, 2018, 
p. 26. 
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progressividade da proteção da dignidade humana e das condições sociais, 

econômicas, culturais e ambientais dos trabalhadores.9 

 

O direito individual do trabalho, portanto, destina-se a tutelar a 

relação assimétrica que há entre o trabalho e o capital, notadamente a 

relação empregatícia cuja premissa é a existência de um desequilíbrio na 

relação entre o empregado e o empregador10. Isso porque este é detentor 

do capital e de todo maquinário da cadeia produtiva, ao passo que aquele 

é hipossuficiente e dispõe apenas da sua força de trabalho para 

subsistência11.  

Além disso, o ramo justrabalhista atende a uma finalidade 

democrática no sentido de desmercantilização da força de trabalho – de 

melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem 

econômica –, na medida em que restringe a livre exploração da oferta e da 

administração do labor humano, viabilizando, assim, uma situação de 

igualdade material12 (ou, ao menos, uma redução na assimetria existente 

na relação entre trabalhador e empregador). Em sua expressão social, o 

direito do trabalho tem a função de assegurar uma vida digna às pessoas 

que trabalham13. Por isso, vale destacar a perspectiva da Teoria Crítica dos 

Direitos Humanos, segundo a qual é indispensável “assumir uma posição 

humanista e libertária”14, como pontua D’Ambroso, o que “permite ao 

intérprete pautar-se pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social 

 
9 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 43. 

10 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 49.  

11 LAZZARIN, Sonilde Kugel. A inseguridade social em tempos de pandemia: a renda básica universal como possível 
solução ao precariado e à crescente desigualdade social no Brasil. Porto Alegre: HS Editora, 2020. E-book. 

12 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. E-book. 

13 LEITE, Op. cit. 

14 D’AMBROSO, Marcelo José Ferlin. Direitos humanos e direito do trabalho: uma conexão para a dignidade. 1. ed. 
Belo Horizonte: Editora RTM, 2019, p 19. 
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do trabalho como elementos fundantes da análise das relações de 

trabalho”15.  

Ainda, é importante ressaltar a dimensão coletiva do ramo juslaboral: 

o direito coletivo do trabalho pode ser compreendido, de acordo com 

Delgado, como aquele que se destina a regular “as relações laborais de 

empregados e empregadores e outros grupos jurídicos normativamente 

especificado, considerada sua ação coletiva, realizada autonomamente ou 

através das respectivas entidades sindicais”16. Trata-se de um segmento do 

direito do trabalho, preponderantemente vislumbrado na figura dos 

sindicatos cuja principal função está prevista nos termos do artigo 8º, 

inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

segundo o qual lhes “[...] cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e 

administrativas”17. É pertinente, então, sublinhar que a mobilização 

sindical tem o importante papel de representação da classe trabalhadora 

e, no eixo das desregulamentações, vem sofrendo uma asfixia em sua 

esfera de atuação.  

É nesse quadro de alterações e desmanches de garantias sociais 

duramente conquistadas ao longo de décadas que o capitalismo, valendo-

se das plataformas digitais, setor dominante no mercado, reinventa suas 

engrenagens, pretendendo uma livre exploração da força de trabalho. 

Ancora-se em um discurso neoliberal forjado para que os trabalhadores, 

que já se encontram em situação de risco social, acreditem que foram 

premiados com a benesse da flexibilidade, da liberdade e da 

independência. A impulsão das novas TICs aos meios de produção, 

 
15 Ibidem. 

16 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. E-book. 

17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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combinadas com esse movimento de corrosão da legislação trabalhista – 

que afeta não só o direito individual do trabalho, mas também a sua 

dimensão coletiva – culminou em uma intensa e exacerbada precarização 

das condições de trabalho, especialmente no setor de serviços. 

O setor de serviços, que vem globalmente se expandindo no 

capitalismo contemporâneo, faz um movimento de busca por elementos 

que potencialmente podem gerar mais-valor. Dentre esses elementos, 

destaca-se o assalariamento, que se faz presente em diversas modalidades 

de trabalho, a exemplo da própria uberização. No capitalismo de 

plataforma, o novo dicionário empresarial se refere aos trabalhadores 

vinculados como “colaboradores” e “parceiros” e, ainda, romantizam 

termos como “metas” e “resiliência", empenhando-lhes significado diverso 

para disseminar o mito do empreendedorismo, o que produz mais 

precarização e faz com que menos pessoas recebam proteção social18.  

Esses discursos introjetam falsas ideias em grande parte da 

sociedade; além disso, servem como motor para o neoliberalismo, que vem 

causando transformações de ordem econômica na estrutura social com o 

claro objetivo de transferir para o próprio trabalhador não só a 

responsabilidade pelos riscos da atividade, como também a pressão para 

obter uma maior produtividade, ao mesmo tempo, que maximiza a 

jornada de trabalho e exime-se de custos. Trata-se de uma estratégia 

empresarial cada vez mais presente nas relações entre capital e trabalho, 

 
18 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p. 35-41. 
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que, em razão da pejotização19, terceirização e outros tipos de contratos de 

trabalho precários, acabam disfarçadas de relações interempresas20.  

Por essas razões, faz-se relevante a discussão acerca da natureza 

jurídica da relação que existe entre quem vive do trabalho desenvolvido 

em plataformas digitais e as empresas gestoras desses aplicativos.  

 
3. A relação de trabalho uberizado: vínculo de emprego ou autonomia? 
 

Para a dogmática jurídica, a relação de trabalho é gênero que abrange 

toda e qualquer espécie de trabalho humano admissível, como, por 

exemplo, o estágio, ou mesmo o trabalho voluntário. Já a relação de 

emprego é uma espécie de relação de trabalho e reúne cinco características 

fático-jurídicas que se diferenciam das demais: subordinação, 

pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e prestação dos serviços por 

pessoa física21. Quanto aos sujeitos, a CLT caracteriza o empregador, em 

seu artigo 2º, como “a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 

pessoal de serviços”22. Já a definição do sujeito empregado está preceituada 

no artigo 3º da lei protetiva como “toda pessoa física que prestar serviços 

de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário”.  

 
19 Pejotização é um termo utilizado para se referir à criação de uma pessoa jurídica, geralmente microempresa ou a 
figura do microempreendedor individual, para conferir uma falsa roupagem à relação de trabalho, como se fosse 
uma pessoa jurídica prestando serviços a outra pessoa jurídica. A intenção é reduzir ou, até mesmo, eliminar os 
custos de naturezas trabalhista e previdenciária pelo empregador. 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 23 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 271-272.  

20 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p. 25 e 34-35. 

21 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. E-book. 

22 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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Por certo, a análise do preenchimento dos requisitos caracterizadores 

da relação de emprego perpassa o princípio da primazia da realidade sobre 

a forma. Trata-se de um instrumento norteador para a análise dos litígios 

trabalhistas, porque autoriza que prevaleçam os fatos e a prática concreta 

realizada ao longo da prestação dos serviços em detrimento daquilo que 

tenha sido formalmente pactuado. Assim, em observância à primazia da 

realidade, uma relação com forma de prestação autônoma de serviços 

pode ser descaracterizada, se constatados os requisitos fático-jurídicos da 

relação de emprego23, os quais passam a ser analisados. 

 
3.1. Pessoalidade e pessoa física 
 

Os requisitos da prestação do trabalho realizado por pessoa física e 

da pessoalidade se confundem e, no caso em análise, são verificáveis no 

fato de que é necessária a aprovação de cadastro pessoal e individualizado 

sem o qual o trabalhador não pode ofertar seus serviços na plataforma 

digital, havendo, inclusive, a identificação do trabalhador pelo cliente ao 

final da atividade24. De qualquer forma, vale pontuar que o caráter intuitu 

personae da relação de emprego é decorrente não da pessoa do 

empregado, mas sim da sua específica força de trabalho. É importante 

elucidar que o prestador põe à disposição do credor a sua capacidade 

laborativa e que cada prestador, por si, constitui vínculo próprio com a 

empresa25.  

Assim, fazer-se ou não substituir em nada guarda relação com a 

pessoalidade, apesar da análise deste elemento ser feita costumeira e 

equivocadamente sob esse viés. A esse respeito, Vilhena frisa que não se 

 
23 DELGADO, Opt. cit. 

24 ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação do capitalismo 
contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 33, abr./jul. 2020. 

25 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
397. 
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pode "confundir a substituição no emprego com a substituição na função, 

pois esta acarreta interposição de condição jurídica no que se refere a 

direitos da função”26. Fazendo substituir-se o empregado por outra pessoa, 

forma-se novo vínculo com o substituto, atraindo, inclusive, a incidência 

do direito do trabalho.  

Portanto, ainda que os empregados dos aplicativos pudessem se fazer 

substituir, tal situação não descaracterizaria sua relação de emprego com 

as plataformas, já que o objeto do contrato é a prestação do serviço e não 

o prestador. O contrato, por sua vez, é firmado com determinada pessoa, 

assim se verifica a pessoalidade e, mesmo que o serviço seja porventura 

executado por outro indivíduo em certo dia ou período, permanece a 

vinculação entre o motorista que preenche os requisitos e se submete à 

aprovação de seu trabalho por meio do aplicativo e a empresa de 

transporte de pessoas. 

 
3.2. Não eventualidade 
 

Há uma forte tendência de se considerar a não eventualidade como 

pressuposto temporal, contudo, a sua análise, sob o ponto de vista da 

temporalidade, não se mostra suficiente para diferenciar a relação de 

emprego do trabalho autônomo. Vilhena adverte que “o maior ou menor 

limite temporal no cumprimento da obligatio faciendi é irrelevante como 

critério de divisão de contratos entre os que compõem os contratos de 

atividade”27, tendo em vista que, em todos os contratos de atividade, a 

execução se dá de forma sucessiva – independentemente se ele é realizado 

de forma contínua ou alternada, autônoma ou subordinada. 

 
26 Ibidem, p. 398. 

27 Ibidem, p. 288 e 411. 
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Quando o artigo 3º da CLT consagra a expressão “serviços de 

natureza não eventual”28 é no sentido de que a atividade econômica 

inserida no núcleo produtivo da empresa é permanentemente necessária 

e, pois, não eventual para a realização de seus fins econômicos. Logo, 

eventual é aquele serviço prestado com caráter acidental, ocasional, 

visando a atender uma necessidade momentânea do empreendimento, 

sem integrar-se à lógica operacional da empresa29.  

Mesmo que se admita a análise da não-eventualidade como 

frequência da prestação do trabalho pelo empregado, o que é um equívoco 

flagrante, diante da literalidade do artigo 3º da CLT, verifica-se que as 

plataformas digitais utilizam a técnica de gamificação. Os operários muito 

tempo ativos no aplicativo, cumprindo metas de jornada e promoções, 

para a obtenção de prêmios: uma forma de pressioná-los a permanecerem 

mais tempo à disposição30. Tratam-se, em verdade, de meios de 

constrangimento dos trabalhadores, para que sejam assíduos e não 

recusem as demandas de serviço31 – sem as quais os fins econômicos dos 

aplicativos não se concretizam. Logo, o trabalho, como regra, é realizado 

de modo absolutamente frequente. 

 
3.3. Onerosidade 
 

A onerosidade (que não constitui característica, mas sim decorrência 

do vínculo de emprego) resta evidenciada, pois os motoristas são 

remunerados pelo trabalho que prestam. No caso do trabalho realizado no 

âmbito das plataformas digitais, verificam-se contraprestações 

 
28 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 

29 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
412. 

30 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das 
plataformas de trabalho. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, 2020, p. 2609-2635, p. 2625.  

31 ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação do capitalismo 
contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020. E-book. 
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econômicas que se constituem no pagamento parcial das tarifas, além de 

gorjetas e de prêmios.  

A propósito, a baixa remuneração faz parte do receituário neoliberal 

das empresas proprietárias dos aplicativos. Sem dar nenhuma ordem 

direta, somente fixando uma tarifa baixíssima, submetem os 

trabalhadores a jornadas extenuantes sem a devida contraprestação. Para 

a maioria dos trabalhadores, o valor recebido é insuficiente para a própria 

subsistência.  

Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2019, “famílias com até 2 

salários gastam 61% do orçamento com alimentos e habitação”32, 

demonstra que a despesa total média mensal de uma família brasileira, em 

2018, era de 4,6 mil por mês. Especificamente quanto ao tema, em 2020, 

realizou-se um estudo, “Condições de trabalho de entregadores via 

plataforma digital durante a Covid-19”33, no qual 58,9% dos respondentes 

relatou que houve uma queda em sua remuneração no período da 

pandemia e que 47,4% tinha rendimentos de até R$520,00 semanais (que 

corresponde a R$ 2.080,00 mensais).  

Ainda que os trabalhadores alcancem um salário mínimo por mês (R$ 

1.100,00) ou um pouco mais, os rendimentos não são suficientes para a 

manutenção segura da sua subsistência e de sua família, considerando as 

despesas com moradia, alimentação, energia elétrica, água, entre outros. 

Se considerarmos que esses motoristas arcam com todos os custos do 

trabalho, a renda será ainda menor. 
 

 
32 SOUZA, Diana Paula de. Famílias com até 2 salários gastam 61% do orçamento com alimentos e habitação. Editoria: 
Estatísticas Sociais. Agência IBGE Notícias. 4 out. 2019. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge. 
gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25606-familias-com-ate-dois-salarios-gastam-61-do-
orcamento-com-alimentos-e-habitacao#:~:text=Brasileiro%20gasta%2C%20em%20m%C3%A9dia%2C%20R,R 
%24%205.415%2C49)>. Acesso em: 02 mai. 2021.  

33 ABÍLIO, Ludmila Costhek et al. Condições de trabalho de entregadores via plataforma digital durante a Covid-19. 
Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, Campinas, Edição Especial – Dossiê COVID-19, p. 8-9, 2020. 
Disponível em: <https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2020/06/74-Texto-do-artigo-568-2-10-
20200608.pdf>.  Acesso em: 02 mai. 2021. 
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3.4. Subordinação 
 

A característica que diferencia o trabalhador empregado do 

autônomo é a existência da subordinação jurídica na execução dos 

serviços, uma vez que os demais elementos, que constituem a relação de 

emprego, estão presentes nas duas modalidades de labor34. Porto 

argumenta que, diferentemente do contexto e do período em que se forjou 

o conceito de subordinação, quando os operários se concentravam nas 

fábricas, hoje, diante das mudanças ocorridas nas últimas décadas, a 

subordinação sofreu alterações, na medida em que as relações de trabalho 

foram implicadas por essas transformações.  

A autora sugere que, para não tornar sem efeito a finalidade do 

direito do trabalho – a proteção dos trabalhadores –, é imprescindível 

resgatar a noção mais ampla do conceito de subordinação. Do contrário, 

torna-se atrativo para as empresas engessar ou reduzir o conceito de 

subordinação a ponto de enquadrar tanto quanto possível os 

trabalhadores como autônomos, já que, com isso, viabilizam a satisfação 

de seus fins produtivos, ao passo que afastam a incidência da legislação 

protetiva.  

Nesse sentido, Porto assevera que “as mudanças implementadas na 

organização produtiva, potencializadas pela incorporação dos avanços 

tecnológicos, tornaram as prestações de trabalho muito mais autônomas 

nas suas modalidades espaciais temporais e executivas”35 e enfatiza que 

“isso exige a releitura do conceito de subordinação, cujo primeiro passo é 

afastar toda tentativa de afirmar a sua presença somente quando 

configurada a heterodireção patronal forte e constante”36.  

 
34 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 348- 349. 

35 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: LTr, 
2009, p. 93. 

36 Ibidem. 
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Nessa perspectiva, Vilhena afirma que a subordinação é a 

característica mais importante na análise da relação do vínculo de 

emprego, pois revela a assimetria entre as partes: uma vez constituída a 

relação jurídica – de um lado, o trabalhador disponibiliza sua força de 

trabalho, de outro, o empregador se torna credor desse trabalho –, 

distribuem-se os deveres para cada polo37. Em relevante passagem, que se 

transcreve, por oportuno, Vilhena esclarece que não há exercício de poder 

de homens sobre homens,  

 

[...] sendo indispensável que se entenda, na análise do poder diretivo, que se 

o poder é jurídico, ele se exercita entre esferas jurídicas, a do empregador, de 

um lado, e a de cada um de seus empregados, os trabalhadores, do outro. Logo, 

afasta-se a ideia de poder hierárquico em seu conteúdo personalístico, 

discricionário, que se exerça incondicionalmente. [...] Sob o prisma geral da 

estrutura e da dinâmica empresárias, o poder diretivo compreende a efetiva e 

a potencial disponibilidade dos meios de produção e neles está, certamente, 

incluída a atividade-trabalho de outrem38. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, assumindo que o objeto do contrato é o trabalho e não 

o trabalhador, a leitura que deve ser feita das expressões “sob 

dependência”39 (artigo 3º, CLT) e “dirige a prestação pessoal de serviço”40 

(artigo 2º, CLT) é no sentido de que subordinada, sob dependência do 

empregador, está a prestação dos serviços e não a pessoa do trabalhador, 

porque é a atividade-trabalho o elemento que fundamenta a caracterização 

objetiva da relação de emprego e que vincula o empregado e o 

empregador.  

 
37 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
260 e 527. 

38 Ibidem, p. 257-259. 

39 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 

40 Ibidem. 
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Tão somente se justifica a intervenção do empregador, 

especificamente quanto ao modo de execução da atividade laboral, com a 

finalidade de adequação e correção de caráter técnico e funcional. Vilhena 

também adverte que “[...] à atividade, como objeto de uma relação 

jurídica, não pode ser assimilado o trabalhador como pessoa e qualquer 

acepção em sentido diverso importará em coisificá-lo”41. O poder diretivo, 

então, é empenhado sobre as atividades integradas ao metabolismo 

produtivo do empreendimento, por se tratar de um "poder-dever-

jurídico'', decorrente da relação jurídica e não de uma prerrogativa do 

empregador.  

Sobre a subordinação, Delgado afirma se tratar de um fenômeno 

jurídico que passou por ajustes e adequações em razão das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho ao longo da história42. Nesse sentido, 

estabelece sua classificação em três dimensões, a saber: clássica, objetiva e 

estrutural. A subordinação clássica (ou tradicional) é aquela pela qual o 

trabalhador se compromete a acolher o poder de direção empresarial no 

tocante ao modo de realização de sua prestação laborativa; a subordinação 

objetiva se manifesta pela integração do trabalhador e seu labor aos fins 

empresariais, recebendo um influxo próximo ou remoto de seus 

movimentos; por fim, na subordinação estrutural, não importa se o 

operário recebe ou não ordens diretas, tampouco se adere ou não aos 

objetivos empresariais, o fundamental é que o trabalhador esteja 

estruturalmente integrado à dinâmica operativa da atividade do tomador 

de serviços. Em suma, ao estabelecer essas classificações, o autor nada 

mais faz do que resgatar o conceito de “dirigir a atividade”, já que a 

considera como elemento central da subordinação.  

 
41 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
525. 

42 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 352-354.  
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No caso do trabalho realizado por meio de aplicativo, considerando a 

nova organização produtiva, a análise da existência da subordinação não 

pode ficar adstrita à tradicional análise feita em processos judiciais, de 

modo desconectado da previsão legal, ou seja, de saber se o empregado 

recebeu ordens diretas. Deve ser observada a presença ou não de 

comando, controle e supervisão à luz do artigo 6º, parágrafo único, da 

CLT43.  

Ainda assim, observa-se que, apesar do discurso, na prática, não 

somente integram oferta de serviços e demanda, mas também, por meio 

das TICs, dos algoritmos e da inteligência artificial (IA), as plataformas 

adotam inúmeras medidas e exercem um papel de direção, controle e 

supervisão. Por exemplo, as instruções obrigatórias, o método de 

classificação por reputação, o poder punitivo e, por fim, o gerenciamento 

econômico dos serviços prestados44. 

O modo diretivo das plataformas é menos aparente porque não 

ocorre nos moldes da subordinação – tal como examinada em instruções 

processuais45 ou por parte da doutrina46. No novo regime, o método de 

direção e controle da atividade econômica é realizado por comandos, 

 
43 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das 
plataformas de trabalho. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, 2020, p. 2609-2635, p. 2624; ANTUNES, 
Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação do capitalismo 
contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020, p. 33. 

44 OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; CASAGRANDE, Cássio Luís. Empresas de 

transporte, plataformas digitais e a relação de emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: 
MPT, 2018, p. 16; ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação 
do capitalismo contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020, p. 33. 

45 Um caso em que essa lógica fica evidente é no Recurso Ordinário Trabalhista (ROT) nº. 0021673-79.2017.5.04.0531, 
interposto pela parte reclamante para discutir o reconhecimento de vínculo de emprego. Na hipótese, a relatora não 
reconheceu a presença da subordinação e, dentre os argumentos, afirmou que “não ficou demonstrado ter o autor 
recebido ordens diretas da reclamada ou ter sofrido qualquer tipo de punição.”. Foi dado parcial provimento ao 
recurso do reclamante apenas para reduzir o percentual de honorários sucumbenciais. RIO GRANDE DO SUL. 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recurso Ordinário nº 0021673-79.2017.5.04.0531. Recorrido: ECTX 
Indústria e Comércio LTDA. Recorrente: Robison Vergottini Rattis. Relatora: Des.ª Rejane Souza Pedra. Porto Alegre, 
19 mai. 2021. Disponível em: < https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/acordaos >. Acesso em: 16 set. 2021. 

46 Para Cassar, por exemplo, o poder disciplinar “traduz-se no poder que tem o patrão de impor punições aos 
empregados”. 

CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de direito do trabalho. 12. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 50. 
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recebendo o trabalhador uma série de instruções pré-ordenadas por seu 

programador – a empresa proprietária da plataforma digital – para 

desempenhar uma performance que, ao fim, será avaliada pelos 

consumidores47.  

Trata-se de uma subordinação que alguns autores estão chamando 

de “algorítmica”, um método segundo o qual “ao trabalhador é incumbida 

a capacidade de reagir em tempo real aos sinais que lhe são emitidos para 

realizar os objetivos assinalados pelo programa”48, explicam Oitaven, 

Carelli e Casagrande; e acrescentam que “os trabalhadores nesse novo 

modelo, devem estar mobilizados e disponíveis à realização dos objetivos 

que lhe são consignados”49. A pequena parcela de autonomia que os 

trabalhadores têm para fazerem login e logout do aplicativo, por exemplo, 

ou para determinar em qual horário irão trabalhar, na prática, é impedida 

pela programação do algoritmo. Uma espécie de “autonomia na 

subordinação”, uma vez que não seguem ordens, mas sim as “regras do 

programa” estabelecidas unilateralmente pelas empresas50. 

A propósito, a técnica da gamificação, antes referida, evidencia-se 

através do gerenciamento sobre o trabalho desenvolvido pela concessão de 

prêmios (nos casos em que alcançadas as metas e padrões da plataforma) 

ou pela exclusão como forma de punição (nos casos em que não atingida 

 
47 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. O caso Uber e o Controle pro Programação: de carona para o Século XIX. In: LEME, 

Ana Carolina; RODRIGUES, Bruno; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo (coord.). Tecnologias disruptivas e a exploração 
do trabalho humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos e 
sociais. São Paulo: LTr, 2017.; CANNAS, Fábio. Uberização do trabalho: a ilusão de não se subordinar. In: II Seminário 
Internacional em Direitos Humanos e Sociedade & IV Jornada de Produção Científica em Direitos Fundamentais e 
Estado, UNISC, Criciúma, 2019, p. 142; CANNAS, Fábio. Uberização do trabalho: a ilusão de não se subordinar. In: II 
Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade & IV Jornada de Produção Científica em Direitos 
Fundamentais e Estado, UNISC, Criciúma, 2019, p. 4-5.  

48 OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; CASAGRANDE, Cássio Luís. Empresas de 
transporte, plataformas digitais e a relação de emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: 
MPT, 2018, p. 30. 

49 Ibidem, p. 30. 

50 OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; CASAGRANDE, Cássio Luís. Empresas de 
transporte, plataformas digitais e a relação de emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: 
MPT, 2018, p. 33. 
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a nota mínima determinada pelo aplicativo)51. Nesse quadro, a avaliação 

realizada pelos consumidores é um método de controle de qualidade dos 

serviços prestados e, uma vez que os trabalhadores não se adaptem aos 

comandos e objetivos programados, podem ser desabilitados ou punidos. 

Com efeito, é próprio da nova organização do trabalho manter os obreiros 

permanentemente inseguros, para a obtenção de um grau maior de 

eficiência no controle e no alcance dos objetivos das plataformas52. Ainda, 

em razão das tarifas dinâmicas e das metas impostas, os rendimentos se 

tornam mais instáveis, fazendo com que os trabalhadores passem mais 

tempo à disposição sem qualquer ordem direta. 

Essa forma de exploração do trabalho pelo capital não é nova, pois o 

tempo, ou melhor, a sua duração sempre foi central na constituição das 

relações de trabalho53. Inclusive, é um método de extração de mais 

trabalho utilizado nas modalidades de labor por comissão ou por tarefas. 

Na prestação de trabalho por aplicativo, a situação se agrava, porquanto o 

tempo em que os obreiros colocam à disposição a sua capacidade 

laborativa não é remunerado tal como é no trabalho celetista.  

A receita dessas empresas, no eixo neoliberal, é clara: buscar a 

máxima obtenção de lucros pelo menor custo possível. Essa lógica fica 

ainda mais evidente, na medida em que as empresas pretendem 

remunerar exclusivamente o tempo de execução da atividade, em 

subversão ao conceito de “serviço efetivo”, conforme preceituado no artigo 

4º da CLT54. Deixam de remunerar integralmente o tempo em que os 

 
51 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das 
plataformas de trabalho. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, 2020, p. 2609-2635, p. 2625; CANNAS, 
Fábio. Uberização do trabalho: a ilusão de não se subordinar. In: II Seminário Internacional em Direitos Humanos e 
Sociedade & IV Jornada de Produção Científica em Direitos Fundamentais e Estado, UNISC, Criciúma, 2019, p. 4. 

52 OITAVEN, Opt. cit., p. 33. 

53 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 ed. São Paulo: LTr, 200, p. 
287- 288. 

54 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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trabalhadores, a quem se referem como “parceiros”, colocam a sua 

capacidade laborativa à disposição. Basta observar que os proletários 

digitais recebem chamados para realizar as demandas se – e somente se – 

estiverem ativos nas plataformas.  

Por fim, o poder patronal está amplamente presente no trabalho 

uberizado. O direcionamento da atividade, a que se refere expressamente 

o artigo 2º da CLT55, aparece com ainda mais nitidez nessa espécie de 

relação de emprego, em que as plataformas regulamentam, por meio de 

seus “Termos e Condições Gerais”, toda a relação de trabalho. Exercem 

poder de seleção, controle e gerência, delimitando o trabalho realizado 

(não podendo ser diverso daquele contemplado pelo aplicativo) e 

definindo a distribuição dos serviços conforme a demanda, sem viabilizar 

aos trabalhadores a captação de clientes, bem como determinando como 

as tarefas serão executadas56.  

Utilizam o bloqueio (que impede o exercício da atividade laborativa 

por tempo indeterminado e sem justificativa) como forma de 

constrangimento, coação e ameaça57, resgatando a prática utilizada pelo 

capitalismo industrial desde o Século XVIII, apelidada de “gancho”, e até 

hoje reproduzida, inclusive com certa tolerância da jurisprudência 

trabalhista, sob a figura da suspensão disciplinar58. No mesmo sentido, 

 
55 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021. 

56 ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação do capitalismo 
contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020, p. 33. 

57 O bloqueio é frequentemente utilizado pelos aplicativos para penalizar os trabalhadores que exercem o direito de 
greve, mediante rastreamento na região onde acontece o protesto, conta Paulo Lima em entrevista à Folha de São 
Paulo e ao The Intercept Brasil. Trata-se, portanto, de uma forma de dispersar a resistência coletiva à subsunção do 
trabalho ao capitalismo.  

58 A exemplo do Recurso Ordinário Trabalhista nº. 0020188-85.2017.5.04.0291, interposto pelo reclamante, em que 
se aprecia a existência ou não de vínculo de emprego. No caso, o juízo de origem aduziu que “não se verifica imposição 
patronal sobre o freteiro, mormente porque, após o "gancho", poderia ele retornar aos carregamentos sem sofrer 
qualquer outra restrição a suas atividades”. Em sede recursal, o relator, em suas razões, afirmou que: “Em que pese 
afirmar que não poderia recusar fretes, a única sanção referida era o "gancho", sendo que é natural que a empresa 
dê preferência aos terceirizados que não recusam serviços ou recusam com menor frequência. Como bem pontuado 
pelo juízo de primeiro grau, após isso, o autor poderia voltar a prestar serviços normalmente.”. Na hipótese, foi 
negado provimento ao recurso do reclamante, por maioria de votos, ficando vencido, em parte, o voto da Ilustríssima 
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dispensam sem prévio aviso e justa causa, como mecanismo de coerção e 

disciplinamento59, tal como em qualquer outra espécie de relação de 

emprego, valendo-se do fato de que a jurisprudência majoritária60 insiste 

em negar efetividade ao dever de motivação previsto no inciso I do artigo 

7º da Constituição61.  

 
Conclusão 
 

A análise dos pressupostos que configuram a relação de emprego 

permite concluir que a relação entre os trabalhadores de aplicativos e as 

empresas proprietárias das plataformas digitais é de emprego, uma vez 

que constatados os elementos previstos nos artigos 2º e 3º da lei protetiva. 

O proletariado digital está inserido no núcleo produtivo das plataformas 

digitais de forma pessoal, não eventual, mediante pagamento e sujeito à 

dinâmica e funcionamento da atividade econômica. Apesar do discurso de 

liberdade, autonomia e flexibilidade, a realidade concreta se mostra 

distinta: os trabalhadores não têm autonomia para determinar a própria 

jornada, frequência, forma de trabalho e, sobretudo, o preço pelo seu 

 
Desembargadora Brígida Joaquina Charão Barcelos que reconheceu a presença de subordinação jurídica na relação 
entre as partes.  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recurso Ordinário nº 0020188-
85.2017.5.04.0291. Recorrido: : Atenta Transportes e Logística EIRELI e AMBEV SA. Recorrente: Juarez dos Santos 
Ody. Relator: Des. Francisco Rossal de Araújo. Porto Alegre, 12 nov. 2020. Disponível em: < 
https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/acordaos >. Acesso em: 16 set. 2021. 

59 ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação do capitalismo 
contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020, p. 34. 

60 No Recurso Ordinário Trabalhista nº. 0021274-81.2019.5.04.0013, por exemplo, interposto pelo reclamante, sob o 
argumento de que sua despedida teria sido discriminatória quando do seu retorno às atividades após receber alta do 
INSS e da cessação do benefício por incapacidade temporária, discutiu-se o reconhecimento da nulidade da dispensa 
imotivada pelo empregador. Na hipótese, por unanimidade, a 5ª Turma entendeu que não houve dispensa 
discriminatória, sustentando que "Na atual sistemática do ordenamento jurídico, a dispensa imotivada do empregado 
contratado por prazo indeterminado caracteriza-se como direito potestativo do empregador". 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recurso Ordinário nº 0021274-
81.2019.5.04.0013. Recorrido: Rudder Segurança LTDA. Recorrente: Paula Alessandra Araújo da Silva. Relator: Des. 
Manuel Cid Jardon. Porto Alegre, 30 abr. 2021. Disponível em: < https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/acordaos >. 
Acesso em: 16 set. 2021. 

61 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 abr. 2021.  
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serviço, uma vez que todas essas condições são impostas pelas 

plataformas.  

As empresas, ainda, dispensam e/ou bloqueiam os obreiros a 

qualquer tempo e sem justo motivo ou justa causa, manifestando com 

clareza exercício ilícito de um poder punitivo que tem sido, inclusive, 

argumento para reconhecimento de outras espécies de vínculo de emprego 

em processos trabalhistas, embora ausente autorização legal para 

qualquer tipo de punição a empregado. Há, também, ingerência sobre os 

serviços realizados no âmbito de seus aplicativos. Trata-se de mera 

aparência de autonomia no desenvolvimento da atividade econômica, mas 

a atividade do trabalhador está sendo controlada pelo algoritmo cuja 

programação é realizada pela empresa proprietária do aplicativo.   

Constitui, dessa forma, um processo de precarização, de reprodução 

da pobreza e de degradação social, uma vez que, sem o reconhecimento da 

subordinação em sua essência clássica (no sentido de que a prestação do 

serviço é subordinada à empresa e não a pessoa do trabalhador) e, 

portanto, do vínculo de emprego, as empresas proprietárias dos 

aplicativos fraudam a lei protetiva, afastando a sua incidência com o 

discurso de que os obreiros são autônomos e eximem-se dos encargos 

trabalhistas e previdenciários.  

A premissa que se confirma neste estudo é a de que os direitos 

trabalhistas não são facultativos. São direitos humanos e fundamentais 

constitucionalmente assegurados. O direito do trabalho se destina a 

regular a relação entre capital e trabalho com o objetivo de melhorar as 

condições de pactuação da força de trabalho; de assegurar uma 

concorrência leal entre os trabalhadores; e de garantir o direito a um 

patamar mínimo civilizatório no âmbito da dignidade da pessoa humana. 

Todavia, o que se constata, na prática, é que os trabalhadores estão 

travando uma luta por alimento, por subsistência. Portanto, escolher 
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ignorar a evidente existência dos elementos caracterizadores da relação de 

emprego é permitir a barbárie e legalizar a precarização. 

 
Referências 
 

ABÍLIO, Ludmila Costhek et al. Condições de trabalho de entregadores via plataforma 

digital durante a Covid-19. Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento 

Humano, Campinas, Edição Especial – Dossiê COVID-19, p. 1-21, 2020. Disponível 

em: <https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2020/06/74-Texto-do-artigo-

568-2-10-20200608.pdf>.  Acesso em: 02 mai. 2021. 

 

AMORIM, J. Eduardo.  A ‘indústria 4.0’ e a sustentabilidade do modelo de financiamento 

do Regime Geral da Segurança Social. Cadernos de Dereito Actual, Universidade 

do Porto, Portugal, n. 5, vol. extraordinário, p. 243-254, 2017. 

 

ANTUNES, Ricardo. A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. 

Instituto Humanistas Unissinos, 11 nov. 2020. Entrevista concedida à Patricia Fachin. 

Disponível em: <http://abet-trabalho.org.br/ricardo-antunes-a-expansao-do-

trabalho-uberizado-nos-levara-a-escravidao-digital/>. Acesso em: 23 mar. 2021. 

 

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era 

digital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2020. 

 

ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e 

regulação do capitalismo contemporâneo.  Contratempo, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-

43, abr./jul. 2020. E-book. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro 

de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao.htm>. Acesso em: 13. abr. 2021. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de mai. de 1943. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 13. 

abr. 2021. 

 



142  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

CANNAS, Fábio. Proletariado digital: novas demandas de proteção social. In: III 

Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade & IV Jornada de 

Produção Científica em Fundamentais e Estado, UNISC, Criciúma. 2019. 

 

CANNAS, Fábio. Uberização do trabalho: a ilusão de não se subordinar. In: II Seminário 

Internacional em Direitos Humanos e Sociedade & IV Jornada de Produção Científica 

em Direitos Fundamentais e Estado, UNISC, Criciúma, 2019.  

 

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. O caso Uber e o Controle pro Programação: de carona para 

o Século XIX. In: LEME, Ana Carolina; RODRIGUES, Bruno; CHAVES JÚNIOR, José 

Eduardo (coord.). Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano: 

a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos 

jurídicos e sociais. São Paulo: LTr, 2017. 

 

CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de direito do trabalho. 12. ed., rev., atual. e ampl. São 

Paulo: MÉTODO, 2018.  

 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 

previdenciário. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.  

 

D’AMBROSO, Marcelo José Ferlin. Direitos humanos e direito do trabalho: uma conexão 

para a dignidade. 1. ed. Belo Horizonte: Editora RTM, 2019. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada 

conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais 

posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. E-book. 

 

LAZZARIN, Sonilde Kugel. A inseguridade social em tempos de pandemia: a renda 

básica universal como possível solução ao precariado e à crescente desigualdade 

social no Brasil. Porto Alegre: HS Editora, 2020. E-book. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018.  

 

Conheça Paulo Lima, o entregador de aplicativo antifascista que organiza a categoria. 

2020. 1 vídeo (5 min e 44s). Publicado pelo canal The Intercept Brasil. Disponível 



Francielle Silva de Oliveira Flores  |  143 
 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=iTVhpgxH8dY>. Acesso em: 03 mar. 

2021. 

 

‘Entregador Antifascista’ critica precarização do trabalho e omissão de veículos da 

imprensa. 2021. 1 vídeo (14 min e 11s). Publicado pelo canal Folha de São Paulo. 

Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ttciccleoIg>. Acesso 

em: 03 mar. de 2021. 

 

OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; CASAGRANDE, Cássio 

Luís. Empresas de transporte, plataformas digitais e a relação de emprego: um 

estudo do trabalho subordinado sob aplicativos. Brasília: MPT, 2018. 

 

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. 

Conceito e crítica das plataformas de trabalho. Revista Direito e Práxis, Rio de 

Janeiro, v. 11, n. 4, 2020, p. 2609-2635.  

 

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; COSTAS, Joelane Borges; ASSIS, Anne Karolline 

Barbosa de. Os motoristas da plataforma Uber: fatos, julgados e crítica. Revista 

Estudos Institucionais, v. 6, p. 1269-1288, set./dez. 2020.  

 

PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura 

necessária. São Paulo: LTr, 2009.  

 

SOUZA, Diana Paula de. Famílias com até 2 salários gastam 61% do orçamento com 

alimentos e habitação. Editoria: Estatísticas Sociais. Agência IBGE Notícias. 4 out. 

2019. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/ 

2012-agencia-de-noticias/noticias/25606-familias-com-ate-dois-salarios-gastam-

61-do-orcamento-com-alimentos-e-habitacao#:~:text=Brasileiro%20gasta%2C% 

20em%20m%C3%A9dia%2C%20R,R%24%205.415%2C49)>. Acesso em: 02 

mai. 2021. 

 

TROPIA, Célio Eduardo Zacharias; SILVA, Pedro Paulo; DIAS, Ana Valéria Carneiro. 

Indústria 4.0: uma caracterização do sistema de produção. México: Altec, 2017.  

 

VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego estrutura legal e supostos. 3 

ed. São Paulo: LTr,, 2005.  



 
 
 

8 
 

Gig Economy, trabalho intermitente e uberizado 
 

Lívia Xavier de Jesus 1 
 
 
1. Introdução 
 

A primeira revolução industrial ocorreu entre o fim do século XVIII e 

início do século XIX e é de conhecimento geral que a máquina a vapor criou 

o modo da produção mecânica. A segunda revolução industrial, por sua 

vez, ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX, com o 

advento da eletricidade, criando a linha de montagem.  

Em meados do século XX sobreveio a Terceira Revolução Industrial, 

também chamada de Revolução Técnico-Científica-Informacional, com a 

computação em mainframe, com mudanças profundas não apenas no 

modo de produção mas também na engenharia genética, 

telecomunicações e aparato bélico em função da Segunda Guerra Mundial. 

E no momento, verifica-se a ascensão da Quarta Revolução 

Industrial, com inteligência artificial, machine learning permitindo às 

máquinas desenvolver uma capacidade de gerar dados da produção para 

oferecer soluções ao novo capital, e a possibilidade de um novo modelo 

operacional. Diferente das que a antecedem, essa revolução atinge todos 

os ramos da economia capitalista ao mesmo tempo. É por meio do mundo 

informacional-digital que será possível fundir tecnologias do mundo físico, 

digital e biológico.2 

 
1 Graduanda em direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 2021. Pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa Trabalho e Capital – Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2021. 

2 ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 4.0. In: ANTUNES, 
Ricardo (org.). Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 11-23. 



Lívia Xavier de Jesus  |  145 
 

Simultaneamente, é possível perceber a exacerbação de um processo 

de flexibilização das relações de trabalho por meio da tecnologia. A 

reforma trabalhista foi aprovada em um contexto político de fragilidade 

das instituições democráticas e elaborada por um presidente não-eleito de 

forma direta. Toda a premissa da nova lei é a necessidade de flexibilização 

das relações de trabalho, uma vez que o empregado se tornou cada vez 

menos hipossuficiente, precisando menos de proteção, além de o sistema 

celetista ser considerado arcaico, dificultando o exercício da função social 

da atividade empresarial. 

O trabalho intermitente é um dos — se não o mais — cristalinos 

exemplos do que essa flexibilização e modernização significam. Até a 

criação da Medida Provisória 808/2017 que antecede a Lei 13.467/17, o 

contrato de trabalho ordinário só poderia ter sua jornada estipulada em 

oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. O trabalho 

intermitente, então, é uma exceção a esse contrato, uma vez que a 

prestação de serviços é descontínua, bem como a subordinação, ocorrendo 

alternância de períodos de trabalho e inatividade. Desta forma, não há 

previsão de qual será a jornada do trabalhador, este toma ciência da 

demanda que lhe espera com apenas três dias de antecedência. O modelo 

de trabalho zero hora vêm como um antídoto a crise e ao desemprego, 

livrando os empregadores de encargos e trazendo a possibilidade à 

população desempregada de um emprego sim, mas com menos direitos. É 

um discurso com a premissa de flexibilização e modernidade bastante 

presente nas economias neoliberais como uma resposta à recessão, junto 

a outros fenômenos menos influenciados e regulamentados pelo governo, 

como o enfraquecimento das entidades sindicais.  

O trabalho uberizado tem uma proposta parecida. O capitalismo 

informacional e digital que vêm com a Quarta Revolução Industrial tem 
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suas raízes na substituição dos modos de produção fordista e taylorista 

pelo toyotismo.  

É claro que quem mais se beneficia disso são as empresas, 

principalmente as startups, uma vez que a nuvem não exige direitos 

trabalhistas ou qualquer encargo fiscal. Daniel Callaghan, em entrevista 

para artigo da Financial Times, disse “[...] agora você pode trabalhar com 

quem quiser, quando quiser e exatamente como quiser. E porque eles não 

são seus empregados, não é necessário lidar com a regularização” 

(tradução nossa).3 As plataformas – em seus mais variados tipos – são, por 

um lado, a concretização da acumulação e extração de valor a partir dos 

mecanismos de dados e das mediações algorítmicas; por outro, significam 

a sua face mais visível, participando em práticas sociais, oferecendo 

serviços personalizados e fazendo com que os consumidores dependam 

delas cada vez mais, em diversos setores.4 

Assim, os trabalhadores são pagos apenas nos momentos nos quais 

eles de fato trabalham para um cliente. É uma dinâmica similar ao 

trabalho intermitente, com o agravante de que trabalhadores de 

plataforma não possuem vínculo empregatício, ainda. Lukas Biewald, CEO 

da plataforma CrowdFlower, sumariza bem a gig economy quando diz que 

antes da internet, seria muito difícil encontrar alguém, contratá-lo por 10 

minutos e logo em seguida, demiti-lo. De acordo com ele, agora, com a 

tecnologia, é possível encontrá-lo, pagar uma quantia minúscula de 

dinheiro e então se livrar dele, quando não for mais necessário.5 A 

 
3 O’CONNER, Sarah. The human cloud: A new world of work. Financial Times. [S. l] 08 out. 2015. Disponível em: 
<https://www.ft.com/content/a4b6e13e-675e-11e5-97d0-1456a776a4f5>. Acesso em 01 mar. 2021.  

4 ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 4.0. In: ANTUNES, 
Ricardo (org.). Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 11-23.  

5 MARVIT, Moshe Z. How Crowdworkers Became the Ghosts in the Digital Machine. The Nation. [S. l] 05 de fev. 
2014. Disponível em: https://www.thenation.com/article/archive/how-crowdworkers-became-ghosts-digital-
machine/. Acesso em: 06 jul. 2021.  
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descartabilidade da mão de obra se mostra latente com a ideia de seres 

humanos como serviço.  

O objetivo do presente estudo é comparar os dois institutos em seus 

aspectos fáticos, legais e jurídicos e assim demonstrar como se 

assemelham, diferem e como são potencialmente lesivos ao caráter 

protetivo do direito do trabalho, podendo inclusive ferir o direito à 

dignidade humana. 

 
2. Trabalho intermitente 
 

O contrato zero hora, tradução literal do zero-hour contract tem seu 

surgimento no Reino Unido e consiste em uma relação de emprego na qual 

o trabalhador se mantêm a espera de um chamado de seu empregador e, 

desde que esse não exista, a obrigatoriedade de trabalhar não existe 

também. Os trabalhadores zero hora têm direito a salário-mínimo e férias 

anuais remuneradas.  

Dessa forma, eles estão disponíveis quando os empregadores 

precisarem, os empregadores não são obrigados a lhes oferecer trabalho, 

os trabalhadores não são obrigados a aceitarem o trabalho. 

Na análise de Beck, o zhc é inefetivo para o que se propõe. De acordo 

com ele, o desemprego desaparece, mas, ao mesmo tempo, ressurge de 

modo generalizado em novas formas de emprego precário.6 Standing 

também critica a glorificação do trabalho zero hora como freio para o 

desemprego, uma vez que o trabalhador é empregado, mas se não é 

acionado, é desempregado e sem acesso aos programas sociais para tal.7 

No que diz respeito a flexibilização, o argumento de que isso é 

benéfico ao trabalhador também é falho. O contrato zero hora é prejudicial 

 
6 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. 2 ed. São Paulo: Editora 34. 2011. 

7 STANDING, Guy. Why zero-hour contracts remind me of the horrors of 1990s Russia. The Guardian. [S. l] 09 abr. 
2013. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/09/zero-hours-contracts-1990s-
russia> Acesso em 20 jan. 2021.  
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também a saúde do trabalhador, promovendo stress no que diz respeito 

ao planejamento da vida de quem se encontra no elo mais fraco do 

contrato. A flexibilidade é toda do empregador.8 

O contrato zero hora representou uma profunda tensão nas relações 

de trabalho, sendo ponto de constante discussão nas eleições de 2015 no 

Reino Unido. Na atualidade, o Unite, maior sindicato britânico tem uma 

campanha que promove o decent work (trabalho decente). O conceito de 

trabalho decente envolve cinco exigências, sendo elas um salário com o 

qual se consiga sobreviver integralmente, um trabalho seguro e garantido, 

horas de trabalho semanalmente fixas, oportunidade de carreira e 

desenvolvimento e, por fim, representação sindical. A terceira exigência é 

diretamente contrária ao zero-hour contract.9 

É notável que mesmo após 20 anos da regulamentação do trabalho 

intermitente no Reino Unido, ainda existe um embate entre 

representantes da população no parlamento que são a favor dessa 

flexibilização e entidades sindicais que são contrários.  

No Brasil, a prestação de serviços no trabalho intermitente ocorre de 

maneira descontínua com períodos de inatividade sem estabelecimento. 

Deste modo, o empregado fica a mercê das necessidades da empresa no 

período de inatividade, mas sem receber qualquer vencimento por isso, 

como ocorre no Reino Unido. Nesse sentido, encontra-se no §3º do artigo 

443 da CLT. 

Os institutos aqui mencionados contam com disposição legal sobre o 

intervalo da intermitência. O legislador brasileiro não incluiu dispositivo 

sobre isso, apenas um parágrafo vetando a possibilidade de contagem do 

 
8 WOOD, Alex J.; BURCHELL, Brendan. What Dave, Vince and Ed don’t tell you about zero-hour contracts. Open 
Democracy. [S. l] 14 abr. 2015. Disponível em: <https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/what-
dave-vince-and-ed-dont-tell-you-about-zerohours-contra/> Acesso em 20 jan. 2021. 

9 UNITE THE UNION.  Briefing know yout right at work! Decent work for all: fight for 5. [S. l] [2021?] Disponível 
em: <https://unitetheunion.org/media/1406/decent-work-for-all.pdf>. Acesso em 19 jan. 2021. 
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período de inatividade para fins de remuneração. O período à disposição 

do trabalhador não é considerado como período trabalhado, como consta 

no §5º do artigo 452-A. 

Dessa forma, não existe nenhum mínimo mensal a ser percebido pelo 

trabalhador. É importante ressaltar que, de acordo com o artigo 452-D, o 

período de inatividade pode chegar a até 1 (um) ano antes do contrato ser 

considerado rescindido, ou seja, o empregado intermitente que não 

conseguir atender outras demandas, pode ficar até um ano sem qualquer 

remuneração, ainda que à disposição do empregador. 

Cavalcante enxerga um ferimento no princípio da dignidade da 

pessoa humana e da valorização do trabalho, uma vez que não existe 

mínimo civilizatório para o empregado.10 

Aqueles que defendem a reforma trabalhista glorificam o trabalho 

intermitente como uma modernidade que tiraria os brasileiros do trabalho 

informal. Ora, mas é necessário ponderar que a incerteza de horas 

trabalhadas e salário que permeiam o trabalho intermitente são tão 

nocivas ao trabalhador quanto o mercado informal. É fato que a 

intermitência é benéfica ao empregador, uma vez que ‘quem não trabalha, 

não recebe’, mas a situação do trabalhador fica apenas mais precária. 

 
3. Trabalho uberizado 
 

Os nomes são muitos, Gig economy, platform economy, 

plataformização, mas todos se referem a uma só economia, na qual o 

trabalho é contratado e realizado a partir das chamadas TICs (tecnologia 

da informação e comunicação)11, digital ou presencialmente. A gig-

 
10 CAVALCANTE, Rodrigo Arantes; VAL, Renata do. Reforma trabalhista comentada artigo por artigo: de acordo com 
princípios, Constituição Federal e acordos internacionais. 1. ed. São Paulo: LTr, 2017. 

11 ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo 
Contemporâneo. Contracampo – Brazilian Journal of Communication, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr/jul. 2020. 
Disponível em: <https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901> Acesso em 22 jan. 2021. 

https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901
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economy então é responsável pelo segundo maior número de 

oportunidades de ‘trabalho’ no mundo, com 1/3 dos trabalhadores do 

mundo empregados nesse sistema12, podendo chegar a movimentar 455 

bilhões de dólares em 202313, em função da pandemia de COVID-19. 

A gig economy traz consigo o fenômeno da uberização. O nome 

deriva do aplicativo de viagens Uber e a relação de trabalho construída 

entre o motorista e o app. A empresa de São Francisco fundada em 2009 

empresta seu nome ao fato uma vez que é a que detém o maior volume de 

atividades no ramo dentro do território brasileiro, representando um valor 

atual por volta de U$5,0 bilhões no mundo14, mas a discussão não se 

restringe a ela, com outras empresas como 99Taxi e o Cabify não no Brasil 

mas em outros países da América Latina seguindo a mesma premissa que 

consiste em um cliente solicitar uma viagem e o motorista mais próximo 

aceitá-la e realizar a corrida.  

Os custos com combustível, seguro do veículo, manutenção do 

automóvel, telefonia móvel, planos de dados e os que eventualmente 

existam com financiamento ou aluguel do carro são de responsabilidade 

dos motoristas, assim como o recolhimento de tributos sobre os seus 

rendimentos.15-16 

 
12 ADP RESEARCH INSTITUTE.  The Global Study of Engagement – Technical Report. 2019. Disponível em:  
https://www.adp.com/-
/media/adp/ResourceHub/pdf/ADPRI/ADPRI0102_2018_Engagement_Study_Technical_Report_RELEASE%20RE

ADY.ashx. Acesso em: 23 mai. 2021. 

13 MASTERCARD. The Global Gig Economy: Capitalizing on a $500B Opportunity. [S. l] 2019. Disponível em: 
<https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/05/Gig-Economy-White-Paper-May-2019.pdf>. 
Acesso em 23 mai. 2021. 

14 MASELLI, Ilaria; LENAERTS, Karolien; BEBLAVY, Miroslav. Five things we need to know about the on- demand 
economy.  Centre for European Policy Studies – CEPS. [S. l] 08 jan de 2016. Disponível em: 
<https://www.ceps.eu/system/files/CEPS%20Essay%20No%2021%20On%20 
Demand%20Economy.pdf>.Acesso em 01 set. 2021. 

15 UBER. Termos e condições gerais dos serviços de intermediação digital. 2021 [S. l]  Disponível em: 
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?country=brazil&lang=pt-br&name=general-terms-of-use. Acesso 
em: 26 out. 2021. 

16 Em relação ao plano de dados, a Uber afirma nos termos e condições gerais dos serviços de intermediação digital 
(cláusula 8) que “note que utilizar nossos Serviços poderá consumir uma quantidade alta de dados, e recomendamos 
que você utilize um plano de dados ilimitado, ou no mínimo, com limites muito altos de utilização de dados. Nós não 

https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/05/Gig-Economy-White-Paper-May-2019.pdf


Lívia Xavier de Jesus  |  151 
 

A empresa está envolvida em todas as etapas do serviço, ainda que 

alegue sua atuação como de mera mediação. Dessa forma, compete à Uber 

escolher e selecionar os motoristas que podem aceder à aplicação 

informática, sem a qual não pode ser prestado o serviço, obter e indicar os 

clientes disponíveis ao motorista, através de uma aplicação informática; 

analisar os dados do motorista, podendo a empresa controlar a qualidade 

do serviço através da avaliação dos clientes (uma avaliação inferior a 4,6 

estrelas pode levar ao cancelamento do acesso à plataforma informática), 

fixar o preço da viagem e pagar aos motoristas um valor previamente 

determinado.17 

É essa a estrutura que enseja tantas críticas a dualidade de empresas 

como a Uber, adeptas às filosofias de empreendedorismo, liberdade e 

jargões como ‘seja seu próprio chefe’, quando na realidade, existe um 

controle no comportamento dos motoristas. A recusa da Uber em 

classificar seus motoristas como trabalhadores e não parceiros é o que 

ensejou tantos litígios na área trabalhista não apenas no Brasil, como no 

Reino Unido e nos Estados Unidos.  

Em 2016, o que seria equivalente ao Tribunal Regional do Trabalho 

no Reino Unido decidiu que trabalhadores da Uber têm direito a um 

salário-mínimo de acordo com o Ato de Salário Mínimo Nacional de 1988. 

Em sua defesa, a Uber alegou que seu caráter não era de empresa e sim de 

intermediária entre demanda de serviços e seus prestadores. O tribunal 

porém entendeu que essa alegação não se sustenta a medida que a Uber 

faz diversos requerimentos aos seus motoristas e que essa ausência de 

classificação como empresa tem o objetivo de evitar encargos como o 

 
cobriremos nenhuma taxa, custo ou excessos de uso associados ao seu plano de dados. UBER. Termos e condições 
gerais dos serviços de intermediação digital. [S. l] 2021. Disponível em: https://www.uber.com/legal/pt-
br/document/?country=brazil&lang=pt-br&name=general-terms-of-use. Acesso em: 26 out. 2021. 

17 MARTINS, David Carvalho. A “UBER” e o contrato de trabalho. Jornal Econômico JF, [S. l.], p. 1-1, 24 jun. 2015. 
Disponível em: <https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-uber-e-o-contrato-de-trabalho-26929>. Acesso em: 1 
set. 2021. 
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próprio salário mínimo, não tendo respaldo na realidade.18 A Suprema 

Corte rejeitou a apelação da empresa confirmando os argumentos do 

tribunal.19 

No Brasil, ainda não existe a segurança jurídica conferida por uma 

decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, mas cresce em uma 

constante o número de motoristas que procuram o reconhecimento de 

vínculo empregatício.  

 
Considerações finais  
 

A reforma trabalhista de 2017 surgiu com o propósito de gerar mais 

empregos, aquecer a economia e seus ideais eram de flexibilização e 

modernização das relações de trabalho. Após três anos de reforma, não 

existe comprovação de melhora significativa no desemprego no Brasil. Na 

direção oposta, o número de trabalhadores na informidade das 

plataformas cresceu exponencialmente.  

Um dos pontos de convergência entre o trabalhador intermitente e o 

uberizado é a ideologia. Os ideais de renovação do mundo do trabalho 

estão enraizados em ambos os modelos de trabalho. No primeiro, em tese 

existiria uma vantagem, uma vez que o trabalhador poderia gerar mais 

renda para seu sustento, trabalhando para múltiplos empregadores. No 

segundo, a vantagem seria ainda maior, podendo o trabalhador preencher 

seus próprios horários e de fato empreender sem ser subordinado. Na 

prática, a consequência é parecida para ambos, os riscos do 

empreendimento são transmitidos ao empregado, a subordinação ainda 

existe, porém de forma menos perceptível. No trabalho intermitente, o 

 
18 DEAKIN, Simon; MARKOU, Cristopher. The Law-Technology Cycle and the Future of Work. University of 
Cambridge Faculty of Law Research, [s. l.], ano 32, ed. 504, p. 1-26, 22 maio 2018. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3183061>. Acesso em: 2 set. 2021. 

19 SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM. Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others. 19 february 
2021. Disponível em: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-judgment.pdf>. Acesso em 2 set. 
2021. 
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trabalhador está mais propenso a aceitar trabalhar mais horas, uma vez 

que não existe remuneração pelo período de inatividade. Já no trabalho 

uberizado, a subordinação não é assumida por um empregador pessoa 

física ou jurídica, mas por um algoritmo que aplica penalidades caso o 

comportamento do motorista ou entregador não se encaixe com o padrão 

volúvel que as plataformas apresentam. 

O ponto de convergência é a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. O trabalho intermitente é registrado enquanto o trabalhador de 

plataforma, no momento, está em uma situação de insegurança jurídica. 

Isso não significa que o trabalho intermitente é necessariamente mais 

benéfico, mas apenas regulamentado.  

O trabalho intermitente ainda é contrário à CLT no que diz respeito 

ao período de inatividade, uma vez que a Consolidação entende como 

tempo de serviço àquele colocado a disposição do empregador, ainda que 

não esteja exercendo atividade efetivamente. O trabalho uberizado 

enfrenta outras dificuldades, com alguns tribunais reconhecendo o vínculo 

de emprego entre trabalhador e plataforma, alguns indo de forma 

contrária, vários projetos de lei que não o incluem na CLT mas nada 

definido até então. 

Portanto, conclui-se que o modelo de trabalho intermitente é 

precarizador assim como a uberização, sendo injustificável que ambos 

permaneçam no ordenamento jurídico sem a possibilidade de mitigação 

desses efeitos. O trabalho intermitente é objeto da ação direta de 

inconstitucionalidade nº5826, cuja votação foi suspensa. Já o trabalho 

uberizado é objeto de vários projetos de lei, reclamações, recursos que 

divergem entre si. 

A modernização das relações de trabalho resulta de um processo de 

construção de soluções, o que, do exame do artigo 452a da CLT que 

instituiu o trabalho intermitente, não se extrai. O mesmo é percebível no 
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trabalho uberizado. O resultado prático na realidade brasileira foi o 

incremento legislativo com resultados potenciais de pura precarização, o 

que não se pode admitir.  
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A Revolução Industrial 4.0 e 
os impactos no mundo do trabalho 

 
Carla de Campos Ferreira 

 
 
1. Introdução 
 

O surgimento da máquina a vapor, no final do século XIX, com a 

chamada 1ª Revolução Industrial, provocou o aparecimento de grandes 

unidades industriais construídas pela iniciativa privada, na qual a 

pequena oficina se transformou em indústrias modernas, sendo a massa 

operária organizada militarmente. 

No que tange a Segunda Revolução Industrial, tem-se a consolidação 

da eletricidade, dos transportes, da comunicação e a difusão das indústrias 

automotiva e aeronáutica, assim como a telefonia e as transmissões 

radiofônicas, ao passo que a Terceira Revolução traz a invenção dos robôs 

que operam de forma automática. 

Contudo, a globalização e o avanço tecnológico transformaram 

novamente as relações de trabalho, uma vez que trouxeram para o setor 

produtivo, seja ele de grande, médio ou pequeno porte, novas formas de 

organização, que demandam dos trabalhadores flexibilidade, motivação e 

rápida adaptação às exigências do mercado 

Essa é a dinâmica da indústria 4.0, que foca na automação industrial, 

na inteligência artificial, na robótica e na internet das coisas para criar e 

atender novas demandas, com impactos significativos no mundo do 

trabalho.  
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É sobre esses impactos que o artigo tratará, buscando responder ao 

seguinte questionamento: qual é o impacto dessa Revolução promovida 

pela indústria 4.0 para o mundo do trabalho?  

Abordando o problema mediante pesquisa qualitativa, tendo por 

fulcro os posicionamentos doutrinários e normativos, partir-se-á de fatos 

para, a partir deles, identificar os impactos mencionados. Para tanto, o 

trabalho abordará as Revoluções Industriais até a Revolução 4.0 e, 

especialmente, os impactos no mundo do trabalho.  

 
2. As revoluções industriais até a revolução 4.0 
 

A Primeira Revolução Industrial ocorreu no final do século XIX, com 

a construção da primeira máquina a vapor por James Watt, em 1733. Esse 

invento deu movimento a grandes alterações nos meios de produção, 

tornando obsoleta a manufatura artesanal que vigorava até então.1 

Emily Zola2 descreveu a situação dos trabalhadores, nesse período, 

da seguinte forma: 

 

O trabalho de extração recomeçara; sobre as chapas de ferro havia um trovejar 

contínuo, vagonetes de carvão rolavam sem descanso, carregadores corriam e 

podiam-se distinguir suas longas espinhas curvadas dentro do tumulto de 

todas aquelas coisas negras e ruidosas que se agitavam. Por um instante 

Etienne permaneceu imóvel, ensurdecido e cego. Sentia-se gelado, havia 

correntes de ar por todos os lados. Em seguida deu alguns passos, atraído pela 

máquina da qual via reverberar agora aços e cobres. Ela ficava por trás do 

poço, a vinte e cinco metros, numa peça mais alta e tão solidamente assente 

sobre seu maciço pedestal de tijolos que mesmo trabalhando a todo vapor, com 

toda a força dos seus quatrocentos cavalos e com o movimento de sua biela, 

enorme, emergindo e mergulhando numa suavidade oleosa, não conseguia 

 
1 COELHO, Pedro Miguel Nogueira. Rumo à Indústria 4.0. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre 
em engenharia e gestão industrial. Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade de Coimbra, 2016. 
p.17. 

2 ZOLA, Emile. Germinal. Coleção “Os Imortais da Literatura Universal”. v. 36. São Paulo: Abril, abril-março de 1972, 
p. 31/32. 
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fazer que as paredes estremecessem. O maquinista, em pé ao lado da alavanca 

de comando, escutava as campainhas dos sinais, não tirava os olhos do painel 

indicador, onde o poço, com seus diversos andares, estava figurado numa 

ranhura vertical que era percorrida por pedaços de chumbo amarrados em 

barbantes e que representavam os elevadores. “E a cada partida, quando a 

máquina se punha outra vez em movimento, as bobinas, as duas imensas 

rodas de cinco metros de raio por meio das quais os dois cabos de aço se 

enrolavam e desenrolavam em sentido inverso, giravam a tal velocidade que 

mais pareciam uma poeira cinzenta. 

 

A Segunda Revolução Industrial ocorreu entre 1860 e 1900, cuja 

transição da Primeira para a Segunda deu-se com a consolidação da 

inclusão notadamente da eletricidade, nos transportes, na comunicação, 

na difusão das indústrias automotiva e aeronáutica, assim como a telefonia 

e as transmissões radiofônicas.3 

O sistema de técnica e de trabalho desse período é o fordista, termo 

que se refere ao empresário Ford, criador, na sua indústria de automóveis 

em Detroit, Estados Unidos, do sistema que se tornou o paradigma de 

regulação técnica e do trabalho conhecido em todo o mundo industrial. 

Com o fordismo, surgiu um trabalhador desqualificado, que desenvolve 

uma função mecânica, extenuante e para a qual não precisa pensar.4 

Com a evolução das máquinas e do sistema fordista deu-se início a 

uma redução de postos de trabalhos, gerando grande desemprego 

ocasionados pela substituição da mão de obra humana por máquinas.5  

Houve também a precarização das condições de trabalho, pois os 

trabalhadores estavam submetidos a uma jornada bem mais extensa, já 

que teriam que se adequar à produção gerada pelas máquinas.6 

 
3 COELHO, Pedro Miguel Nogueira. Rumo à Indústria 4.0. op.cit. p.17 

4 WOMACK , James P; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel "A máquina que mudou o mundo”, Rio de Janeiro, Ed. Campus, 
1992.p.12. 

5 DIAS, Carlos Eduardo de Oliveira. O Trabalho em Movimento-Estudos Críticos de Direito do Trabalho. op.cit.p.52. 

6 DIAS, Carlos Eduardo de Oliveira. O Trabalho em Movimento-Estudos Críticos de Direito do Trabalho. op.cit.p.52. 

https://www.coladaweb.com/historia/fordismo


160  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

Portanto, entende-se que a Segunda Revolução Industrial deu origem 

ao modelo capital-trabalho, o qual continua vigente e objetiva otimizar 

recursos, diminuir investimentos e auferir maiores lucros.  

Sobre essa Segunda Revolução, Klaus Schwab7 explica que mesmo 

tendo ocorrido no final do Século XIX, começo do Século XX, ainda não 

pode ser fruída por 17% da população mundial, “[...] pois quase 1,3 bilhão 

de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade.” 

Seguindo a cronologia, tem-se que a Terceira Revolução trouxe a 

invenção dos robôs e autômatos, ou máquinas que operam de forma 

automática, além do modo de produção chamado de Toyotismo – também 

conhecido como sistema flexível –, desenvolvido pelos engenheiros da 

Toyota, cujo método foi abolir a função de trabalhadores profissionais 

especializados para torná-los especialistas multifuncionais.8 

Essa revolução desenvolveu o papel da instrumentação da economia 

financeira, denominada de Economia de Mercado, proporcionando o 

desenvolvimento acelerado nos meios de comunicação e transporte, além 

de permitir a integração mundial que se trata da globalização. 

 A expressão Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial foi 

mencionada pela primeira vez em 2016, no Fórum Econômico Mundial de 

Davos. Ao tratar dela, Schwab9 afirma que “estamos no início de uma 

revolução que está mudando fundamentalmente a forma como vivemos, 

trabalhamos e nos relacionamos um com o outro.” 

O termo é um trocadilho que consiste em três partes, quais sejam: o 

termo indústria ilustra o foco claro na indústria; a parte 0 é usada para 

estabelecer a associação com a tecnologia da Internet, com base em termos 

 
7 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução: Daniel Moreira Miranda, 1 ed. São Paulo: Edipro. 2016, 
p.1. 

8 DIAS, Carlos Eduardo de Oliveira. O Trabalho em Movimento-Estudos Críticos de Direito do Trabalho. op cit. p. 58. 

9 SCHAWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2016, 
p. 1.  
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como Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0; e o 4 representa a Quarta Revolução 

Industrial que, após o desenvolvimento do poder de vapor e água, 

eletricidade e tecnologia da informação para apoiar a força de trabalho 

humana, agora descreve o uso dos chamados sistemas ciberfísicos10.  

 A revolução consiste em um conjunto de tecnologias, entre elas, a 

internet das coisas (IoT), o big data, a computação em nuvem, a robótica 

avançada, a inteligência artificial e a criação de novos processos de 

manufatura utilizando-se de materiais inteligentes, como o caso da 

impressão 3D e manufatura híbrida, fundindo os ambientes físico, digital 

e biológico, criando dessa forma algo jamais experimentado pela 

humanidade.11 

De acordo com dados divulgados em 2016, no Fórum Econômico 

Mundial12, a Quarta Revolução Industrial será responsável pela perda de 

7,1 milhões de empregos, enquanto somente 2 milhões de novos empregos 

serão disponibilizados, razão pela qual visualiza-se um impacto negativo 

imediato em uma diferença de 5,1 milhões de empregos que serão 

atribuídos a robôs ou realizados por novas tecnologias, o que leva a 

concluir que a sociedade está presenciando a obsolescência do trabalho 

humano da forma que se conhece, abrindo-se, assim, uma nova roupagem 

na atividade laboral, que tem como característica marcante a interação 

entre homem e máquina como, por exemplo, no caso de uma produção 

assistida por robôs bem frequente em montadoras de veículos. 

Já nos últimos encontros do Fórum Econômico Mundial, de 2018-

2020, o tema central foi a despeito da condição atual e futuro do trabalho 

 
10 DIK, R. A. Industrie 4.0 – Auf dem Weg in die digitale Zukunft. Frankfurt: Forum Industrie 4.0, 2017. Disponível 
em: <https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/15370874/1490351769824_Ind ustrie%2040%20 
konkret.pdf/c6a4ed77-f2e0-4685-9573-94232df797dd>.Acesso em: 28 dezembro de 2020. 

11 Disponível em: https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/impressao-3d-nas-industrias. Acesso em 10/02/2021 

12 WORLD ECONOMIC FORUM. The future of Jobs: Employment, Skills and workforce strategy for the fourth 
industrial revolution. Report. Genebra, 2016. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/ 
WEF_Future_of_Jobs.pdf. Acesso em: 28 de dezembro de 2020. 

https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/impressao-3d-nas-industrias
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sob os impactos da tecnologia digitalizada supressora de postos de 

trabalho, sendo discutidas soluções para as questões em que empregos de 

médios e baixos salários são perdidos para robôs, bem como para os 

impactos no mercado de trabalho das atividades mais complexas que se 

transformam rapidamente e de forma desvantajosa em direção a futuras 

chances de renda, através da introdução das tecnologias digitalizadas. 

Para além da questão do desemprego, é imprescindível observar a 

escassez de medidas que visem minimizar o impacto negativo da indústria 

4.0. O desafio primordial é desenvolver um modelo legislativo de avanço 

que ao mesmo tempo seja capaz de tratar as desigualdades sociais sem 

renunciar aos benefícios oriundos do desenvolvimento tecnológico. 

Tom Goodwin13 lembra que: 

 

O Uber, a maior empresa de taxis do mundo, não possui sequer um veículo. O 

Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum 

conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o 

maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel.  

 

Nesse contexto, é preciso analisar as consequências para os direitos 

fundamentais dos trabalhadores.  

 
3. Os impactos no mundo do trabalho 
 

O trabalho na sociedade atual é um dever moral do ser humano e, 

mais que isso, é uma questão de sobrevivência, posto que o trabalhador 

precisa do seu trabalho para comer, vestir e morar14, uma vez que para se 

realizar plenamente, o indivíduo necessita ter capacidade para prover a 

 
13 GOODWIN, Tom. “In the Age of Disintermediation the Battle is all for the Consumer Interface”, TechCruncb, mar. 
2015. Disponível em: http://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of- disintermediation-the- battle-is-all-for-the-
customer-interface/Acesso em 26/08/2021. 

14 SEVERO, Valdete Souto. A perda do emprego no Brasil: notas para uma teoria crítica e para uma prática 
transformadora. Porto Alegre: sulina, 2021. 
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sua existência. Em razão disso, parcela da doutrina15 afirma que sendo um 

dever e uma necessidade inata a todo ser humano, o trabalho deve 

também ser identificado como um direito fundamental.  

Tal concepção pode ser observada na Constituição brasileira, uma vez 

que no seu artigo 1º traz como fundamento os valores sociais do trabalho 

além de mencionar a sua importância em diversos outros dispositivos. 

Sendo assim, o Direito do Trabalho tem que ser compreendido não 

como um mero direito econômico com relevância constitucional, mas 

como um Direito Social Fundamental, atendendo à sua importância para 

a dignidade humana, tal como é expressamente reconhecido na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988. 

A função de proteger a dignidade humana de todas as pessoas está 

no centro do conceito de direitos fundamentais – ideia que coloca a pessoa 

humana no centro da sua preocupação, baseando-se num sistema de 

valores universais protegidos por normas e padrões internacionalmente 

vigente. 

Todavia, com o acelerado ritmo das mudanças desencadeadas pela 

Quarta Revolução e com as atividades legislativas ultrapassadas pelos 

acontecimentos, é preciso que a legislação acompanhe essas mudanças e 

que não se perca a noção de tutela dos direitos fundamentais.  

Segundo Schawab16  

 

A resposta está na governança ágil. Muitos avanços tecnológicos existentes 

hoje não recebem considerações apropriadas nos quadros regulamentares 

atuais e isso poderá, até mesmo, interromper o contrato social estabelecido 

pelos governos com seus cidadãos. Pela governança ágil, os reguladores devem 

encontrar formas contínuas de adaptação a um ambiente novo e em rápida 

 
15 A esse respeito, indicamos: DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: Ltr, 
2006. 

16 SCHAWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2016, 
p. 23/24. 
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mudança, reinventando-se para entender melhor o que estão 

regulamentando. Para fazer isso, governos e agências reguladoras precisam 

colaborar estreitamente com as empresas e com a sociedade civil para 

conseguir dar forma às necessárias transformações globais, regionais e 

industriais. A governança ágil não implica incerteza regulamentar, nem 

atividade frenética e incessante por parte dos decisores políticos. Não devemos 

cometer o erro de pensar que estamos presos entre dois quadros legislativos 

igualmente intragáveis — de um lado, os desatualizados, mas estáveis e, do 

outro, os atualizados, mas voláteis. Na era da quarta revolução industrial, não 

precisamos necessariamente de mais políticas (ou de políticas mais rápidas), 

mas de um ecossistema normativo e legislativo que possa produzir quadros 

mais resilientes. A abordagem poderia ser reforçada pela criação de espaço 

para a quietude para refletirmos sobre as decisões importantes. O desafio é 

fazer que essa deliberação seja muito mais produtiva do que aquilo que ocorre 

atualmente, infundindo-a com previsões para dar às inovações o máximo de 

espaço para que possam emergir. 

 

Isso é, a preservação dos direitos fundamentais dos trabalhadores 

deve ser o centro de todas as decisões, sejam elas legislativas ou judiciais, 

não devendo prevalecer as questões econômicas sobre as humanas, o que 

nos leva a conciliar o ser humano trabalhador e as condições de trabalho 

da Quarta Revolução. 

Essa noção é essencial para se pensar em políticas que possam 

minimizar os impactos gerados pela 4ª Revolução Industrial para os 

trabalhadores – impactos esses que podem ser notados na dinâmica de 

produção, que modifica a jornada de trabalho, altera possiblidades de 

desconexão, invade a privacidade do trabalhador e gera uma massa de 

desempregados. Tudo isso acaba resvalando na vida e saúde das pessoas.  

 Com os avanços da Quarta Revolução, determinados trabalhadores 

passaram a não ter jornada de trabalho limitada, pois trabalham a partir 
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de suas casas, misturando sua vida particular com a do trabalho, 

minimizando a própria privacidade, a exemplo do teletrabalho.17  

Ao lado disso, a tecnologia acaba por afetar o próprio descanso, pois 

o trabalhador tem mais dificuldade de se desconectar do serviço, pois há 

uma cultura de que é necessário que o trabalhador esteja sempre 

disponível para atender às demandas do empregador, sob pena de perder 

o emprego caso não se mostre sempre às ordens – isso num cenário em 

que as novas tecnologias vêm, cada vez mais, eliminando postos de 

trabalho. Importante dizer que a hiperconexão e a falta de momentos 

destinados ao lazer e ao descanso do trabalho podem ocasionar o 

surgimento de patologias psicológicas como síndrome de burnout, 

síndrome do pânico, depressão e crises de ansiedade18.  

Para além de todos esses efeitos, tem-se, ainda, que o trabalho 

exercido com o uso de ferramentas digitais poderá monitorar o 

comportamento, o desempenho e a produtividade dos funcionários, o que 

criará uma atmosfera de incerteza ocupacional e de invasão de 

privacidade, reduzirá o contato entre colaboradores-chefias e 

colaboradores-colaboradores, produzindo um impacto negativo, a longo 

prazo, na saúde.19 

Por sua vez, a dinâmica de produção, com o implemento de máquinas 

exigirá dos trabalhadores conhecimentos em tecnologia para que possam 

executar suas funções, portanto, caso não ocorra uma capacitação dos 

trabalhadores pelos seus empregadores, muitos serão dispensados e 

 
17 Pesquisa do IBGE realizada em 2018 constatou um total de 3,8 milhões de pessoas trabalhando “no domicílio de 
residência”. E, em junho de 2020, eles realizaram uma nova pesquisa que contabilizou cerca de 8,6 milhões de 
brasileiros trabalhando remotamente, ou seja, um crescimento de mais de 200% no número de teletrabalhadores. 
O que resulta em um total de 12,4% da população brasileira ocupada laborando neste regime.  

18 FERREIRA, Vanessa Rocha; PINHEIRO, Francilei Maria Contente. A importância do direito à desconexão para a 
saúde e bem-estar do trabalhador. In: DUTRA, Lincoln Zub (coord.). Direito fundamental ao Trabalho: O Valor Social 
do Trabalho Inserido no Contexto da Sociedade 4.0. 2. vol. Porto: Editora Juruá, 2020. 

19 NUNES, Talita Camila Gonçalves. O acidente de teletrabalho e a fiscalização da tecnologia da telemática: aspectos 
e consequências do teleassédio moral e do teletrabalho escravo. Revista de Direito do Trabalho. vol. 167, ano 42, p. 
183-208, jan.-fev. 2016. 
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dificilmente conseguirão uma recolocação profissional, uma vez que 

desempregados não possuirão recursos para participar de cursos de 

capacitação em tecnologia.  

Ao abordar o assunto, Bauman afirma:  

 

Para cada nova vaga há alguns empregos que desapareçam, e simplesmente 

não há empregos suficientes para todos. E o processo tecnológico – de fato o 

próprio esforço de racionalização – tende a anunciar cada vez menos, e não 

mais, empregos20  

 

O Fórum Econômico Mundial (WEF)21, de 2016, estima que, no 

mundo, até 2022, 75 milhões de empregos desaparecerão. 

Acredita-se que 54% das pessoas que ocupam determinadas funções 

tem probabilidade “alta” (60% a 80%) ou “muito alta” (acima de 80%) 

de serem substituídas por máquinas e ou inteligência artificial: Ex: 

ascensorista de elevador (99,9%); taquígrafo (99,5%); coletor de lixo 

(89,3%); recepcionista de hotel (99,1%); cobrador de ônibus (99,3%); 

gerente de almoxarifado (93,4%); caixas de supermercados (89%); 

bancários (88%); entre outras.22 

Nessa perspectiva, a informalidade no trabalho tende a aumentar – o 

que já vem ocorrendo, por exemplo, em relação aos trabalhadores de 

plataforma, cujo motorista da Uber figura entre os mais conhecidos. No 

Brasil, existem atualmente 38 milhões de pessoas trabalhando na 

informalidade, o que representa 41% do total da população 

 
20 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução Plinio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.p.202. 

21 WORLD ECONOMIC FORUM. The future of Jobs: Employment, Skills and workforce strategy for the fourth 
industrial revolution. Report. Genebra, 2016. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ 
Future_of_Jobs.pdf. Acesso em: 28 de dezembro de 2020. 

22 WORLD ECONOMIC FORUM. The future of Jobs: Employment, Skills and workforce strategy for the fourth 
industrial revolution. Report. Genebra, 2016. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/ 
WEF_Future_of_Jobs.pdf. Acesso em: 28 de dezembro de 2020. 
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economicamente ativa, sendo que em alguns Estados, como no caso do 

Pará, a informalidade passa dos 62%.23 

Portanto, a adaptação a esse novo que já está a acontecer, bem como 

a requalificação dos trabalhadores para o novo paradigma do mundo do 

trabalho, requer por parte do governo e das empresas, a fim de 

salvaguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores, não apenas a 

percepção das necessidades de investimento adicional, mas 

principalmente de ações conjuntas de aplicação da legislação 

constitucional já existente.  

 
Considerações finais 
 

As novas formas de produção estão mudando todo o sistema 

sociotécnico de pessoas, organização e tecnologia, causando, 

sobremaneira, impactos no mundo do trabalho, o que enseja medidas 

efetivas a fim de salvaguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores.  

As consequências abordadas, aliada a permissão de precarização e 

ausência de proteção do trabalho pelo Estado num cenário intenso de 

automação, levará, inexoravelmente, a grande maioria dos trabalhadores 

a situação de miséria extrema, como já vem ocorrendo em alguns países.  

Desse modo, a menos que existam políticas públicas efetivas para 

limitar os impactos dessas alterações nas organizações produtivas, haverá, 

possivelmente, o esvaziamento da base da pirâmide de habilidades 

profissionais, o que levará a uma crescente desigualdade e ao aumento das 

tensões sociais. 

 
23 AMORIM, Daniela. Informalidade Crescente é Recorde em 20 Estados. https://economia.uol.com.br/ 
noticias/estadao-conteudo/2020/02/15/informalidade-cresce-e-e-recorde-em-20-estados.htm. Acesso em 
10/09/2021 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/02/15/informalidade-cresce-e-e-recorde-em-20-estados.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/02/15/informalidade-cresce-e-e-recorde-em-20-estados.htm
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Reserva do possível x mínimo existencial 
na Seara trabalhista. Uma análise sobre a 

efetivação das políticas públicas 
 

Daniele Souza Santos 
 
 
Introdução 
 

A  nossa constituição federal de 1988 prevê em seu Art. 1º, III, A 

Dignidade da pessoa humana, como um dos Princípios fundamentais e 

mais importantes para o ser humano, logo é dever do estado garantir a 

sua concretização. Contudo é notório que existe uma dificuldade na hora 

de realizar este dever do estado diante dos limites econômicos, sociais e 

políticos. Nesse ínterim, o poder público alega em seu favor a Teoria da 

Reserva do possível, o que significa que, o Estado deverá realizar os 

direitos que estão dentro do que está disponível financeiramente, logo o 

cidadão só poderá demandar o que for possível materialmente. 

Logo se está previsto na constituição federal de 1988, que foi 

aprovada por maioria absoluta dos seus membros na assembléia nacional 

constituinte, Constituição esta, que foi uma das primeiras do Brasil a 

trazer os direitos sociais para dentro de uma lei brasileira, não pode o 

Estado se eximir de um dever alegando a teoria da reserva do possível sem 

no mínimo fundamentá la de forma razoável, para que assim deixe de 

conceder o mínimo existencial as pessoas que ele mesmo dita ser o mínimo 

para uma existência digna.  
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Nesse sentido, o presente trabalho traz um breve histórico a respeito 

da evolução das formas de organização do estado e função social e 

administrativa até chegar nos dias atuais. 

 
Estado Democrático e a importância do movimento do Constitucionalismo 
nos Direitos Sociais 
 

 Antes de se falar sobre o Estado democrático de direito é importante 

definir o que é um estado, de forma singela, ele pode ser definido como 

uma organização de um povo em um determinado território que seja 

dotado de soberania, sendo assim é necessário para criação de um estado 

os seguintes elementos : O Povo, O Território e A Soberania. 

Via de regra todo Estado tem uma constituição, e tal constituição irá 

reger a forma que ele deverá ser organizado. A palavra constituição nos 

remete a ideia de estrutura, de como deve ser organizado um estado ou 

melhor é o que identifica as características principais de um Estado. 

Segundo Bobbio (1997, Pg.247) Constituição seria :"A própria estrutura de 

uma comunidade política organizada, ou seja, ordem necessária que deriva 

da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem". 

O Constitucionalismo foi um movimento importante para se 

entender o direito constitucional, Canotilho identifica e fala dos seguintes 

períodos que marcaram o movimento, quais sejam: o inglês, o americano 

e o francês e prefere chamá los de “movimentos constitucionais” (De 

acordo com lenza, 2012, Pg.56).  

Ocorre que, embora  a história da Europa possa ser dividida em 4 

(quatro) “fases” ou “eras” Idade antiga, Idade média, Idade moderna e 

idade contemporânea, que surgiu no ano de 1789 e que sobrevive até os 

dias atuais. De acordo com a distinção feita pelo Canotilho, o movimento 

do constitucionalismo é dividido em apenas 2 (dois) movimentos 

constitucionais dos quais sejam: o Antigo e o moderno. Tal divisão foi 
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realizada para que melhor fosse analisado o movimento do 

constitucionalismo segundo o autor Lenza,2012,57.  

Desta forma, após o movimento do constitucionalismo, observamos 

o surgimento das constituições de forma expressa e rígida inspiradas no 

movimento do iluminismo do século XVIII ou século das luzes como 

também ficou conhecido por defender o uso da razão contra um antigo 

regime chamado de regime das trevas, pregando assim a liberdade, ou 

seja, trazendo mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que estão divididas na prática 

em gerações ou como também ficaram conhecidas de dimensões. 

Com o movimento do Constitucionalismo se procurou os modelos 

constitucionais que fossem mais próximo ao ideal, onde se buscava limitar 

as atuações e efetivar as garantias realizadas pelo Estado; em seguida o 

constitucionalismo durante a Idade Média, foi um grande marco, pois 

garantiu a proteção dos direitos individuais na Magna Carta (Carta 

Magna) do ano de 1215; já o constitucionalismo durante a idade Moderna, 

é destacado pelos importantes documentos que visavam a proteção dos 

direitos individuais como Petition of Rights do ano de 1628, o Habeas 

Corpus do ano de 1679, o Bill Of Rights do ano de 1689 e o Act Of 

Settlement do ano de 1701. 

Logo o constitucionalismo Norte-Americano, foi um período 

marcado pelos contratos de colonização ( Compact e as Fundamental 

Orders of Connecticut ) que ocorriam na América do Norte. Por último 

neste estudo, se inicia o constitucionalismo moderno que ocorreu durante 

a idade contemporânea ficou marcado pelo surgimento das constituições 

na França e nos EUA com as suas constituições trazidas de forma expressa 

e rígida, cujo utilizou o preâmbulo a declaração universal de direitos do 

homem e do cidadão do ano de 1789. 
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Por fim, o que vale ressaltar do movimento do constitucionalismo é 

que, este tem como principal característica a limitação do poder público e 

a organização do estado, através da previsão de direitos e das garantias 

fundamentais, tal movimento pode ser compreendido sobre as seguintes 

acepções: a jurídica, a social e a política. Conforme ensina Lenza ouçamos: 

 

A primeira experiência do Brasil como nação livre, após a declaração de 

independência em 1822, deu-se a luz do constitucionalismo clássico ou 

histórico, a luz da Declaração dos direitos do homem e do cidadão em 1789 

que dispunha que toda sociedade para ter uma Constituição deve ter nela a 

garantia de direitos e a separação de poderes (COELHO, 2009, p. 183). 

 

O princípio da Vedação ao Retrocesso Social 
 

O princípio em questão existe para que os direitos sociais 

conquistados não sejam retirados logo tal princípio é uma garantia 

constitucional de forma implícita, tendo como alicerce os princípios da 

segurança jurídica e o princípio da dignidade da pessoa humana, para que 

assim o Estado não retroceda socialmente. Assim podemos observar um 

dos dispositivos legais na constituição que visa assegurar os direitos sociais 

(LORA, Ilse Marcelina Bernardi.  

Os direitos sociais elencados no texto legal da constituição possuem 

como uma de suas característica a progressividade, isto é, para que quando 

tenha uma alteração ela ocorra de uma forma em que se encaixe na 

sociedade às mudanças no dia a dia. Logo observa se que o princípio do 

retrocesso social é um princípio garantidor adquirido pela sociedade 

durante os anos de mudanças e de transformações sociais, tal princípio 

está de forma direta interligado ao que denominamos de pensamento do 

constitucionalismo o qual estabelece as tarefas de ação futura ao Estado e 

à sociedade com o objetivo de dar um alcance maior aos direitos sociais e 

desta forma tentar diminuir as desigualdades. 
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Afinal de contas a constituição tem que ser encarada como um 

organismo vivo, visto que ela tem que acompanhar a evolução da 

sociedade para que melhor se adeque ao momento histórico, assim como 

o direito e também como o estado, sendo a constituição federal do ano de  

1988 um marco trazendo vários resultados positivos para a sociedade, 

onde o estado democrático de direito assegura em sua constituição os 

direitos, garantias e deveres da sociedade.Já o movimento do 

Neoconstitucionalismo começou a se desenvolver em meados do século 

XXI, sendo este uma nova roupagem do movimento do constitucionalismo 

que também ficou conhecido como constitucionalismo pós -moderno, ou, 

ainda, pós-positivismo. Diante dessa nova realidade o que se busca através 

desse movimento é a efetivação dos direitos e da constituição (De acordo 

com Lenza, pg. 61).  

Destarte, na prática a constituição federal do ano de 1988 foi e é um 

marco trazendo vários resultados positivos para a sociedade, cujo qual, o 

estado democrático de direito assegura em sua constituição os direitos 

sociais para a sociedade como um todo.  

No artigo 6º da Constituição  de 1988 da república federativa do 

Brasil “São tidos como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.”  

Tal previsão constitucional não deve ser entendida como uma mera 

norma programática, pois tais direitos são absolutamente necessários para 

que a dignidade da pessoa humana, prevista na magna carta em seu art. 

1º da Constituição federal de 1988, seja efetivada, em razão de que os 

direitos sociais são tratados como direitos fundamentais, no capítulo II do 

Título II da nossa Carta Magna, que dividiu os direitos e garantias 

fundamentais em cinco capítulos: Dos direitos individuais e coletivos; Dos 
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direitos sociais; Da nacionalidade; Dos direitos políticos; e Dos partidos 

políticos (De acordo com LENZA, 2012, P.57). 

Sendo assim, o direito do trabalho tem uma importância significativa, 

por possuir uma posição de destaque nas relações de produção, que move 

as economias nacionais e internacionais, além de que é através desse fator 

que o homem é inserido na sociedade para alcançar suas necessidades 

básicas e sonhos.  

Desta forma, vale ressaltar que o trabalho é dotado de valor social e 

econômico, afinal, foi o que levou o constituinte a tratá-lo como 

fundamento do Estado democrático de direito, ou seja, o trabalho bem 

como o trabalhador tem importância não só na seara trabalhista como 

também no contexto social como um todo, o que se faz com que se 

compreenda que não existe um Estado democrático de Direito sem que o  

trabalho não seja digno, afinal o direito laboral é um reflexo de uma 

composição histórica marcada por muitas lutas que compõem a criação 

das leis trabalhistas.  

 
Conclusão  
 

Desta forma, a pergunta que paira no ar é a seguinte: até onde o 

Estado pode se proteger na retaguarda da Teoria da Reserva do 

financeiramente possível, para retirar dos trabalhadores  às  suas 

prerrogativas e ainda proferir ser a melhor opção, afinal sejamos honestos 

quanto a sua real preocupação qual seja: a de fazer com que a economia 

cresça e avance passando por cima dos vulneráveis economicamente 

fazendo com que os mesmos aceitem a se submeter às condições impostas 

pelos empregadores, de forma coercitiva tendo que vender o seu tempo de 

trabalho para que consiga se manter e manter sua vida com o mínimo 

existencial para sua sobrevivência, conquistado não pelo Estado mas sim 

pela sua força de trabalho e tempo gasto. 
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A adoção de ações afirmativas laborais 
na iniciativa privada 

 
Renata Xavier Corrêa 1 

 
 
1. Introdução 
 

O presente artigo pretende responder ao seguinte questionamento: é 

dever do setor privado proceder à adoção de ações afirmativas para 

empregabilidade da população negra? Para responder a tal indagação, 

analisar-se-á-, no primeiro capítulo, o contexto racial brasileiro e sua 

relação com o princípio da igualdade. Especificamente quanto a este, 

destacar-se-á sua acepção de igualdade material enquanto 

reconhecimento, conforme diferenciação feita pela doutrina, a exemplo de 

Luís Roberto Barroso, Aline Rezende Peres Osório e Flávia Piovesan. 

No capítulo dois, analisa-se a questão das ações afirmativas e sua 

aplicação no contexto brasileiro, merecendo destaque a chancela do 

Supremo Tribunal Federal para sua aplicação na realidade de nosso país. 

No capítulo três, por fim, analisa a especificidade da aplicação de ações 

afirmativas para acesso ao mercado de trabalho no setor privado, com base 

em previsão constitucional, de tratados internacionais e da própria 

legislação ordinária pátria.  A metodologia utilizada é a hipotético-

dedutiva, com análise de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), análise legislativa e jurisprudencial. 

 

 
1 Advogada. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da UFRGS/USP/CNPq. Integrante do Núcleo de 
Estudos Antirracistas da Faculdade de Direito da UFRGS. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS). Pós-graduanda em Direitos Humanos pela Faculdade CERS. 
Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL/RS). 
E-mail: renataxavcorrea@gmail.com. 
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2. Breves considerações sobre o contexto racial brasileiro e o princípio da 
igualdade 
 

A temática racial permeia a história brasileira, especialmente em 

razão da prática escravocrata adotada em face deste segmento 

populacional2. Firme nisso, em que pese a Lei 3.353/1888 (Lei Áurea) 

tenha declarado extinta a escravidão, certo é que não foi acompanhada de 

formas de compensação e inserção social dos então libertos.  

Nesse caminho, a população negra, até os dias atuais, enfrenta 

marginalização social e econômica, em que pese represente a maioria dos 

brasileiros3. Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), de 2019, verificou-se que 42,7% dos brasileiros se 

declararam como brancos e 56,2% como negros (categoria que soma 

pardos e pretos). 

Contudo, ainda que este segmento populacional seja maioria, 

pesquisas recentes4 demonstram que a população negra é a mais afetada 

pela desigualdade e pela violência; especificamente quanto ao mercado de 

trabalho, são os pretos e pardos os que enfrentam maiores dificuldades 

para progredir na carreira, para alcançar igualdade salarial com as pessoas 

autodeclaradas brancas e estão mais vulneráveis ao assédio moral no 

ambiente laboral. 

Ainda, com base em estatísticas compiladas e divulgadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)5, em 2016, a taxa de 

 
2 CORRÊA, Letícia Xavier. HECK, Adalberto da Rocha. Segregação racial: o lugar do negro em Porto Alegre/RS – o 
bairro Rubem Berta. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional, 18, 2019, Natal. Anais eletrônicos ENANPUR. Natal: EDUFRN, 2019. Disponível em: 
http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=898. Acesso em: 28 out. 2021. 

3 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/. Acesso em: 27 
out. 2021. 

4 Disponível em: https://www.geledes.org.br/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil/?gclid= 
Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7nVw5mhavPMZRfFApCOrwAmknAHRpxv_XRZKz1VKG09h9_ELkNJuBUaAgXyE
ALw_wcB. Acesso em: 27 out. 2021. 

5 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/17eac9b7a875c6 
8c1b2d1a98c80414c9.pdf. Acesso em: 28 out. 2021. 
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analfabetismo alcançava 4,2% entre os brancos e 9,9% entre os negros; 

quanto à exploração do trabalho infantil,  entre crianças de 5 a 7 anos, em 

2016, 35,8% eram brancas e 63,8% eram negras; quanto aos rendimentos 

médios mensais, em 2017, os das pessoas brancas alcançavam R$2.814,00, 

dos pardos R$ 1.606,00 e dos pretos R$ 1.570,00; quanto às taxas de 

desocupação, em 2017, 9,5% eram brancos, 14,5% eram pardos e 13,6% 

eram pretos. 

Com base nesse cenário, a doutrina e jurisprudência destacam a 

necessidade de compreensão do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da 

Constituição da República; art. 1º, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos) não apenas sob o aspecto formal, mas também material e de 

reconhecimento. Conforme doutrina de Luís Roberto Barroso e Aline 

Rezende Peres Osório6: 

 

“No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três 

dimensões: a igualdade formal, que funciona como proteção contra a 

existência de privilégios e de tratamentos discriminatórios; a igualdade 

material, que corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza 

e bem estar social; e a igualdade como reconhecimento, significando o respeito 

devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, 

sexuais ou quaisquer outras”. 

 

Na mesma linha, sintetiza Flávia Piovesan7 que o conceito de 

igualdade material seria subdividido em: igualdade material 

correspondente ao ideal de justiça social e distributiva e igualdade material 

correspondente ao ideal de justiça como reconhecimento de identidades. 

 
6 Disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2017/09/SELA_Yale_palestra_ 
igualdade_versao_fina.pdf. Acesso em: 28 out. 2021. 

7 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos, Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 
43-55, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/3bz9Ddq8YpxP87fXnhMZcJS/?lang= 
pt&format=pdf. Acesso em: 29 out. 2021. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2017/09/SELA_Yale_palestra_igualdade_versao_fina.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2017/09/SELA_Yale_palestra_igualdade_versao_fina.pdf
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Assim sendo, não basta conceder tratamento igualitário perante a lei 

(aspecto formal); mas sim ir além, concedendo mecanismos que 

promovam a possibilidade de os segmentos populacionais marginalizados 

– efetivamente – alcançarem o mesmo patamar social e econômico dos 

demais (aspecto material). Para tanto, necessária a apresentação de um 

ônus argumentativo que justifique o tratamento desigual, de modo que o 

tratamento igualitário só poderá ser excepcionado quando existir razão 

suficiente para tanto8. 

 
3. Das ações afirmativas no contexto brasileiro 
 

É exatamente neste contexto de igualdade material e por 

reconhecimento que se incluem as chamadas ações afirmativas. A prática 

surge nos Estados Unidos da América, com o objetivo de solucionar parte 

dos problemas decorrentes da política de segregação racial ocorrida no 

país9. 

Assim, as ações afirmativas são concebidas como um importante 

instrumento de inclusão social10, assim conceituadas por Flávia Piovesan11:  

 

Elas constituem medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um 

passado discriminatório, objetivam acelerar o processo com o alcance da 

igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias 

étnicas e raciais e as mulheres, entre outros grupos.  

 

 
8 MEIRA, André Vinícius Carvalho. O princípio da igualdade e as cotas raciais no Brasil. Alethes: Periódico científico 
dos graduandos em direito UFJF, n. 3, a. 2, p. 11-28. 

9 MARINHO, Adriana Costa. CARVALHO, Márcia Haydee Porto de. Ações afirmativas e o princípio da igualdade: cotas 
raciais, um instrumento social para a promoção da igualdade de oportunidades, Revista Ceuma Perspectivas, São 
Luís, v. 31, 2018, p. 34-48. 

10 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos, Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 
43-55, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/3bz9Ddq8YpxP87fXnhMZcJS/? 
lang=pt&format=pdf. Acesso em: 29 out. 2021. 

11 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos, Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 
43-55, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/3bz9Ddq8YpxP87fXnhMZcJS/? 
lang=pt&format=pdf. Acesso em: 29 out. 2021. 
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Especificamente quanto à temática racial no contexto brasileiro, o 

conceito vem expresso no art. 1º, parágrafo único, VI, da Lei 12.288/2010 

(Estatuto da Igualdade Racial), caracterizando-se como programas e 

medidas adotados pelo Estado e, destaca-se, pela iniciativa privada, para 

correção das desigualdades sociais e promoção da igualdade de 

oportunidades.  

A tal conceito, soma-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

acerca da temporariedade destas ações, as quais não são permanentes, 

perdurando enquanto necessárias. Acerca da limitação temporal, destaca-

se excerto da decisão proferida na ADPF 186/DF12, que apreciou a 

constitucionalidade das cotas raciais no âmbito das universidades públicas 

brasileiras: 

 

Não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, 

previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado 

lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número 

indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de 

ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira 

pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo 

a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações 

históricas particulares. (Supremo Tribunal Federal, Plenário, ADPF 186-DF, 

Relator Ministro Ricardo Lewandovski, Julgado em 26/04/2012). 

 

Relembre-se, portanto, que no âmbito público a possibilidade de 

adoção de ações afirmativas está pacificada na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. Nesse sentido, destaca-se que as Leis 12.711/2012, que 

dispõe sobre as “cotas” raciais nas universidades e ensino técnico públicos, 

e a Lei 12.990/2014, que trata das cotas raciais para ingresso em concurso 

público, foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 

 
12 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=269432069&ext=.pdf. Acesso em: 27 out. 
2021. 
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exatamente por fomentarem a igualdade material, conforme ADPF 186/DF 

e ADC 41/DF. 

Sobre os objetivos da utilização deste instrumento de inclusão, 

destaca Flávia Piovesan13: 

 

As ações afirmativas, como políticas compensatórias adotadas para aliviar e 

remediar as condições resultantes de um passado de discriminação, cumprem 

uma finalidade pública decisiva para o projeto democrático: assegurar a 

diversidade e a pluralidade social. Constituem medidas concretas que 

viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a igualdade deve moldar-

se no respeito à diferença e à diversidade. Por meio delas transita-se da 

igualdade formal para a igualdade material e substantiva. 

 

Assim, verifica-se que as ações afirmativas são uma forma de 

concretização da igualdade material em sua acepção de reconhecimento, 

evidenciando-se como uma tentativa de superação dos obstáculos 

enfrentados pela população negra no acesso aos direitos sociais como 

educação e trabalho. Passa-se, portanto, à apreciação da adoção destas 

ações afirmativas no âmbito laboral, especificamente no que toca ao setor 

privado. 

 
4. Das ações afirmativas laborais no âmbito da iniciativa privada 
 

Paralelamente à adoção de ações afirmativas no setor público, na 

iniciativa privada, a temática ainda enseja debates, a exemplo do fomento 

de processos seletivos para contratação exclusiva de pessoas negras, como 

o recente caso envolvendo a empresa Magazine Luiza14. Entretanto, tais 

 
13 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos, Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 
43-55, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/3bz9Ddq8YpxP87fXnhMZcJS/?lang=pt 
&format=pdf. Acesso em: 29 out. 2021. 

14 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/magazine-luiza-abre-programa-de-trainee-
exclusivo-para-pessoas-negras.shtml. Acesso em: 26 out. 2021. 
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processos seletivos se revelam como verdadeira política afirmativa, 

encontrando abrigo no art. 4º, I, II e parágrafo único, da Lei 12.288/2010.  

Referidas previsões legais são manifestas em incentivar/estimular a 

adoção de tal prática também no setor privado. Ainda, esses processos 

seletivos encontram esteio no art. 38 e 39, também do Estatuto da 

Igualdade Racial, que destacam a necessidade de implementação de ações 

afirmativas para ingresso no mercado de trabalho. 

Igualmente, com base na cartilha “Ações para o enfrentamento ao 

racismo na mídia”15, produzida e divulgada pelo Ministério Público do 

Trabalho, a livre iniciativa e a propriedade privada são princípios 

elencados pela Constituição, contudo, devem ser aplicados em 

consonância com a função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CRFB); 

com a valorização do trabalho humano e com a finalidade de assegurar a 

todos existência digna (art. 170, CRFB). 

Não fosse o bastante, a prática ainda encontra apoio da Convenção 

nº 111, da OIT (ratificada pelo Brasil), especialmente em seu art. 5º, que 

não considera como discriminatórias as medidas especiais em face de 

necessidades particulares de pessoas em razão de nível social. Igualmente, 

encontra suporte na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial (art. 1º, item 4), ratificada pelo Brasil; 

bem como na Convenção Interamericana contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas Correlatadas de Intolerância, recentemente 

aprovada pelo Congresso Nacional na forma do art. 5º, §3º, da 

Constituição da República, assumindo caráter de emenda constitucional16. 

Em especial referente à referida Convenção Interamericana, insta 

salientar que sua aprovação pelo rito especial do art. 5º, §3º, da 

 
15 Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/publicacoes/cartilhas/acoes-para-o-enfrentamento-ao-racismo-na-midia-
1/@@display-file/arquivo_pdf. Acesso em: 29 out. 2021. 

16 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/10/senadores-aprovam-por-
unanimidade-convencao-interamericana-contra-o-racismo. Acesso em: 26 out. 2021. 
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Constituição lhe atribuirá as mesmas características das normas 

constitucionais, em especial a superioridade normativa e o efeito 

condicionador, assim descritos por Gilmar Mendes e Paulo Gonet 

Branco17: 

 

A superioridade das normas constitucionais também se expressa na imposição 

de que todos os atos do poder político estejam em conformidade com elas (...) 

A superioridade das normas constitucionais se manifesta, afinal, no efeito de 

condicionador do conteúdo de normas inferiores (...).  

 

Dessa forma, com base no arcabouço normativo e principiológico 

exposto, o fomento de ações afirmativas visando à qualificação e inserção 

de pessoas negras no mercado de trabalho não compete apenas ao setor 

público. Assim sendo, a adoção de políticas afirmativas pelo setor privado 

visa concretizar os objetivos fundamentais da República, especialmente no 

que toca à erradicação da pobreza, marginalização e redução das 

desigualdades sociais (art. 3º, III, da Constituição) e promover o bem de 

todos (art. 3º, IV, da Constituição). Revela-se, portanto, não como conduta 

discriminatória em face dos outros segmentos populacionais, mas sim 

como cumprimento de verdadeiro dever imposto pela ordem 

constitucional e legislação pátria. 

 
Considerações finais 
 

Com base no apresentado, evidencia-se que a população negra, até os 

dias atuais, enfrenta marginalização social e econômica, em que pese 

represente a maioria dos brasileiros. Contudo, ainda que este segmento 

populacional seja maioria, as pesquisas referidas demonstram que a 

população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência; 

 
17 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. p. 65-66 
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especificamente quanto ao mercado de trabalho, são os pretos e pardos os 

que enfrentam maiores dificuldades para progredir na carreira, para 

alcançar igualdade salarial com as pessoas autodeclaradas brancas e estão 

mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente laboral. 

Nesse contexto, não basta conceder tratamento igualitário perante a 

lei (aspecto formal); mas sim ir além, concedendo mecanismos que 

promovam a possibilidade de os segmentos populacionais marginalizados 

– efetivamente – alcançarem o mesmo patamar social e econômico dos 

demais (aspecto material). Exsurgem, assim, as ações afirmativas, que são 

uma forma de concretização da igualdade material em sua acepção de 

reconhecimento, evidenciando-se como uma tentativa de superação dos 

obstáculos enfrentados pela população negra no acesso aos direitos sociais 

como educação e trabalho. 

Dessa forma, com base no arcabouço normativo e principiológico 

exposto, o fomento de ações afirmativas visando à qualificação e inserção 

de pessoas negras no mercado de trabalho não compete apenas ao setor 

público. Assim sendo, a adoção de políticas afirmativas pelo setor privado 

visa concretizar os objetivos fundamentais da República, especialmente no 

que toca à erradicação da pobreza, marginalização e redução das 

desigualdades sociais (art. 3º, III, da Constituição) e promover o bem de 

todos (art. 3º, IV, da Constituição). Revela-se, portanto, não como conduta 

discriminatória em face dos outros segmentos populacionais, mas sim 

como cumprimento de verdadeiro dever imposto pela ordem 

constitucional e legislação pátria. 
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O processo de alienação e o fetichismo: reflexões 
da subjetividade do trabalho por aplicativo 

 
Pedro Alberto Cardoso Samuel 1 

Paulo Roberto Martins 2 
 
 
1. Introdução 
 

O objetivo do presente artigo é discutir a relação entre o processo de 

alienação e o fetichismo na conformação da subjetividade do trabalho no 

capitalismo, em um contexto de plataformização das relações laborais. 

Para isso, buscar-se-á na crítica da economia política marxista os subsídios 

para a compreensão desse processo, em que se entende nesse campo 

teórico a possibilidade de ir além da aparência dos fenômenos, buscando 

a essência que conforma a sociedade capitalista. Nesse sentido, a pesquisa 

bibliográfica e documental fornecerá os materiais para o debate, em que a 

análise do mesmo se dá através do método materialismo histórico-

dialético. 

Para dar conta da proposta dividiu-se as discussões em dois 

momentos. O primeiro versará sobre o trabalho ao longo do 

desenvolvimento histórico humano, e como foi se dando o seu divórcio em 

relação à natureza, ou seja, as suas condições objetivas de existência, até 

tornar-se trabalho humano abstrato, substância do valor, na sociedade 

capitalista. Já na segunda seção a discussão girará em torno da captura da 

subjetividade no contexto do trabalho por aplicativo e como o capitalismo 

 
1 Advogado e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS). 

2 Assistente social e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). 
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se utiliza de práticas para a manutenção e reprodução de seus interesses, 

em especial para inebriar a extração de valor do empreendedorismo, 

concorrência e individualismo. 

Por fim, na guisa de considerações finais, compreenderá o processo 

de mercantilização da vida social, tendo a alienação do trabalho e a 

coisificação das relações sociais como obstáculos à organização coletiva e 

para o desenvolvimento da classe trabalhadora, em seu conjunto, 

impulsionados por incrementos tecnológicos informacionais que 

intensificam à exploração da fora de trabalho e escondem a relação entre 

trabalhadores e plataforma. 

 
2. O trabalho no capitalismo 
 

O trabalho é uma atividade exclusivamente humana, sendo 

consciente, planejada e não intuitiva; por isso, diferenciando-se dos 

animais. O homem elabora em seu cérebro a forma que irá dar ao objeto 

que tem em sua frente. Como resultado, produz valores de uso, objetos 

que visam atender às necessidades dos seres humanos ao serem utilizados 

para consumo ou na produção. A produção de valores de uso é inerente a 

qualquer modo de produção e/ou formação socioeconômica; é a forma 

como os seres humanos buscam atender suas necessidades ao longo do 

desenvolvimento da história. Constituem o “[...] conteúdo material da 

riqueza, qualquer que seja a forma social desta [..]” (MARX, 2013, p. 114, 

grifo nosso). Nesse sentido, o trabalho assume centralidade; porém, não 

pode se desenvolver no vazio, deve agir sobre uma base material para a 

produção de valores de uso, a natureza3, que, ao modificá-la, objetiva 

atender determinadas necessidades. “Como diz William Petty, o trabalho 

é o pai, e a terra é a mãe da riqueza material” (MARX, 2013, p. 121).  

 
3 “A sociedade não pode existir sem a natureza – afinal, é a natureza, transformada pelo trabalho, que propicia as 
condições da manutenção da vida dos membros da sociedade. Toda e qualquer sociedade humana tem sua existência 
hipotecada à existência da natureza [...]” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 35). 
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Ainda, a relação entre trabalho e a natureza, e a interação que daí 

ocorre, “[...] é – e ao mesmo tempo produz – a evolução social” 

(HOBSBAWM, 1985, p. 16). Ou seja, possui um conteúdo material para 

essa evolução; porém, assume formas históricas particulares ao longo do 

desenvolvimento humano e relações sociais de produção e sentidos 

diversos de propriedade. “O que muda é a forma de produzir, a tecnologia 

utilizada e a relação entre o sujeito que produziu o que se apropria do que 

foi produzido; tal forma varia de acordo com o tipo de organização da 

sociedade” (PRIEB; CARCANHOLO, 2011b, p. 147). 

Então, quando se fala no modo de produção capitalista, a propriedade 

dos meios de produção é privada, divorciada do trabalhador. É uma forma 

histórica, não é natural. Foi construída. O sentido de propriedade nos 

primórdios desse processo é que o  

 

[...] comportamento do ser humano em relação às suas condições naturais de 

produção como pertencentes a ele, como suas, como condições pressupostas a 

sua própria existência; comportamento em relação a elas como pressupostas 

naturais do próprio ser humano, que, por assim, dizer, constituem somente o 

prolongamento de seu corpo. (MARX, 2011, p. 403).  

 

A produção não tinha como objetivo produzir valores de uso para 

troca, mas, sim, a reprodução do humano e da sua comunidade, a última 

entendida como pressuposto4. O processo de desvinculação do trabalho 

em relação à natureza, à terra, enquanto seu laboratório natural, foi se 

desenvolvendo ao longo da história, somente se consolidando com o 

desenvolvimento do capitalismo. Se um dos pressupostos para a 

consolidação do capitalismo é o trabalho livre, outro é justamente a 

 
4 Sugere-se a leitura do texto “Formas que Precederam a Produção Capitalista” que compõe os Grundrisse, livro de 
Marx publicado pela Boitempo. Também a introdução de Eric Hobsbawm ao mesmo texto; porém, publicado na 
década de 70 pela Editora Paz e Terra. 
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separação do mesmo das condições objetivas de sua realização (MARX, 

2011). Entender essa dinâmica é importante para compreender as 

contradições que engendram a luta de classes no capitalismo. 

 

Sob o capitalismo, quando o trabalhador é reduzido à simples força de trabalho 

e, podemos acrescentar, inversamente a propriedade se reduz ao controle dos 

meios de produção, inteiramente divorciado do trabalho. No processo de 

produção dá-se, então, uma separação total entre o uso (que não tem 

importância direta), e a troca e a acumulação (que vão constituir o objetivo 

direto da produção). (HOBSBAWM, 1985, p. 17). 

 

Aquelas formações sociais que antes tinham a indissociabilidade 

entre o humano e a natureza e baseadas em relações sociais que visavam 

reproduzir a comunidade foram sendo dissolvidas. A produção para troca 

se fez cada vez mais constante no cotidiano das mesmas; os indivíduos de 

tal forma orientam sua atividade produtiva para além daquelas destinadas 

a reproduzir a comunidade, em  

 

[...] intercâmbio com estrangeiros, escravos, do desejo de trocar o produto 

excedente etc., dissolve o modo de produção sobre o qual a comunidade se 

baseiam e, em consequência, o indivíduo singular objetivo, o indivíduo 

singular determinado como romano, grego etc. (MARX, 2011, p. 406).  

 

Ou seja, as relações mercantis se faziam cada vez mais presentes, até 

o seu pleno desenvolvimento no capitalismo. 

O trabalhador e a sua capacidade de produzir valores de uso no 

capitalismo apresenta-se não como uma atividade pertencente a si, mas 

pertencente a outro, ao capitalista, que compra a mesma através de um 

salário, sendo que este é “[...] determinado mediante o confronto hostil 

entre capitalista e trabalhador” (MARX, 2010, p. 23). Sua capacidade de 

produzir valor maior que o próprio valor da força trabalho é central para 
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o processo de produção e reprodução capitalista, ou seja, na valorização 

do valor. Esse é o objetivo central da sociedade capitalista; “[...] o homem 

nada mais é do que trabalhador e, portanto, como trabalhador, suas 

propriedades humanas o são apenas na medida em que o são para o 

capital, que lhe é estranho” (MARX, 2010, p. 91).  

O valor é uma propriedade da mercadoria, em um primeiro 

momento. Essa qualidade da mercadoria, de ter valor, não é devido à 

própria natureza da mesma, “[...] trata-se de uma propriedade social; é-

lhe entregue à mercadoria pela sociedade e somente pelo fato de esta 

última estar organizada de maneira mercantil ou capitalista (que é uma 

sociedade mercantil mais desenvolvida)” (CARCANHOLO, 2011a, p. 14). 

Ou seja, é pressuposto que haja uma determinada organização social, para 

que o valor se desenvolva e torne-se propriedade, uma característica da 

mercadoria, e com isso ocorrer o processo de troca. No intercâmbio 

mercantil, assume centralidade a determinação do valor5. Esse, o valor, 

expressa na mercadoria as “[...] particulares relações sociais existentes, e 

portanto, uma categoria da essência da sociedade capitalista, o valor de 

troca é sua forma de manifestação e aparece na superfície mesma dos 

fenômenos; por isso, diretamente observável” (CARCANHOLO, 2011a, p. 

14). 

O que torna o valor uma propriedade das mercadorias é o trabalho 

humano abstrato. Mas o trabalho abstraído das suas particularidades, 

enquanto trabalho concreto, útil, compreendido somente como dispêndio 

de energia, músculos, nervos. É ele que possibilita que diferentes 

mercadorias possam ser trocadas no mercado, é o elo e também uma 

qualidade comum entre elas, assim podendo ser equiparadas, tendo em 

 
5 A substância formadora de valor é o trabalho abstrato. A grandeza do valor pode ser medida pela quantidade de 
substância formadora de valor, a quantidade de trabalho contida. Podendo ser medida pelo tempo de duração na 
produção de determinada mercadoria (MARX, 2013; CARCANHOLO, 2011a, CARCANHOLO, 2011b). 
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vista os seus diferentes trabalhos concretos. O que faz com que diferentes 

valores de uso possam ser trocados é uma determinada quantidade da 

substância formadora de valor, o trabalho abstrato. Essa quantidade seria 

“[...] o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção  de um 

valor de uso que determina a grandeza de seu valor” (MARX, 2013, p. 117). 

Esse trabalho, no contexto da produção mercantil capitalista, torna-se 

alienante e um fardo6, pois não se tem, por parte dos trabalhadores, um 

reconhecimento na produção.  

Com essa constatação nota-se que a significação do trabalho 

enquanto forma de construção humana perde sua relevância, ou seja, o 

trabalhador encara o trabalho apenas como uma forma de se manter vivo, 

a si e a sua família, onde as suas necessidades mais imediatas, 

especificamente as físicas, “[...] comer, beber e procriar, quando muito 

ainda habitação, adornos e etc.” (MARX, 2010, p. 83), tornam-se os seus 

objetivos vitais; o lazer torna-se uma atividade escassa; o humano reduz-

se à dimensão de sua sobrevivência, dificultando a construção como sujeito 

crítico-prático. O trabalho alienado condiciona um processo em que são 

naturalizadas as condições de dominação de classe. Dessa forma, entende-

se que a crítica da economia política marxista é um dos principais 

caminhos para que se compreenda a produção da riqueza capitalista e suas 

contradições ao longo da história. Para além de compreender, também 

contribuir na transformação da realidade. 

Nesse sentido, o processo de alienação promove a separação radical 

entre a essência do homem (atividade fundamental na sua construção 

social e histórica projetada a partir do trabalho) e do seu produto, pois esse 

será uma mercadoria estranha, independente e torna-se o centro do 

 
6 “O trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si 
[quando] no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. O seu trabalho não 
é portanto voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, 
mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele” (MARX, 2010, p. 83). 
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funcionamento do sistema capitalista. Cabe também destacar as 

dimensões que envolvem o processo de alienação: 

 

• do ser genérico do homem, quando esse deixa de ser um ser coletivo, ou seja, 

separa-se em classes e interesses divergentes. O ser genérico fragmenta-se em 

grupos com interesses egoístas, sendo que a propriedade privada se torna a base 

influenciadora desta relação; 

• do objeto, que ocorre quando o homem exterioriza sua força vital para que se 

transforme a matéria, sendo que, ao final do processo de produção, o objeto é 

separado de quem o produziu; 

• de si, no momento em que o produto materializado pelo trabalhador não volta 

para ele, pois se torna estranho, uma mercadoria, bem como quem a produziu; 

• do homem, quando os frutos de seu trabalho são expropriados por outro 

homem, isto é, o trabalhador não goza da produção, ambos se animalizam, 

dividem-se em explorados e exploradores; 

• do trabalho, quando perde o seu significado, ou seja, torna-se estranho ao 

trabalhador, o trabalho torna-se obrigado, devido à necessidade de suprir suas 

mais elementares condições para sua sobrevivência física (comer, beber, vestir-

se) (BINS, 1985). 

 

O processo de separação dos meios de produção da força de trabalho 

caracteriza-se como a práxis invertida, o cenário “[...] entre os homens e 

suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece 

invertida – a criatura passa a dominar o criador” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 

44). Dessa forma, é preciso salientar a indissociabilidade desse debate com 

o segredo do caráter fetichista da forma-mercadoria, pois “[...] a alienação 

dentro da sociedade capitalista é a contraparte, nos seres humanos, do 

fetichismo da mercadoria, do dinheiro e do capital” (CARCANHOLO, 

2011b, p. 95). O segredo do fetichismo da mercadoria: 

 

[...] consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os 

caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos 

próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a 
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essas coisas e, por isso, reflete também a relação social dos produtores com o 

trabalho total como uma relação entre os objetos, existentes às margens dos 

produtores. (MARX, 2013, p. 147). 

 

As relações sociais entre os produtores se darão no mercado, através 

da troca. “É apenas uma relação social determinada entre os próprios 

homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma 

relação entre coisas” (MARX, 2013, p. 147). Para os homens,  

 

[...] 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, que se cola aos produtos do 

trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é 

inseparável da produção de mercadorias. (MARX, 2013, p. 148). 

 

O produto parece possuir vida própria, torna-se independente do seu 

produtor, “[...] fetiche, de criatura produzida pelo o ser humano passa a 

ser o seu senhor” (CARCANHOLO, 2011b, p. 94). Porém, não é só a 

mercadoria que possui esses poderes. O dinheiro e o capital conformam a 

tríade do fetichismo na sociedade contemporânea, onde, através desses, o 

destino dos trabalhadores e da natureza são subordinados à busca 

incessante pela reprodução em escala cada vez mais ampliada do capital, 

intensificando os processos materiais e político-ideológicos de fetichização 

da realidade e de dominação. “O fetichismo é mecanismo regulador das 

relações sociais na sociedade capitalista, permite o funcionamento e a 

regulação indireta do processo de produção, da distribuição e da 

apropriação por meio da produção” (CARCANHOLO, 2011b, p. 94).  

Se, para o indivíduo, se apresenta como uma relação subjetiva, de 

dominação, em seu caráter social, é reflexo das determinações sociais no 

indivíduo, ou seja, das relações mercantis capitalista (CARCANHOLO, 
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2011b). Ainda, é preciso referir que o fetichismo da mercadoria é explicado 

pela sua produção de mercadorias e também se articula com toda uma 

estrutura política, ideológica e cultural na sua conformação, que faz com 

que no cotidiano dos indivíduos essas relações sociais, que coisificadas, 

vejam os produtos assumirem vida própria e dominarem os seus 

produtores. Processos que vão sendo introjetados e naturalizados na 

formação da consciência. Essa articulação parece importante para que se 

possa compreender como o capital, tendo em vista sua reprodução, 

conforma determinadas estruturas que moldam o comportamento 

humano, com o intuito de propiciar as condições na produção de riqueza, 

em sua forma capitalista. 

Os elementos aqui abordados contribuíram para que se compreenda, 

na contemporaneidade, os processos de conformação na subjetividades 

nos indivíduos e a relação com a reprodução, no seu cotidiano, das 

determinações sociais que estruturam a sociedade capitalista.  

 
3. A captura da subjetividade no contexto do trabalho por aplicativo 
 

O trabalho, ao transformar a natureza, é a substância produtora de 

valor no modo de produção capitalista. Sendo assim, o capital busca 

variadas formas de exploração da força de trabalho com o intuito de 

ampliar a produção de riqueza. Dessa forma, imprime seus valores e sua 

racionalidade para aumentar a sua dominação, de tal maneira que estende 

a sua necessidade material para o conjunto da sociedade. Suas práticas se 

generalizam a todas as dimensões da vida humana, inclusive nos domínios 

particulares do sujeito, aqueles não econômicos, tomando conta do 

indivíduo em sua totalidade (FOUCALT, 2008). Acaba por criar um 

“modelo” a ser seguido e perseguido como ideal, tanto na esfera econômica 

como individual, justamente para atender suas próprias necessidades. 

Logo, o sujeito neoliberal, sem se dar conta, acaba vivendo uma lógica que 
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não é sua, e, sim, da reprodução dos interesses do próprio sistema, ou seja, 

na valorização do valor, onde  

 

[...] a significância do neoliberalismo como uma nova racionalidade política, 

cujo alcance e implicações vão muito além da política econômica e do 

fortalecimento do capital. Ao contrário, nessa racionalidade os princípios de 

mercado se tornam princípios de governo aplicados pelo e no Estado, mas 

também que circulam através de instituições e entidades em toda a sociedade 

– escolas, locais de trabalho, clínicas etc. (BROWN, 2019, p. 30-31).  

 

Mas é importante desmistificar a ideia de Estado mínimo, pois, no 

pensamento neoliberal, a figura é de um Estado forte, não somente cingido 

à justiça e à segurança, mas aos instrumentais de política econômica que 

estabeleçam plenas condições para o retorno do livre mercado. “O núcleo 

duro dessa ideologia seria constituído por uma identificação do mercado 

com uma realidade natural” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 14), naturalizando 

as práticas do mercado. Por exemplo, quando visto pela lente dos 

neomarxistas, “[...] o neoliberalismo (é visto) como um ataque oportunista 

dos capitalistas e seus lacaios políticos aos Estados de bem-estar 

keynesianos, às sociais-democracias e ao socialismo de Estado” (BROWN, 

2019, p. 29). O que leva à compreensão que o neoliberalismo seria “uma 

reprogramação do liberalismo”, como se ainda houvesse espaço para o 

laissez-faire. Para a efetivação do seu programa há a necessidade de 

reformas estruturais, 

 

[...] como instrumento da política econômica do Estado, com o 

desmantelamento dos auxílios sociais, da progressividade do imposto e outras 

ferramentas de redistribuição de riqueza de um lado e com o estímulo da 

atividade sem entraves ao capital mediante a desregulamentação do sistema 

de saúde, do trabalho e do meio ambiente, entre outros. (BROWN, 2007 apud 

DARDOT; LAVAL, 2016, p. 14). 
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O que deixa evidente que a governamentalidade neoliberal implica 

uma forma de governo das condutas que visa produzir subjetividades, que 

visa à formação do sujeito como “capital humano”, pensando ele os seus 

próprios interesses e agindo em sua individualidade, isolado e em 

constante competição.  

Portanto, diz respeito a um modo particular de sujeição: a 

constituição do eu como empresa, ou do homo economicus. Os indivíduos 

são “livres” no mercado, sob a condição de assumirem o risco empresarial 

de gerirem seu próprio capital, do qual são os únicos responsáveis 

(DARDOT; LAVAL, 2016). Não há mais o reconhecimento coletivo; somos 

“formados” para a construção e solidificação do Eu. Somos responsáveis 

por nós mesmos e o “outro” deve fazer por si. Assumimos sozinhos os 

riscos de nossas escolhas e colhemos o “mérito” por elas. 

De maneira que o sistema de produção e reprodução do capital 

investe em ações que dificultam a real compreensão dos indivíduos da 

estrutura que os explora no processo produtivo. Sendo assim, essas 

investidas têm por intenção inebriar, ocultar, a essência das relações 

sociais de produção. Pois é através da consciência de classe que se dá o 

autoconhecimento do proletariado (LUKÁCS, 2018) e o seu 

desenvolvimento acabaria por revelar toda a estrutura da sociedade 

capitalista e suas formas de dominação. Por isso o capital investe em 

controlar a consciência dos indivíduos, fazendo com que ela aja conforme 

o seu interesse (LUKÁCS, 2018), o que fica explícito na propaganda 

veiculada, por meio de signos e imagens (ALVES, 2008), naturalizando a 

dominação de classe. 

Para que o sujeito se sinta integrado ao sistema de captura dos 

interesses da sociedade neoliberal o indivíduo deve passar a perceber sua 

vida como um tipo específico de capital, sendo aquele que  
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[...] se acumula na forma de uma melhor aptidão, de uma melhor capacidade, 

de uma melhor competência para se auferir no futuro uma determinada 

remuneração, ou seja, faz-se necessário um investimento em si por si nos 

moldes de um capital humano para que o sujeito torne-se competente o 

bastante para auferir uma renda no espaço emoldurado da concorrência 

artificialmente criado pela ação governamental. (AMBRÓSIO, 2018, p. 161). 

 

Portanto, dentro dessa individualidade, para crescer dentro da 

sociedade neoliberal o indivíduo deve investir em si mesmo, concorrer e 

vencer entre os iguais, dentro da ótica concorrencial chancelada pelo 

Estado. Deve se pensar como “[...] um empresário e um empresário de si 

mesmo, sendo ele próprio seu capital, sendo para si mesmo a fonte de sua 

renda” (FOUCALT, 2008, p. 311). A própria transformação nas relações do 

sujeito com o transporte, especialmente com a inserção do aplicativo como 

intermediador da atividade, ao mesmo tempo em que o trabalhador não 

reconhece a relação de emprego com a empresa gerenciadora do 

algoritmo, não seria possível se não houvesse a captura da subjetividade 

do sujeito.  

O motorista por aplicativo que, ao se lançar ao mercado como 

empresário, como empreendedor, sob o “véu neoliberal” de uma aparente 

autonomia e liberdade, em essência está sendo incluído na extração de 

mais valor, está sendo explorado, contribuindo para a acumulação de 

capital sem se dar conta. 

O próprio marketing das empresas aproxima a ideia do trabalho a 

uma independência pessoal e financeira de forma autônoma. Ao mesmo 

tempo que vendem a ideia de sustentabilidade, ao contribuírem para a 

diminuição de circulação de veículos junto aos centros urbanos, 

desafogando o trânsito e auxiliando para menor produção de gás 

carbônico. Utilizam, assim, a propaganda para construir a subjetividades 

dos indivíduos a seu favor, influenciando no controle tanto daqueles que 
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trabalham quanto daqueles que usam o serviço de transporte. Enquanto o 

profissional acredita que está se tornando um empreendedor, o usuário 

tem a certeza de que está contribuindo para um meio ambiente mais 

sustentável, somente para citar algumas dessas construções ideológicas. 

Entretanto, em realidade, a fetichização da relação do motorista, ao 

colocá-lo em frente a uma coisa, a uma plataforma digital, que irá fazer a 

mediação entre a pessoa a ser transportada, distanciando trabalhador e 

passageiro, ao mesmo tempo que também o separa dos outros 

trabalhadores de aplicativo, gera aprofundamento na individualização das 

relações sociais, tudo cercado pelo discurso de liberdade e autonomia.  

A própria relação motorista e passageiro é inebriada quando o 

condutor não atribui valor pelo seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em 

que recebe diretamente do destinatário final do serviço o valor atribuído 

ao transporte, mistificando a relação com contornos de independência e 

autonomia. O que não explicita é que as margens da relação são postas por 

um algoritmo criado por fórmulas aritméticas desconhecidas por usuários 

e trabalhadores. Em relação mais imediata, o consumidor acredita estar 

pagando o trabalhador e o motorista acredita receber diretamente pelo seu 

trabalho. Enquanto isso, quase que com sua “mão invisível”, a plataforma 

retêm significativos percentuais dessa relação. 

Nem mesmo o caminho a ser seguido depende da destreza do 

condutor. Basta acompanhar os comandos da plataforma, que dita as ruas 

a serem seguida. Se, antes, a qualificação do profissional de transporte 

urbano de pessoas dependia, além da destreza na condução do volante, do 

conhecimento geográfico da cidade, agora basta conduzir o veículo como 

uma ferramenta. Até a comunicação pessoal com o motorista pode ser 

escolhida pelo usuário e o silêncio vendido como valor agregado. 

Um ocultamento presente dentre essas novas figuras do mercado do 

trabalho, esculpidas sob fenômenos do empreendedorismo, para encobrir 
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o trabalho assalariado, subordinado, precarizado, instável, autônomo, 

vindo a mascarar a realidade do ciclo produtivo, acabando por 

marginalizar a relação laboral e não constituir um novo empresariado, 

como sustentado pelo discurso (VASAPOLLO, 2005). O 

empreendedorismo cria uma mescla de “burgueses de si próprio e 

proletariados de si mesmos” (ANTUNES, 2018, p. 34), escondendo o 

assalariamento quase como um mito do trabalhador autônomo e 

independente, relegando a esse sujeito a aparência empresarial quando em 

sua essência, além de explorado, tem seu patrimônio diminuído pelo 

desgaste da atividade (consumo veículo, celular e demais instrumentos 

necessários à relação). 

Aliás, não seria a primeira vez que o capital busca ocultar as suas 

contradições e a exploração da força de trabalho. No sistema toyotista, a 

precarização do trabalho atinge a objetividade e subjetividade da classe 

trabalhadora pela lógica do capital. No toyotismo, “[...] as exigências da 

organização industrial sustentam-se no envolvimento do trabalhador com 

tarefas da produção em equipe”, criando uma “[...] disposição intelectual-

afetiva”, colocando “[...] a inteligência humana a serviço do capital” 

(ALVES, 2011, p. 111). Por isso, “[...] as inovações sociometabólicas com a 

pletora de valores-fetiche e a tempestade de ideologias de mercado são de 

fundamental importância para a consolidação do toyotismo como novo 

modelo produtivo do capital” (ALVES, 2011, p. 112). 

Nesse novo modelo uberizado, apenas é aprimorada a captura da 

subjetividade já ocorrida no sistema toyotista. Agora, ao invés da 

introjeção de sentimento de pertencimento no envolvimento das tarefas 

em equipe, como no modelo toyotista, o indivíduo assume a ideia 

individualista, empreendedora. Se, antes, se tinha uma equipe, agora tem-

se a figura do indivíduo isolado em competição com o outro, 

metamorfoseando, mais uma vez, a ótica da relação de trabalho.  
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Assim, basta ao trabalhador, proprietário de automóvel ou de uma 

bicicleta, por exemplo, querer se submeter às regras do aplicativo, para ser 

expropriado. O requisito é ter disponibilidade e aceitar os termos, dentro 

de sua “liberdade” e “autonomia da vontade”. E, mais, aquele indivíduo 

que não possui veículo próprio pode alugar o automóvel de uma locadora 

de veículos, momento no qual passa a ser duplamente explorado, eis que 

entrega parcela do mais-valor também às locadoras. Quem ganha sempre 

é o capital. Viabiliza o controle do processo de produção somente na parte 

que lhe interessa, transferindo os riscos aos sujeitos, garantindo sua 

remuneração, sem qualquer risco da atividade empresarial. 

O aumento do desemprego contribui para sustentação desse sistema 

de trabalho, porque, quanto maior o exército industrial de reserva, maior 

a chance a desregulamentação e maior a disponibilidade de trabalhadores 

a um trabalho precário, intermitente e flexível. Quantitativamente, os 

dados mostram que 31% dos ocupados no setor de transporte, 

armazenagem e correio trabalham por meio de plataformas, o que 

corresponde a 4,4 milhão de trabalhadores, números que apresentam 

crescimento ao longo dos últimos anos (GÓES; FIRMINO; MARTINS, 

2021), impulsionados por uma população de 14,4 milhões de 

desempregados, 5,6 milhões em estado de desalento, além de mais de 28 

milhões de trabalhadores subutilizados (IBGE, 2021), inclusive, sendo a 

própria condição de desemprego utilizada como estratégia do capitalismo 

para sua consolidação (DELGADO, 2017). 

Então, o sujeito individual, em eterna competição com seus iguais, 

reconhecendo-se como empresário, acaba por vilipendiar a si próprio e ao 

seu semelhante. Vive-se assim um momento de transição para a sociedade 

de serviços autônomos sem qualquer regulamentação, pois cada vez mais 

a proteção social do trabalho é reformada para diminuir direitos, cenário 
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que intensifica ainda mais a situação dos trabalhadores, colocando-os à 

margem de qualquer proteção.  

 
Considerações finais 
 

O presente artigo buscou demonstrar que o trabalho, como atividade 

consciente ordenada para transformação da natureza e produtora de valor 

de uso encontra, na sociedade capitalista, as mais perversas formas de 

exploração. Aliena o trabalhador em múltiplas ordens, de seu próprio ser 

genérico, do objeto de trabalho, de si mesmo, do homem e do próprio 

trabalho. 

Ao separar o trabalhador dos meios de produção e alçá-lo à condição 

de mercadoria permite que se criem mecanismos cada vez mais 

aprimorados de extração de valor. As empresas cada vez mais investem 

em formas de dificultar a real compreensão dos indivíduos dentro do 

processo produtivo, pois a lógica é voltada para encobrir o vínculo de 

emprego e as formas de extração de valor. Isolados em um trabalho 

informal com status de empresarial. Narrativa que dificulta o 

reconhecimento da relação de trabalho com a empresa gerenciadora do 

aplicativo, bem como obstaculiza a organização coletiva e para o 

desenvolvimento, em conjunto, da consciência de classe. 

Esse cenário, onde a lógica de reprodução do capital e o 

desenvolvimento tecnológico informacional, intensifica a exploração da 

força de trabalho, ao reordená-lo por meio de sistemas computacionais e 

aplicativos, para que possa intermediar a relação entre consumidores e 

trabalhadores, extraindo, assim, mais valor, criando mecanismo que 

ocultam essa relação. A configuração do processo social de vida, isto é, do 

processo material de produção, só se livra de seu místico véu de névoa 

quando, como produto de homens livremente socializados, encontram-se 

sob seu controle consciente e planejado” (MARX, 2013, p. 154). Que as 
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relações sejam diretas, não mediadas por entidades que se colocam acima 

dos seres humanos e o dominam. 
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1. Introdução 
 

As Gig Economy autodenominam-se como uma nova modalidade de 

trabalho ou novo arranjo nas relações de emprego, com flexibilidade de 

horários, variedade de trabalho, lucros altos e principalmente, o futuro do 

trabalho predominantemente de modo temporário, sob demanda e sem 

salário. De nossa parte, entendemos que não há nada de novo em se criar 

modalidades diversas de exploração, dominação e opressão através do 

trabalho de alguém que a tudo se sujeitará porque precisa sobreviver, e o 

uso de ferramentas tecnológicas não afasta sua perversidade, pelo que 

concluímos que, do modo como são exercidos, se trata de verdadeiro 

retrocesso. Isso porque vivemos em um modelo de sociedade que prega a 

liberdade e a igualdade como valores amplos e absolutos, quando sabemos 

que, quando há necessidade, não há liberdade e, sem liberdade, não há 

igualdade. 

 
1 Advogado trabalhista e defensor dos direitos sociais. Especialista em Direito e processo penal. Pós-graduando em 
Direito do Trabalho PUC/MG. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços 
possíveis, vinculado à UFRGS/USP/CNPQ e negritando o direito do trabalho vinculado à USP/CNPQ e-mail 
brunolunaadvocacia@gmail.com 

2 Advogada. Especialista em direito público. Pós-graduanda em Direitos Humanos pela PUCPR. Pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços possíveis, vinculado à UFRGS/USP/CNPQ, e-mail 
joice.bezerra@adv.oabsp.org.br. 

mailto:brunolunaadvocacia@gmail.com
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 Há o mito do empreendimento, que vende a ideia de 

“oportunidades” de decidir quando, como, onde e quanto trabalhar e gerar 

riqueza, contudo, como abordaremos nesse artigo, trata-se de verdadeira 

falácia, sendo, que o trabalho organizado em plataformas digitais nada 

mais do que uma nova forma de exploração humana e não nova forma de 

trabalho. Há sim a modernização e robotização, mas a tecnologia que 

deveria ser usada para nos fazer trabalhar menos e viver melhor é 

utilizada para precarizar a condição de dignidade e desumanizar aquele 

ser humano, que diferente do capital, nos dizeres de David Harvey, “a força 

de trabalho tem de ir para casa todas as noites”3 e que se sujeita aos 

algoritmos para, na troca entre o trabalho e o capital, poder sobreviver. 

É preciso ter em mente que a plataforma digital, sob o pretexto da 

intermediação entre o entregador/motorista/prestador de serviços realiza 

verdadeira atividade jurídica com poderes patronais e muito lucrativa, 

sem, sequer, arcar com os riscos do negócio, além de, perversamente, 

aumentar desigualdades, uma vez que esse modelo de exploração humana 

reduz o trabalhador e trabalhadora à sua força de trabalho e perverte todos 

os valores sociais alcançados ao longo dos anos, afastando-os da rede de 

proteção expressamente prevista na Constituição Federal. 

Nosso objetivo não é adentrar as minúcias dos conceitos de Gig 

Economy nem ingressar em embates doutrinários, e sim traçar uma 

análise crítica sobre essa nova forma de subjugar o ser humano, cujo 

trabalho é imprescindível enquanto fator de produção4 e demonstrar 

quem realmente lucra no sistema de trabalho por aplicativo e com 

atrativos de “bônus”, “premiações”, “preços dinâmicos” faz-se com que 

 
3 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity: Na Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford, 
Blackwell, 1991) [Ed. Brás.: Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural,trad. Adail 
Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves, São Paulo, Loyola, 1992 apud GRAHAM, Mark, ANWAR, Mohammad Amir. 
Org. ANTUNES, RICARDO. Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, Boitempo, 2020, p.62 

4 COUTINHO, Aldacy Rachid. Direito Fundamental ao Trabalho. Curitiba. Ed. Juruá. Vol. II 2020. p.12 
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haja uma mercantilização humana, que está, a todo tempo, disponível para 

o trabalho.  

 
2. Parceria ou subordinação: quem está no controle?  
 

Há discussão que se debruce a diferenciar a subordinação clássica, 

aquele do fordismo e taylorismo, com controle físico e direto, das 

modalidades de subordinação objetiva ou estrutural, com controle 

indireto, sendo a subordinação objetiva aquela relacionada aos objetivos 

sociais da empresa e a subordinação estrutural, também chamada de 

dinâmica, orgânica e, tentam adequar em qual espécie de subordinação se 

enquadraria a dos trabalhos de plataforma. Argumentam as empresas que 

se utilizam dessa mão de obra que não haveria subordinação, e que seria, 

no máximo, uma autonomia subordinada. 

Se existe um controle, é porque há um controlador. Em todas as 

plataformas analisadas por esses pesquisadores, a saber, Uber, Ifood, 

Rappi, há sempre as mesmas premissas: 1) alegam que não há processo 

seletivo5, contudo para fazer parte da plataforma é necessário cumprir 

diversos requisitos de perfil, tanto com relação à pessoa como com relação 

ao veículo que realizará a entrega; 2) dizem que o entregador é livre para 

escolher quanto vai “trabalhar e ganhar”, contudo, o trabalhador e a 

trabalhadora não escolhem o valor do seu trabalho, entrega ou corrida, 

afinal os preços já estão previamente definidos entre a plataforma e o 

cliente final, além disso o entregador/motorista tem penalidades e 

subvenções relacionados ao grau de engajamento com a plataforma, 

através de bonificações e preferências de escolhas das entregas, bem como 

sistema de avaliação, que, inclusive, a depender de recusas poderá ser 

 
5 Diversamente do alegado pelas Plataformas, vê-se que a Plataforma Uber realiza processo seletivo, nos seguintes 
termos: “Você deve ter acesso a um veículo elegível e enviar os documentos necessários, inclusive uma carteira de 
habilitação válida. Os motoristas também devem passar por uma checagem de segurança e ter pelo menos um ano 
de experiência com carteira de habilitação.” in https://www.uber.com/br/pt-br/drive/ acesso aos 19/10/2021. 
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penalizado com a expulsão da plataforma, com isso o 

entregador/motorista precisa estar sempre à disposição do aplicativo. 3) 

Insistem no fato de serem, apenas, intermediadores quando, em verdade, 

o cliente final não escolhe o prestador de serviços, e sim a plataforma, com 

base na sua reputação, crente que ela terá disponibilizado previamente 

alguém que possua seu mesmo grau de “excelência”. Do mesmo modo, o 

prestador não escolhe a quem prestará o serviço, ele tem a opção de aceitar 

ou negar a corrida/entrega, vindo a sofrer penalidades em caso de 

negativas e também bonificações conforme maior numero de 

corridas/entregas aceitas. 

Assim, não há dúvida, de um lado tenho uma empresa que depende 

do trabalho humano para gerar lucro, e do outro lado tenho um 

trabalhador e uma trabalhadora que depende da venda de sua força de 

trabalho para sobreviver, e isso, não é – nem de longe – uma relação de 

parceria, não há autonomia, há verdadeira subordinação, que pode sim 

configurar relação de emprego.  

Assim, não há autonomia, não há liberdade, não há parceria, e sim 

burla ao sistema constitucional de proteção aos trabalhadores e 

trabalhadoras. Essas empresas, alegam que há falta de regulamentação e, 

como muitos defendem, esse tem sido o embasador para desassistir os 

trabalhadores e trabalhadoras, precarizando as relações de trabalho, 

muitas vezes com a leniência do Judiciário. O que não deve ser tolerado, 

afinal, como será demonstrado no item seguinte, há possibilidade de 

reconhecer o vínculo empregatício, a depender do caso concreto, com o 

arcabouço jurídico já existente na legislação pátria. 
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2.1 Da figura da intermediação: Eu intermedeio, Tu intermedeias, Eu lucro, 
Tu lucras trabalhas. Da configuração do vínculo de emprego com base na 
legislação pátria 
 

Diz a Plataforma digital: Eu apenas intermedeio, por meios digitais, 

a relação que existe entre o cliente/passageiro e o entregador/motorista e 

recebo uma “porcentagem” por isso. O termo “intermediar” é verbo 

irregular define-se como mediação, ou a ponte entre dois pontos. Essa 

denominada intermediação até existe, nas chamadas plataformas 

“marketplace” onde se há o oferecimento de serviços por profissionais 

específicos e a contratação específica daquele profissional, cuja plataforma 

funcione apenas e tão somente como um banco de dados que facilita que 

esses atores se encontrem e formem, entre eles, o vínculo que 

pretenderem, com a fixação de preço e condições que estejam salutares 

para eles, sem interferência direta ou decisiva da plataforma. Nas 

plataformas “marketplace” há uma base de profissionais que se deixam 

como em uma vitrine virtual, e, nesses casos realmente não há 

subordinação entre o profissional e a plataforma, há ali apenas uma 

relação de mediação digital. 

Contudo, esse não é o caso de emrpesas como a Uber, Ifood e Rappi. 

Vejamos no caso dos motoristas que estão vinculados a Plataforma 

Uber. Se, por exemplo, Joana quisesse contratar o motorista João, que é 

um dos motoristas da plataforma Uber, ela conseguiria escolher o referido 

motorista? Ou Joana teria que ingressar no aplicativo e aguardar a 

indicação do motorista pela própria Uber? Por esse simples exemplo, 

indagamos: 1.Quem escolhe o valor da corrida, Joana e o motorista, ou o 

aplicativo quem determina os valores a serem pagos, a depender da 

escolha de conforto do veículo? 2.Nas mãos de quem estão todas – todas – 

as regras que cercam a referida atividade? 3.Quem distribui o trabalho? 

4.Quem estabelece preços e até mesmo a rota a ser seguida pelo motorista? 
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5.Há condições, regras e termos que devem ser obedecidos sob pena de 

bloqueios e suspensões em caso de descumprimento pelo motorista?  

Respondendo aos questionamentos, quem escolhe o valor da corrida, 

sem nenhuma possibilidade de participação na tomada dessa decisão é, 

exclusivamente, a plataforma, inclusive estabelecendo, sem nenhuma 

transparência, preços dinâmicos e flutuantes. Não há espaço para que o 

cliente negocie com o motorista, nem para que  entregador “parceiro” 

negocie com a Plataforma6, os valores são fechados, abrindo-se espaço, no 

máximo para pagamento de gorjetas. Todas as regras são exclusivamente 

formuladas pela Plataforma, que também é a responsável por dirigir a 

atividade e ordenar e distribuir os trabalhos, podendo, como o faz, 

privilegiar os motoristas mais engajados, estabelecendo metas de 

comprometimento. O motorista não participa da formação do valor da 

corrida, ou seja, não tem nenhuma autonomia relacionada a sua atuação 

laborativa, cabendo a ele exclusivamente se sujeitar aos ditames patronais 

sob pena de sofrer represálias, como por exemplo, bloqueios e exclusão da 

plataforma. 

Superada está a tese das Plataformas de se tratar apenas de uma 

intermediadora que aproxima clientes de prestadores de serviços. Mas, 

levantam as exploradoras de mão de obra por meios digitais um outro 

óbice para não realizarem os reconhecimentos jurídicos do vinculo 

devidos: por ser uma nova modalidade de trabalho não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro normas que tratem do tema. Articulam, 

até mesmo que há um Projeto de Lei, PL 3748/2020, para a 

regulamentação. 

 
6 No sítio eletrônico da Plataforma Ifood há a advertência seguinte: Importante! Se tiver algo com que você não 
concorde em nossos Termos e Condições, tudo bem, respeitamos sua decisão, mas então essa parceria ficará para 
uma próxima. Demonstrando-se, assim, que não há parceria, há verdadeira submissão ou exclusão. in 
https://entregador.ifood.com.br/termos/termosdeuso/ acesso aos 19/10/2021. 
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Contudo, basta uma singela análise das normas brasileiras para se 

rechaçar a fugaz tese. O primeiro ponto a ser analisado é que se uma 

empresa deseja explorar mão de obra aqui no Brasil, ela precisa se adequar 

às regras estabelecidas. A mais importante delas é a Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Constituição Federal (CF),  nela 

encontramos logo nos incisos III e IV do artigo 1º que a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre 

iniciativa são fundamentos do Estado Democrático de Direito. Além deles, 

os incisos I a IV do artigo 3º determinam os objetivos fundamentais da 

República como o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o 

bem de todos sem qualquer forma de discriminação. No artigo 6º, vemos 

que o trabalho é um dos direitos sociais a serem tutelados pelo Estado. No 

artigo 7º apresentam-se os direitos a todos os trabalhadores e 

trabalhadoras (dos quais não se excluem os que prestam sua força 

laborativa para gerar lucros às Plataformas), relação de emprego, seguro-

desemprego, fundo de garantia, salário mínimo e garantia de um salário 

mínimo a quem recebe salário variável, irredutibilidade de salários, 

remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário 

sendo crime sua retenção dolosa, participação nos lucros, resultados e na 

gestão da empresa, salário-família, duração do trabalho normal não 

superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, repouso 

semanal remunerado, férias remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal, licença gestante, licença paternidade, aviso 

prévio, redução dos riscos inerentes ao trabalho, adicional de remuneração 

para atividades penosas, insalubres ou perigosas, aposentadoria, 

reconhecimento das convenções a acordos coletivos, seguro contra 

acidente de trabalho, proibição de diferenças de salários por motivos 

discriminatórios, proibição do trabalho noturno, perigos e insalubre a 
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menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis. 

Essas regras constitucionais deverão ser, obrigatoriamente, respeitadas 

por todos os que explorarem a força de trabalho alheia, em busca do lucro. 

Só por esses ditames já poder-se-ia dizer que as Plataformas digitais que 

são objeto da presente pesquisa estão a descumprir o ordenamento 

jurídico. Não bastasse, há ainda o dever de obediência aos princípios gerais 

da atividade econômica, dispostos no artigo 170 da mesma Magna Carta, 

que expressamente prevê que a ordem econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e deve buscar o pleno emprego. 

Assim, negar tais direitos aos trabalhadores e trabalhadoras que são 

os responsáveis por gerar o lucro das Plataformas, é ferir a Constituição, 

criar dumping social, e fomentar maiores abismos sociais e uma nova 

figura de escravização, os escravizados digitais. 

Além do disposto na CF, há ainda a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) que prevê, em seu artigo 6º, com redação dada pela Lei 12.551/2011, 

a configuração da relação de emprego dos entregadores e motoristas com 

as plataformas,  

 

Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, 

desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

(Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011) 

 

Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle 

e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 

pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 

(Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011) 

 

O artigo acima faz referência aos pressupostos da relação de emprego 

previstos no artigo 3º da CLT, bastando que se configure empregado toda 
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pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário.    

Conforme apuramos em entrevistas, a maioria dos motoristas de 

aplicativos tem essa como sua única fonte de renda, aceitam a grande 

maioria das corridas dirigidas pelo aplicativo sob, não realizam outra 

atividade por estarem desempregados, não possuem planos médicos, não 

pausam para almoço, superam as doze horas de trabalho por dia, não 

folgam aos finais de semana, para que possam obter, dali, sua fonte de 

sustento.  

Todo esse cenário deveria ser inadmissível e nos causar espanto, 

afinal há norma constitucional prevendo a carga máxima de oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, norma essa que prevê o mínimo a 

se evitar o adoecimento do trabalhador, mas, ao revés do esperado, esse 

nível de “comprometimento” é o denominado “engajamento com a 

plataforma”, comportamento incentivado com “bonificações” e “metas de 

engajamento”, tudo a deixar sua plataforma atraente e com muita oferta 

de motoristas e entregadores para atender às demandas dos clientes, 

afinal, quanto maior a oferta, menor o preço do produto e maior o lucro. 

Esses trabalhadores e trabalhadoras, esperançosos com o mito do 

“empreendedorismo” ou apenas buscando uma fonte de sobrevivência, 

por estarem sem qualquer rede de proteção, estão adoecendo e morrendo, 

estão causando ou se envolvendo em acidentes, o que, não bastasse a 

atrocidade com a desvalorização humana, vai, ainda, onerar toda a 

sociedade o sistema de saúde, enchendo os cofres patronais que se 

esquivam de pagar direitos trabalhistas e previdenciários. Uma 

contradição, afinal, aqueles que exploram sua força de trabalho não estão 

arcando com os riscos do negócio, só percebem seus lucros. De fato, há um 

desvirtuamento flagrante, pois essa forma de exploração humana 

transfere ao próprio trabalhador os riscos do empreendimento. 
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Assim, analisando a legislação citada, será inafastável reconhecer 

relação de emprego ao motorista/entregador que realiza suas atividades 

sob as ordens de outrem, uma vez que cabe a Plataforma exercer o controle 

da operação (inclusive com rastreamento frequente), afinal não há 

participação do “parceiro” nem liberdade para negociar preços e valores, 

ou outros questionamentos. 

Dessa forma, vemos que existe uma programação do algoritmo, que, 

por meio da exploração do trabalho alheio, oferta o atendimento – de 

forma imediata – à demanda do mercado. Segundo Yuval Harari um 

algoritmo é um conjunto metódico que pode ser usado dentre outros na 

tomada de decisões7. Mas o sistema só funciona do modo como foi 

programado (para gerar lucro) se tudo isso estiver associado à necessidade 

de sobrevivência do motorista/entregador, que se sujeita a jornadas 

exaustivas, em situações precarizadas, e só se sujeita pois precisa daquela 

renda para seu sustento. 

Há, ainda, por parte do discurso das Plataformas, que não há relação 

de emprego pois não há um registro de ponto desses trabalhadores e 

trabalhadoras, o que também justificaria a regulamentação (lei específica). 

Contudo, já há, na própria CLT, no artigo 62, por exemplo, situações as 

quais não se registram ponto. Contudo, salientamos, que as Plataformas 

exigem que o trabalhador tenha efetuado, previamente, login em seu 

sistema para, depois, exercer a venda de sua força de trabalho. Ao final, o 

trabalhador tem que efetuar o logout. Existe, portanto, um conjunto de 

dados que permite estabelecer a duração da jornada exercida pelo 

trabalhador, o que reforça a ideia de que há controle de jornada por parte 

da Plataforma.  

 
7 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus. Uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.p.91 
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Vê-se, portanto, que, a configuração do vínculo de emprego, 

preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT é medida que se impõe, 

primeiro porque não há necessidade de novas leis, para tratar do trabalho 

em Plataformas e, segundo, porque será efetuada análise do caso concreto 

para verificação dos pressupostos fáticos a fim de se verificar se há, ou não, 

relação de emprego no caso sob análise. 

De nossa parte, após análise da legislação pátria, entendemos que, 

não há necessidade de aguardar a regulamentação para que seja verificado 

e deferido o reconhecimento do vínculo, com todos os reflexos como férias, 

décimo terceiro, descanso semanal remunerado, jornada de oito horas 

diárias, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, 

oferecimento de equipamentos de proteção, licenças e outros desde que, no 

caso concreto, aquele trabalhador cumpra os seguintes requisitos: que 

tenhamos uma pessoa física que, com pessoalidade (ou seja, ele não se faz 

substituir por outra pessoa), de modo habitual (que não seja apenas um 

“bico”), em troca de dinheiro (de modo oneroso) e de modo subordinado 

(obedecendo aos ditames do que lucra com aquele empreendimento, onde 

se incluem as Plataformas digitais) uma vez que não se pode excluir da 

rede de proteção sob falaciosas argumentações que, nitidamente buscam 

burlar o sistema jurídico brasileiro. 

O sistema que vivemos, sob o mito do empreendedorismo e do “seja 

seu próprio patrão” usa o discurso da igualdade para produzir diferenças 

e o da liberdade “ganhe quanto quiser, você escolhe quanto vai trabalhar” 

para produzir escravização por meios digitais. Assim, é preciso que o 

direito constitucional e fundamental do trabalho cumpra seu papel 

precípuo, o de nivelar desigualdades8. 

 

 
8 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2000. p.85 
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Considerações finais 
 

A modernização não afasta a perversidade na medida em que a 

exploração da mão de obra, do modo como vem sendo exercida, precariza 

a condição humana, afasta as trabalhadoras e os trabalhadores dos direitos 

sociais e, muitas vezes, nega direitos básicos àqueles que a tudo se sujeitam 

em busca do pão de cada dia. Não raro encontrar trabalhadoras e 

trabalhadores em jornadas de mais de 12 (doze) horas nas atividades 

gerenciadas por plataformas digitais.  

Quando analisados os pressupostos para a configuração da relação de 

emprego, de acordo com a legislação vigente, vê-se, claramente que 

àqueles que cumprirem os requisitos, deve-se reconhecer o vinculo de 

emprego, com todos os seus reflexos, como salário mínimo, descanso 

semanal remunerado, férias com um terço a mais, nos termos da 

Constituição, adicional noturno, adicional de insalubridade e 

periculosidade, horas extras com, no mínimo, cinquenta por cento a mais 

do que a hora normal, e, antes de qualquer desligamento, o aviso prévio, 

nos termos da lei. 

Bem verdade que o Judiciário tem estado atento e tem reconhecido o 

vínculo em diversas situações e, portanto, surge a esperança de que essas 

trabalhadoras e esses trabalhadores tenham reconhecida sua condição de 

empregados. 
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Conciliação sem limites: análise do progressivo aumento 
da amplitude da conciliação na legislação trabalhista 

 
Rafael Chiari Caspar 1 

 
 
1. Introdução 
 

 O princípio da indisponibilidade restringe, de forma quase absoluta, 

que empregado e empregador negociem direitos trabalhistas em 

momento pré-processual. Assim, mesmo que o empregado queira abrir 

mão das suas férias, por exemplo, o sistema de proteção jus trabalhista 

não atribui validade a atos de renúncia praticados pelo empregado. 

 De forma curiosa, a situação é completamente invertida depois que 

se forma a lide processual. Isso porque, após o ingresso com a ação 

trabalhista, permite-se que o empregado transacione os seus direitos. Em 

alguns casos, o empregado chega a renunciar parte dos direitos descritos 

na petição inicial, ou seja, o empregado-autor abdica do que a lei lhe 

assegura, mesmo sem nenhuma contrapartida do empregador-réu. E tais 

atos (transação ou renúncia de direitos trabalhista) se realizam através de 

forma de solução de conflitos chamada de conciliação2. 

 
1 Mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas. Coordenador da Extensão Universitária da PUC Minas – Campus 
Serro. Membro do Núcleo Docente Estruturante e Professor permanente da mesma Universidade. Professor de 
cursos de graduação e pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Coordenador do programa de 
rádio e podcast “Aprendendo Direito”. Advogado. 

2 A conciliação nada mais é do que o ato jurídico-processual que permite às partes, orientadas pelo juiz, a 
estabelecerem as condições para pôr fim ao litígio. [RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Audiência trabalhista. In: 
BARROS, Alice Monteiro de (Coord.,). Compêndio de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 279]. 
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O risco de sucumbência envolvido em uma ação judicial constitui o 

principal argumento em defesa da possibilidade ampla e irrestrita de se 

negociar direitos através da conciliação.3 

 Não obstante, mesmo em casos em que o risco de sucumbência da 

parte autora é praticamente inexistente, partes e juízes não costumam se 

constranger e tendem a aceitar ou a ser coniventes com o acordo. Cumpre 

destacar que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Súmula 

418, dá aos juízes a faculdade de homologar ou de deixar de homologar a 

conciliação4. Ainda assim, não é comum que os juízes trabalhistas se 

oponham ao acordo. 

 Vale compartilhar duas situações em que, embora o risco não seja 

totalmente inexistente, a sucumbência do autor parece, no mínimo, 

improvável.  

 Imagine que o autor ingresse com ação trabalhista pleiteando o 

adicional de insalubridade devido ao fato de estar exposto a altas 

temperaturas. Suponha ainda que o laudo pericial tenha sido favorável, 

constatando que de fato o autor se ativava, sem o uso de equipamentos de 

proteção individual, em ambiente de trabalho com temperaturas muito 

além dos limites de tolerância. Embora os magistrados não estejam 

obrigados a seguir a solução dada pelo perito (nos termos do art. 479 do 

CPC5), na esmagadora maioria dos casos, a decisão judicial tende a acolher 

as conclusões do laudo pericial.6 

 
3 Nesse sentido, segundo Vólia Bonfim Cassar: “o que se concilia em Juízo, na verdade, é o risco de uma demanda, 
pois mesmo que o empregado tenha razão em sua pretensão, mas não pode prová-la, dificilmente terá êxito em sua 
demanda.” (CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 214.). 

4 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 418. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, 20, 24 e 25 
abr. 2017. 

5 O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o 
levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo 
perito. (BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 17 
mar. 2015.) 

6 Sobre a reduzida probabilidade de os juízes decidirem em oposição às conclusões periciais, indica-se a leitura da 
seguinte pesquisa de campo: HIRANO, Ana Farias. Acordos homologados pela justiça do trabalho: uma análise dos 
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 Em segunda situação, imagine que o trabalhador tenha ingressado 

com ação judicial, pleiteando o pagamento das férias em dobro e das 

verbas rescisórias. O empregador apresenta contestação que foi 

protocolizada em sigilo (o que impede o acesso pelo trabalhador). Em sua 

contestação, o empregador não negava que deixou de pagar pelo direito 

de férias e discordava apenas parcialmente das verbas rescisórias 

pleiteadas. O magistrado trabalhista (que sempre tem acesso às petições 

ainda que apresentadas em sigilo) não costuma se opor ao intento 

conciliatório mesmo que a minuta do acordo inclua parcelas que são 

devidas de maneira incontroversa. 

 Em ambos os casos, evidencia-se ser falacioso o argumento no 

sentido de que o risco de sucumbência justificaria a celebração de acordos 

sem limites na atual conjectura da legislação. O segundo caso apresentado 

é ainda mais alarmante, pois sinaliza sobre as dificuldades de se analisar o 

risco de sucumbência no início do trâmite processual (antes da liberação 

do acesso à contestação). 

 A hipótese ora apresentada é que realmente há incompatibilidade 

entre os princípios da indisponibilidade e o da conciliação. Sugere-se que 

a dita incompatibilidade tem por causa principal o momento em que a lei 

processual posiciona a primeira tentativa obrigatória de acordo. 

 Isso porque, atualmente, a CLT informa que a tentativa conciliatória 

deve inaugurar a audiência trabalhista. E, nesse momento, é possível que 

nem haja nos autos contestação, visto que essa peça pode ser apresentada 

de forma oral (hipótese que nem mesmo o juiz teria noção dos contornos 

da lide). 

 
dissídios individuais na fase de conhecimento. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Programa 
de Pós Graduação em Direito, São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/ 
disponiveis/2/2138/tde-13082009-092724/pt-br.php>. Acesso em: 29 out. 2021. 
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 Explica-se: considerando que a legislação posiciona a primeira 

oportunidade obrigatória de acordo logo no início da audiência, é 

impossível que se verifique os contornos da lide muito menos que se faça 

a distinção entre os direitos trabalhistas que são incontroversos (e que não 

deveriam estar sujeitos à conciliação), daqueles que são duvidosos (estes 

sim inconciliáveis). 

  Esta pesquisa teve como propósito investigar as origens do artigo de 

lei que permite a celebração de acordo judicial em momento tão precoce 

do processo. Teria a atual conjuntura legislativa sido gestada devido a uma 

sucessão de erros do legislador reformista? É o que se pretende responder. 

 
2. Análise do progressivo aumento da amplitude da conciliação na 
legislação trabalhista 
 

 A primeira referência da CLT à conciliação como ato processual é 

encontrada no início do Título X (“Do Processo Judiciário do Trabalho”). 

Apesar dos termos arcaicos utilizados no §2º do art. 764 da CLT7, dele se 

extrai que, na Justiça do Trabalho, o litígio será submetido à apreciação de 

um terceiro (juízo arbitral8) a quem competirá proferir decisão somente 

se a tentativa conciliatória (juízo conciliatório) fracassar. 

 Cumpre recordar que boa parte da CLT foi formada exclusivamente 

da compilação de normas pré-existentes. Logo, para que se desvende a 

 
7 CLT, art. 764, §2º: “Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, 
proferindo decisão na forma prescrita neste Título.” (BRASIL. Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943). 

8 O significado da expressão “juízo arbitral” é controversa. Enquanto Cesarino Júnior a entende como uma atecnia 
do legislador, posto que, segundo ele, “a decisão da Justiça do Trabalho é sentença judicial e não apenas arbitral” 

(CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. Direito social brasileiro. 4. ed. vol. I. São Paulo: Freitas Bastos, 1957, p. 313), 
a lição de Waldemar Ferreira parece ser mais precisa, pois recorda que o nome “arbitral” seria o único possível de 
ser utilizado à época, já que a Justiça do Trabalho não compunha o Poder Judiciário. (FERREIRA, Waldemar. 
Princípios de legislação social e direito judiciário do trabalho. vol. II, São Paulo: Freitas Bastos, 1939, p. 169). Antes 
de 1946, a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo. Somente com a edição do Decreto 9.777/1946 a 
Justiça Trabalhista se tornou órgão do Poder Judiciário. Conseguintemente, à época da edição do §2º do art. 764 da 
CLT, a Justiça do Trabalho não fazia parte do Poder Judiciário e, assim, não faria sentido chamar de “judicial” a 
decisão de órgão que efetivamente somente passou a sê-lo em 1946. (FERREIRA, Waldemar. Princípios de legislação 
social e direito judiciário do trabalho. vol. II, São Paulo: Freitas Bastos, 1939, p. 169). 
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origem do §2º do art. 764 da CLT faz-se necessária uma breve 

retrospectiva da legislação trabalhista. 

 Em 1932, os conflitos trabalhistas eram submetidos à apreciação das 

Comissões Mistas de Conciliação (criadas pelo Decreto 21.396, de 12 de 

maio de 1932) e das Juntas de Conciliação e Julgamento (estabelecidas pelo 

Decreto 22.132, de 25 de novembro de 1932). Ambas eram compostas de 

representantes de empregados e representantes de empregadores em 

igualdade numérica e sob a presidência de elementos estranhos aos 

interesses de empregados e de empregadores, de preferência membros da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).9 

 Como bem explica Magda Barros Biavaschi, “enquanto as Comissões 

Mistas destinavam-se aos conflitos coletivos do trabalho, as Juntas tinham 

como objetivo dirimir litígios individuais dos empregados 

sindicalizados.”10 

 E é exatamente no Decreto que trata sobre as Comissões Mistas de 

Conciliação que se identifica o gérmen do §2º do art. 764 da CLT. 

Confiram-se as redações da CLT atualizada e a do art. 14 do Decreto 

21.396/32: 

 

Quadro 1 – Análise comparativa entre o art. 14 do Decreto 21.396/31 e o art. 764, §2º, da CLT 

Decreto 21.396/32 CLT 

Art. 14. Verificada a impossibilidade de conciliação, do 

que igualmente se lavrará ata por todos assinada, o 

presidente da comissão proporá às partes submeter o 

litígio a juízo arbitral.11 

Art. 764, §2º. Não havendo acordo, o juízo 

conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em 

arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste 

Título.12 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
9 MALHADAS, Júlio Assumpção. Justiça do trabalho: sua história, sua composição, seu funcionamento. vol. I, São 
Paulo: LTr, 1997, p. 108. 

10 BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil: 1930-1942. São Paulo: LTr, 2007, p. 190. 

11 BRASIL. Decreto 21.396, de 12 de maio de 1932. Institue Comissões Mistas de Conciliação e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 16 maio 1932. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/ 
legislacao/ListaNormas.action?numero=21396&tipo_norma=DEC&data=19320512&link=s>. Acesso em: 29 out. 
2021. 

12 BRASIL. Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943. 
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 Salienta-se, todavia, que o Decreto 21.396/32 tratava exclusivamente 

dos dissídios coletivos. No âmbito individual, era o Decreto 22.132/32 que 

disciplinava as regras procedimentais para a resolução de conflitos. 

Especificamente no que concerne à conciliação, o Decreto 22.132/32, em 

seu art. 13, estabelecia uma única tentativa obrigatória de acordo, que 

deveria ser realizada no fim da instrução: 

 

Art. 13. Se forem necessárias diligências, o presidente designará nova 

audiência para prosseguimento do feito. Se, porém, a instrução estiver finda, 

o presidente da Junta proporá a conciliação e se não prevalecer a sua proposta, 

os demais membros proferirão julgamento, que se fará por maioria, cabendo 

também voto ao presidente.13 

 

O Decreto-Lei 1.237/39 sucedeu os Decretos 21.396/32 e 22.132/32. 

O objetivo da norma sucessora era o de organizar a Justiça do Trabalho14. 

De fato, o Decreto-Lei unificou a legislação esparsa então existente, 

reunindo tanto as regras sobre os dissídios individuais (Decreto 

22.132/32), como as que versavam sobre os dissídios coletivos (Decreto 

21.396/32). 

 Além de incorporar os dois decretos de 1932, o Decreto-Lei 1.237/39 

corrigiu algumas “imperfeições” anteriormente constatadas. As Comissões 

Mistas de Conciliação, que não tinham o poder de julgar, passaram a tê-lo. 

É interessante transcrever a passagem da exposição de motivos do 

Decreto-Lei 1.237/39 que evidencia a principal falha que levou as 

 
13 BRASIL. Decreto 22.132, de 25 de novembro de 1932. Institue Juntas de Conciliação e Julgamento e regulamenta as 
suas funções. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 26 nov. 1932. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d22132.htm>. Acesso em: 29 out. 2021. 

14 O exato teor da ementa do Decreto-Lei 1.237/39 é: “Organiza a Justiça do Trabalho”. (BRASIL. Decreto-Lei 1.237, 
de 2 de maio de 1939.Organiza a Justiça do Trabalho. Coleção de Leis do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1939. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm>. Acesso em: 29 out. 2021). 
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Comissões Mistas de Conciliação (órgãos responsáveis por analisar e 

conciliar dissídios coletivos) a serem extintas: 

 

Nos dissídios individuais, não sendo possível acôrdo, as Juntas proferem o 

julgamento. Mas nos dissídios coletivos, não sendo aceita a proposta de 

conciliação, e recusado o juízo arbitral por uma das partes, encerra-se a 

instância, ficando o conflito sem decisão. É a arbitragem facultativa, apesar da 

competência concedida ao Ministro, no art. 15 do decreto n. 21.396, de nomear, 

quando houver recusa do juízo arbitral, uma comissão “que sobre o dissídio 

proferirá o seu laudo”. 

A experiência autoriza-nos a afirmar que a arbitragem facultativa torna as 

Comissões Mixtas de Conciliação, na maioria dos casos, inoperantes.15 

 

Note-se que o juízo conciliatório antecedente à instauração de juízo 

decisório (ou arbitral) e o caráter facultativo do juízo decisório eram 

peculiaridades das Comissões Mistas de Conciliação. Isso porque, mesmo 

antes do Decreto-Lei 1.237/39, as Juntas de Conciliação e Julgamento 

(órgãos responsáveis por conciliar e julgar os dissídios individuais) já 

possuíam competência julgadora. Nestas, havia apenas uma tentativa 

obrigatória de conciliação, que ocorria ao término da instrução. Assim, nos 

dissídios individuais, a instauração do juízo decisório (ou arbitral) era 

automática e antecedia a oportunidade de celebração do acordo.  

 Não obstante, constou do Decreto-Lei 1.237/39, na parte que 

regulava o processo trabalhista em geral (parte aplicável tanto aos 

dissídios coletivos, como aos individuais), a seguinte disposição: “Art. 30, 

§1º – Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á 

 
15 BRASIL. Exposição de motivos do Decreto-Lei 1.237/39, de 02 de maio de 1939. In: FERREIRA, Waldemar.  
Princípios de legislação social e direito judiciário do trabalho. vol. I, São Paulo: Freitas Bastos, 1939, fl. 240. 
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obrigatoriamente em arbitral, proferindo a Junta, Juiz ou tribunal, decisão 

que valerá como sentença.”16 

 A orientação que previu a formação de um juízo conciliatório prévio 

ao decisório e que conferiu a este obrigatoriedade visava à correção de 

falhas unicamente atribuíveis à resolução dos dissídios coletivos, pois, 

repita-se, nunca existiu discussão quanto à competência decisória das 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 

 A generalização, por meio do art. 30 do Decreto-Lei 1.237/39, da 

possibilidade de o acordo ser tentado antes da instauração do juízo 

decisório foi o primeiro passo para que mais tarde alterações na lei viessem 

a autorizar que a conciliação nos dissídios individuais fosse proposta como 

o ato inaugural da audiência trabalhista.  

 O art. 45 do Decreto-Lei 1.237/39 dispunha que a conciliação deveria 

obrigatoriamente ser oferecida em duas oportunidades: primeiramente, 

logo após a entrega da defesa e, num segundo momento, após as razões 

finais orais.17 A entrada em vigor da CLT em 1943 não promoveu 

mudanças: os dois momentos de tentativa obrigatória de conciliação 

foram mantidos. 

 A proposta de acordo somente passou a ser o primeiro ato da 

audiência em 1995, quando a Lei 9.022/95 alterou a redação do art. 846 

da CLT. A primeira tentativa de conciliação obrigatória deixou de ser após 

a entrega da defesa, passando a dever ser realizada logo no início da 

audiência.18  

 
16 BRASIL. Decreto-Lei 1.237, de 2 de maio de 1939. Organiza a Justiça do Trabalho. Coleção de Leis do Brasil, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm>. 
Acesso em: 29 out. 2021. 

17 BRASIL. Decreto-Lei 1.237, de 2 de maio de 1939. Organiza a Justiça do Trabalho. Coleção de Leis do Brasil, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm>. 
Acesso em: 29 out. 2021. 

18 BRASIL. Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943. 



Rafael Chiari Caspar  |  227 
 

 Perceba-se o aumento progressivo da amplitude da conciliação nos 

dissídios individuais trabalhistas: enquanto em 1932 apenas se exigia que 

o acordo fosse oferecido no fim da instrução, em 1995 a conciliação passou 

a ser exigida em dois momentos obrigatórios, quais sejam, antes da 

entrega da defesa (CLT, art. 846) e após a apresentação das razões finais 

orais (CLT, art. 850): 
 

Quadro 2 – Propostas obrigatórias de conciliação de 1932 a 2014 

Norma Propostas obrigatória de conciliação nos dissídios individuais 

Decreto 22.132/32, art. 13 Única:  

No fim da instrução 

Decreto-Lei 1.237/39, art. 45 Dupla: 

1ª: Após a entrega da defesa 

2ª: Após as razões finais orais 

Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), arts. 846 e 

850 - até 05/04/1995 

Dupla: 

1ª: Após a entrega da defesa 

2ª: Após as razões finais orais 

Lei 9.022/95 – alterou o art.846 da CLT Dupla: 

1ª: Assim que aberta a audiência 

2ª: Após as razões finais orais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Vale frisar que a mudança trazida pelo art. 30 do Decreto-Lei 

1.237/39 (que mais tarde se transformou, com algumas poucas alterações, 

no art. 764 da CLT19), consubstanciada na instauração obrigatória de juízo 

conciliatório anterior ao decisório nos processos trabalhistas em geral, foi 

o primeiro passo para que a tentativa de conciliação se tornasse 

obrigatória antes da entrega da defesa também nos dissídios individuais. 

 
19 Compare-se a redação dos artigos:  

Decreto-Lei 1.237/39, art. 30, §1º: “Não havendo acôrdo, o Juízo Conciliatório converter-se-á, obrigatoriamente, em, 
arbitral, proferindo a Junta, Juiz ou tribunal decisão que valerá como sentença.” (BRASIL. Decreto-Lei 1.237, de 2 de 
maio de 1939. Organiza a Justiça do Trabalho. Coleção de Leis do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1939. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm>. Acesso em: 29 out. 2021). 

CLT, art. 764, §2º: “Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, 
proferindo decisão na forma prescrita neste Título.” (BRASIL. Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943). 
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Na origem, essa tentativa inicial era exigida apenas no âmbito dos dissídios 

coletivos20. 

 Ocorre que a realidade dos dissídios individuais e dos dissídios 

coletivos é absolutamente diversa. Nestes, a disputa envolve entes 

coletivos (entidades sindicais e/ou empresas). Se por um lado o Estado-

juiz tem atuação mais limitada nos dissídios coletivos (o que se confirma, 

por exemplo, pela exigência do “comum acordo” para a instauração do 

dissídio coletivo de natureza econômica – vide art.114, §2º, da CR/88), é 

certo que o mesmo não ocorre quando estão em embate partes 

abissalmente desiguais, como ocorre quando o empregado ingressa com 

ação individual trabalhista contra uma empresa. 

 À época da edição do art. 14 do Decreto 21.396/32 (gérmen do §2º 

do art. 764 da CLT) a Justiça do Trabalho não integrava o Poder Judiciário, 

tinha composição tripartite e era mais voltada para a conciliação do que 

para a imposição do cumprimento das normas de natureza trabalhista.21 

Os acordos eram celebrados, então, na via administrativa, pensando-se na 

solução do conflito entre capital e trabalho. Logo, a ideia do acordo em 

momento anterior à manifestação do réu nunca serviu à realidade dos 

dissídios individuais trabalhistas, pois não é razoável entender que a 

conciliação tenha sido idealizada em prejuízo de direitos individuais sobre 

os quais não há controvérsia.  

Com respeito aos posicionamentos em sentido contrário, até hoje a 

proposta conciliatória no início da audiência só tem razão de ser nos 

dissídios coletivos, afinal: 

 

 
20 Está-se tratando dos dissídios coletivos trabalhistas em sentido estrito, regulados pela CLT, não das ações coletivas 
trabalhistas lato sensu (tutela metaindividual), que seguem o procedimento do Código de Defesa do Consumidor e 
da Lei de Ação Civil Pública.  

21 LOURENÇÃO, Manuela da Palma Coelho Germano. O princípio da congruência no processo individual do trabalho. 
2011, p. 37. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-13122012-163252/>. Acesso em: 29 out. 2021. 
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a) não se busca, por meio do dissídio coletivo, a efetivação de direitos trabalhistas 

violados no curso do contrato de trabalho; busca-se a criação de direitos ou a 

interpretação de norma jurídica. Como a instauração da instância coletiva não 

decorre propriamente da afronta a direitos trabalhistas, não existe o risco de a 

conciliação, independentemente do momento da sua realização, servir à 

renúncia ou à transação de direitos fundamentais e indisponíveis já 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico – risco existente na esfera das ações 

individuais; 

b) o dissídio coletivo, especialmente o de natureza econômica, tem lugar na 

hipótese de frustração da tentativa de celebração de acordo (Acordo Coletivo de 

Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho) na esfera extrajudicial. Nesse 

contexto, pode-se afirmar que, na sua essência, o dissídio coletivo se liga à noção 

de negociação entre as partes envolvidas no conflito trabalhista. É importante 

lembrar, que quando do ajuizamento do dissídio coletivo, a parte autora já 

conhece a amplitude do conflito, as alegações da parte contrária, e até mesmo as 

bases para a conciliação (tanto que estas devem constar da petição inicial)22, o 

que permite uma segura tentativa de conciliação já no início da audiência – e isso 

não acontece no âmbito dos dissídios individuais;  

c) as partes envolvidas no dissídio coletivo são entes coletivos23, que litigam em 

condição de equilíbrio (não existe, por exemplo, relação de subordinação entre 

a entidade sindical representativa da categoria profissional e o ente coletivo 

patronal anterior à instauração da instância, nem situação de 

necessidade/dificuldade econômica a incitar a submissão do ente sindical 

profissional a uma eventual proposta de acordo nefasta). A paridade de armas, 

associada ao conhecimento prévio da amplitude do conflito, permite salutar 

tentativa de celebração de acordo em qualquer momento do processo coletivo, 

inclusive antes da apresentação da defesa. 

 

 
22 CLT, art. 858, “b”: “A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter: 
a) designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço; b) os 
motivos do dissídio e as bases da conciliação.” (BRASIL. Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943). 

23 Vale lembrar que a doutrina e a jurisprudência consideram as empresas como entes coletivos. Destaca-se, ainda, 
que é obrigatória a participação do sindicato da categoria profissional nos dissídios coletivos e nas negociações que 
os precedem. 
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Considerações finais 
 

O princípio da indisponibilidade se trata de garantia que impede que, 

durante a vigência do contrato, a desproporção de forças entre empregado 

e empregador permita que o último configure os direitos trabalhistas da 

forma como bem entender.  

 Em outras palavras: a indisponibilidade é o que torna factível a 

aplicação dos direitos trabalhistas legislados, impedindo que o 

empregador use da força contratual para dobrar (e quebrar) as garantias 

previstas na lei. 

 Contudo, a conciliação tem viabilizado que essa conformação do 

Direito do Trabalho à vontade do empregador aconteça quando o conflito 

trabalhista é judicializado. 

 A conciliação deveria ser permitida somente nos casos em que 

efetivamente se percebe que o direito do autor-trabalhador é duvidoso. 

Não obstante, considerando que a legislação posiciona a primeira 

oportunidade obrigatória de acordo logo no início da audiência, é 

impossível que se verifique os contornos da lide e muito menos que se faça 

a distinção entre os direitos trabalhistas que são incontroversos (e que não 

deveriam estar sujeitos à conciliação), daqueles que são duvidosos (estes 

sim conciliáveis). 

 O estudo das normas que precederam a redação atual do art. 764 da 

CLT permite concluir que a possibilidade de conciliação em momento tão 

precoce do trâmite processual foi o resultado da consolidação de leis que 

não deveriam ter sido consolidadas (ou que poderiam ter sido 

consolidadas de maneira mais cuidadosa e técnica). Nesse sentido, foi a 

unificação (inadequada) de procedimento antes aplicável somente aos 

dissídios coletivos que viabilizou que, hoje, a lei preveja a celebração de 

acordo em momento anterior ao oferecimento da defesa nos dissídios 

individuais trabalhistas. 
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1. Introdução 
 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19), que impôs aos governos a adoção de medidas capazes de 

reduzir a propagação do vírus e conter os impactos no mercado de 

trabalho. Questionamos com o presente manuscrito se as medidas 

provisórias relativas ao trabalho editadas durante a pandemia 

efetivamente respondem às demandas colocadas pela realidade concreta, 

ou se a pandemia tem sido utilizada como instrumento para ampliação do 

processo de retirada de direitos trabalhistas no Brasil.  Uma vez que 

desconfiamos que grande parte do conteúdo das medidas não serviu para 

garantir a tutela dos trabalhadores, mas para aprofundar a retirada de 

direitos realizada na reforma trabalhista. Para tal, apresentamos as 

principais Medidas Provisórias relativas ao trabalho editadas durante a 

pandemia enquanto fontes, bem como nas estatísticas relativas à situação 

do mercado de trabalho e a segurança alimentar. Para subsidiar a análise, 

nos apoiamos na produção científica de autores que  têm se debruçado 
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da UFSC. E-mail: gessicacarolinag@gmail.com. Telefone: (48) 984548059. Lattes: http://lattes.cnpq.br/09468 
86141473766. 
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mail: nath.chichorro@gmail.com. Telefone: (48) 999160454. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5839553772172073. 
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sobre a questão do trabalho na pandemia de covid-19, partindo da leitura 

dos direitos fundamentais trabalhistas. 

Partimos da hipótese que as medidas provisórias que tocam o 

trabalho editadas durante a pandemia de covid-19 tem o intuito de ampliar 

o processo de flexibilização do trabalho que começou de forma mais 

incisiva com a reforma trabalhista de 2017. Esse estudo se justifica pela 

necessidade de abordar de forma crítica as medidas trabalhistas que têm 

sido tomadas durante a pandemia de Covid-19 e auxiliar na timidamente 

na interpretação do mercado de trabalho. 

Nosso percurso começará com uma breve contextualização das 

reformas trabalhista e previdenciária, a fim de apontar os elementos que 

entendemos representarem continuidade e aprofundamento em relação 

às reformas e as medidas provisórias. Na sequência faremos uma breve 

apresentação das principais medidas provisórias relativas ao trabalho 

editadas durante a pandemia, para então analisar a situação do mercado 

de trabalho, a redução do poder de compra das famílias e os índices de 

insegurança alimentar. Na conclusão articulamos todos os pontos 

trabalhados ao longo do manuscrito a fim de auferir se a pandemia de fato 

tem sido utilizada como instrumento para a retirada de direitos 

trabalhistas no Brasil, em um momento de grande vulnerabilidade e 

inviabilidade de mobilização dos trabalhadores.  

 
2. O desmonte dos direitos sociais 
 

Os direitos trabalhistas no Brasil têm passado por profundas 

mudanças nos últimos anos em decorrência dos ataques à legislação 

constitucional e infraconstitucional que vem sendo empreendidos sob 

justificativas economicistas. Neste capítulo contextualizamos esse 

desmonte através de breves exposições da reforma trabalhista, 

previdenciária e o mercado de trabalho anterior à pandemia de Covid-19. 
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2.1. A Reforma trabalhista  
 

Desde os anos 1990 foram propostos inúmeros projetos de reformas 

trabalhistas com o intuito de flexibilizar as relações de trabalho, mas foi 

em 2017, sob o governo de Michel Temer que a  lei de n. 13.467/17 foi 

aprovada. Trazendo a ideia de modernização, a reforma foi aprovada, e, 

através de suas 200 alterações na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), o processo de flexibilização do trabalho pôde ser ampliado. Junto à 

lei dos trabalhos temporários (Lei n. 13.429/17) a reforma trouxe novas 

categorias e/ou distinções de contratos de trabalho, quais sejam: 

intermitente, temporário, parcial, teletrabalho, e ainda estabeleceu que 

todo serviço pode ser terceirizado, permitindo de forma indiscriminada a 

intermediação de mão de obra tal qual mera mercadoria desvalorizada3. 

Essas formas de contratação carregam em si traços característicos da 

precarização das relações de trabalho e possuem o intuito de adequá-las 

às necessidades do mercado e as crises do capitalismo, aspirando o menor 

prejuízo possível ao empregador.  

Ademais, a reforma trabalhista restringiu a gratuidade da justiça, de 

modo que, ao perder as demandas, a despeito de dispor apenas de verbas 

alimentares, os trabalhadores deveriam arcar com a sucumbência. 

Evidente que se tratam de dispositivos que visam desencorajar os 

trabalhadores de buscarem seus direitos básicos frente à Justiça do 

Trabalho, porém, a inconstitucionalidade desses dispositivos foi declarada 

somente após quase 4 anos de vigência da reforma trabalhista, pelo 

julgamento da ADI 5766. 

O rol de modificações e retirada de direitos colocado através da 

reforma trabalhista é demasiado extenso para ser mencionado aqui, 

 
3 SOUTO MAIOR, J. L.. Reforma Trabalhista não atinge o fim da terceirização da atividade-fim. In:  SOUTO MAIOR, 
J. L; SOUTO SEVERO, V. (org.). Resistência III: o direito do trabalho diz não à terceirização. São Paulo: Expressão 
Popular, 2019, p. 33. 
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porém cumpre salientar que a reforma trabalhista representou um 

enorme retrocesso em termos de direitos e garantias dos trabalhadores. 

Marlon Xavier alerta para a argumentação apresentada no relatório da 

reforma elaborado no Senado por Ricardo Ferraço (PSDB-ES) que parece 

descabidamente imputar culpa tanto à legislação trabalhista quanto aos 

trabalhadores celetistas pela crise e pelo desemprego ao afirmar que a 

existência de direitos para uns gera a ausência de direitos para outros4. A 

despeito das profundas mudanças realizadas no seio do Estado de Direito, 

a reforma trabalhista parece ter sido insuficiente para a acumulação de 

capital, de modo que na sequência de sua aprovação foi proposta a reforma 

previdenciária.  

 
2.2. A Reforma Previdenciária 
 

Na presidência da República, Michel Temer tencionou no sentido de 

aprovar a reforma previdenciária após Emenda Constitucional 95/20175 e 

da reforma trabalhista, entretanto não obteve êxito. Em 2019, sob a 

presidência de Jair Bolsonaro, a Reforma Previdenciária foi colocada 

novamente em pauta e aprovada sob a justificativa de redução do déficit 

das contas públicas. A reforma da previdência trouxe uma série de 

prejuízos aos trabalhadores, ao extinguir a aposentadoria por tempo de 

contribuição, restringir e dificultar o acesso à aposentadoria especial, 

aumentar a idade mínima de contribuição e reduzir o valor do benefício, o 

que implica diretamente na deterioração da capacidade de consumo dos 

afetados pela reforma. Desse modo, ao criar maiores obstáculos para a 

 
4 XAVIER, M.. Luta de classes e reforma trabalhista: prospectos da ideologia neoliberal. In: HEINEN, L. R (org). Estado 
e direitos no contexto de neoliberalismo. Florianópolis: Habitus, 2020, p. 123. 

5 A Emenda Constitucional 95/2017 estabeleceu o teto dos gastos públicos, os congelando por 20 anos, tendo como 
base o orçamento de 2016, de modo a impedir o aumento do teto e permitir apenas correções inflacionárias. Por 
meio dos cortes de gastos, a referida EC tem mostrado seus efeitos devastadores sobre a saúde, educação, previdência 
social, políticas públicas e serviços públicos através dos cortes e reformas que têm sido empreendidos em cada uma 
das áreas mencionadas, com fundamento no equilíbrio fiscal e na própria EC 95. 
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obtenção da aposentadoria, a reforma impacta diretamente no mercado 

de trabalho, que comumente rechaça trabalhadores mais velhos.  

Em suma, as reformas supramencionadas guardam entre si a 

semelhança de representarem políticas de austeridade, que contribuem 

para o aumento da apropriação do fundo de consumo dos trabalhadores e 

sobrepõe o econômico ao humano.  

 
2.3 O mercado de trabalho pré-pandemia 
 

A retirada de direitos realizada através da aprovação da reforma 

trabalhista não conseguiu solucionar o problema da crise econômica, 

tampouco  reduzir o desemprego, como nos alerta Vitor Araújo Filgueiras 

em seu artigo publicado dois anos após o início de vigência da reforma e 

pouco antes do início da pandemia de Covid-19. No texto defende que a 

reforma não cumpriu sua promessa de redução do desemprego, visto que 

não se pôde observar redução significativa em sua taxa6. Ainda alerta que 

a narrativa da reforma construída em torno da redução do desemprego 

coloca aos trabalhadores o dilema: ter emprego ou ter direitos7. 

A despeito da ausência de resultados que corroborassem na realidade 

com as defesas feitas a época da reforma, a política econômica do governo 

federal a partir de 2019 seguiu a tônica do governo anterior (2016-2018) e 

centrou-se em abrir caminho para as privatizações, atacar o funcionalismo 

público e aprofundar a reforma trabalhista. É sintomático o fato de Jair 

Bolsonaro ter iniciado seu governo extinguindo o Ministério do Trabalho 

e o relegando a uma subpasta do Ministério da Economia, porém, 

simbolizando que em seu governo a economia tem prioridade sobre as 

pessoas.  

 
6 FILGUEIRAS, V. A. As promessas da Reforma Trabalhista: combate ao desemprego e redução da informalidade. In: 
KREIN, J. D.; OLIVEIRA, R. V.; FILGUEIRAS, V. A. (org). Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade. 
Campinas: Curt Nimuendajú, 2019. p. 13-52. 

7 Ibid., p. 19. 
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3. Pandemia como justificativa para a retirada de direitos 
 

O fim de 2019 foi marcado por uma situação de conflito diante de 

uma ameaça iminente. Em Wuhan, na China, uma nova virose assustava 

o país e colocava os cientistas de todo o mundo em situação de alerta. O 

início tranquilo de 2020 foi revertido em 11 de março quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de SARS-

COVID-198. Foi necessária a imposição de medidas drásticas para frear o 

avanço da doença e salvaguardar as vidas.  

Em 6 de fevereiro foi sancionada, no Brasil, a Lei nº 13.9799 que  

dispunha de medidas para enfrentamento da saúde pública frente à crise 

decorrente do surto de coronavírus. Dentre as medidas dispostas na lei, 

que tinha o intuito de evitar a propagação do novo vírus, destacamos o 

isolamento social e a quarentena10. Todavia, é preciso se atentar a quais 

parcelas da população brasileira seria possível exigir o cumprimento das 

medidas impostas na lei, uma vez que parte significativa da população está 

desempregada, subempregada, possui trabalho informal ou trabalha 

através de plataformas, de modo que só recebe pelo trabalho efetivamente 

realizado, inviabilizando, assim a exigência de isolamento social, em razão 

das necessidades básicas de alimentação e moradia, e consequentemente 

inviabilizando a contenção da doença11. Não se pode olvidar, também, que 

é essa parcela da população que mais precisa de emprego e, por 

 
8 UNASUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Portal UNA-SUS, 2020. 
Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-
coronavirus. Acesso em: 22  out. 2021. 

9 BRASIL. Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 2020 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 20 out. 2021.  

10 Isolamento é definido como “separação de pessoas doentes ou contaminadas, [...]”, e quarentena como: “restrição 
de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes,[...]” BRASIL. 
Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 2020 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 20 out. 2021.  

11 COSTA, Simone da Silva. Pandemia e desemprego no Brasil. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 974. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122020000400969&lng=en& 
nrm=iso. Acesso em: 14 out. 2021. 
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conseguinte, a que mais acaba por se sujeitar a situações mais precárias e 

sofre as maiores mazelas da pandemia, pois, conforme salienta Simone da 

Silva Costa, “essa população precisará ser assistida com políticas voltadas 

a protegê-la da fome e da pobreza, ou seja, necessitará ser inserida numa 

rede de proteção social”12. Entretanto, o que se solidificou no Brasil foi o 

oposto: um cenário em que legislação trabalhista foi utilizada na 

contramão da proteção aos mais vulneráveis.  

Desde a reforma trabalhista que se tem sedimentado um retrocesso, 

uma vez que apesar de criar de novos postos de trabalho esses estão 

baseados na informalidade, no subemprego, na subutilização. Nesse 

sentido,  temos  a MP 90513 que, em 11 de novembro de 2019, instituiu o 

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Essa modalidade contratual 

destinava-se a jovens, entre 18 e 29 anos, para fins de registro do primeiro 

emprego. Para tanto, as empresas que formalizassem esse tipo de contrato 

de trabalho teriam a redução de encargos trabalhistas e os jovens 

contratados nessa modalidade receberiam até um salário mínimo e meio, 

ou seja, receberiam até R$ 1.567,50. Cumpre destacar que, a MP 905, não 

apresentava apenas uma nova modalidade contratual, mas também trazia 

inúmeras alterações na CLT, estabelecendo, por exemplo, que acordos e 

convenções de trabalho prevalecem sobre a legislação ordinária, como 

jurisprudência e súmulas dos tribunais do trabalho (TST e TRTs) Segundo 

os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA)14, os indivíduos com menor escolaridade, os trabalhadores 

informais, os que possuem jornada parcial e os que estão no terço inferior 

 
12 Ibid., p. 972. 

13 BRASIL. Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm. Acesso em: 28 out. 2021. 

14 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Texto para discussão 2684. Desigualdades no mercado de 
trabalho e pandemia da COVID-19. Rio de Janeiro, Agosto 2021. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/210825_td_2684.pdf.  Acesso em: 22 out. 2021. p. 22. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
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da distribuição de salários, são os mais afetados com o desemprego. Nesse 

contexto, a pandemia acabou por realçar as desigualdades e escancarou 

como as classes sociais sofreram seu impacto de forma diversa, recaindo, 

novamente, aos mais vulneráveis seus maiores efeitos15. 

Nesse ínterim, medidas provisórias foram instituídas e apresentadas 

como uma forma de efetivar a proteção necessária aos trabalhadores em 

virtude do estado de calamidade pública instaurado no país em virtude da 

pandemia de COVID-1916. As medidas se propunham a assegurar o 

emprego e a renda dos trabalhadores diante da insegurança gerada de 

quando seria possível retornar, com segurança, às atividades laborais, 

entretanto, veremos em que medida isso se concretizou.  

 
3.1 Medida Provisória nº  927, de 22 de março de 2020 
 

Em 22 de março de 2020 foi editada a primeira Medida Provisória, a 

nº 927, dispondo de medidas trabalhistas de poderiam ser tomadas pelos 

empregadores no período em que vigesse o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia de COVID-1917.  O artigo 3º da MP nº 927/2020 

apresentou alternativas possíveis para serem adotadas pelas empresas de 

modo a preservar o emprego e a renda, bem como manter o 

funcionamento da economia, que foram:  

 

I - o teletrabalho; II - a antecipação de férias individuais; III - a concessão de 

férias coletivas; IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; V - o banco 

de horas; VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde 

no trabalho; VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e VIII - 

 
15 LARA, Ricardo. HILLESHEIM, Jaime. Modernização trabalhista em contexto de crise econômica, política e sanitária. 
O Social em Questão - Ano XXIV - nº 49 - Jan a Abr/2021. 

p. 61-68. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/51110/51110.PDF. Acesso em: 08 out. 2021. p. 63 

16 BRASIL. Decreto Legislativo n. 6, de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
portaria/DLG6-2020.htm. Acesso em 20 out. 2021. 

17 BRASIL. Medida Provisória n. 927, de 22 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm. Acesso em: 20 out. 2021. 
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o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS18. 

 

Imperioso destacar que a Medida Provisória 927 vai de encontro a 

proteção do trabalhador, uma vez que a adoção de medidas passam a ser 

firmadas mediante acordo individual e que este prevalece sobre os demais 

instrumentos normativos19.  Não fosse isso, através da referida MP foi 

autorizada a suspensão do contrato de trabalho por 4 (quatro) meses sem 

que o trabalhador recebesse, durante esse período de suspensão20. 

 A MP 927 foi duramente criticada por ressaltar de “forma clara e 

tendenciosa” os interesses dos empregadores em detrimento dos 

empregados. Nesse sentido, como alternativa à MP 927 foi editada a 

Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 202021.  

 
3.2 Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020 
 

Ao instituir o programa emergencial de manutenção do emprego e 

da renda, a MP nº 936/2020 objetivava a preservação do emprego, a 

garantia da continuidade das atividades laborais e a redução dos impactos 

sociais decorrentes do estado de calamidade pública frente à pandemia22. 

As medidas elencadas pela MP, que seriam capazes de alcançar o fim 

pretendido, foram “o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda; a redução proporcional de jornada de trabalho e 

de salários; e a  suspensão temporária do contrato de trabalho.”23. Apesar 

 
18 BRASIL. Medida Provisória n. 927, de 22 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm. Acesso em: 20 out. 2021. 

19 Ibid (Conforme art 2º). 

20 Ibid (Conforme art. 18). 

21 SOUZA, Diego de Oliveira. As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19. Trab. Educ. 
Saúde. p. 5. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tes/a/7rJ6TkW8Cs88QkbNwHfdkxb/? 
format=pdf&lang=pt. Acesso em: 08 out. 2021. 

22 BRASIL. Medida Provisória n. 936, de 1º de abril de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm. Acesso em: 20 out.2021. 

23 Ibid (Conforme art. 3º) 
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de ser um medida que visava a manutenção do emprego e da renda, ela 

não conseguiu cumprir sua função primordial, já que até a data em que foi 

prorrogada, ou seja, em 13 de julho de 2020 tinha atingindo menos da 

metade do público alvo pretendido, bem como os resultados demonstram 

que houve “uma imbricação entre desemprego e precarização do 

trabalho”24. Segundo Simone da Silva Costa:25 

 

[...] o programa, além de tornar precárias as relações trabalhistas, é voltado 

apenas para os trabalhadores formais do setor privado e terá um impacto 

negativo sobre a massa de salários pagos nesse setor, em decorrência da perda 

do rendimento salarial individual. 

 

Portanto a referida Medida Provisória, além de ser restrita aos 

trabalhadores celetistas, deixando de lado os informais, ainda implica em 

perda de salário aqueles abrangidos pela mesma. Importante destacar que 

uma das principais consequências da pandemia é a elevação da taxa de 

desemprego e, consequentemente, o aumento no número de 

trabalhadores informais, terceirizados e subcontratados frente a infinitas 

flexibilizações.26  

 
3.3 Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021 
 

A MP 936/2020 foi convertida em lei em 6 de julho de 2020, mas 

perdeu sua validade com o término do estado de calamidade pública, em 

31 de dezembro de 2020. Mesmo diante da ineficácia pretendida com a 

adoção da MP 936/2020, mais de um ano depois de sua adoção, foi 

 
24 SOUZA, Diego de Oliveira. As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19. Trab. 
Educ. Saúde. p. 5. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tes/a/7rJ6TkW8Cs88QkbNwHfdkxb/?format= 
pdf&lang=pt. Acesso em: 08 out. 2021. 

25 Ibid, p. 973. 

26 COSTA, Simone da Silva. Pandemia e desemprego no Brasil. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 972. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122020000400969&lng=en& 
nrm=iso. Acesso em: 14 out. 2021. 
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instituída nova medida provisória apresentando os mesmos objetivos e 

dispondo das mesmas medidas anteriormente adotadas.27. Insta salientar 

que a adoção da “nova” MP é resultado de um pressão do empresariado ao 

governo federal, que havia assegurado que com a implementação do 

programa emergencial para manutenção do emprego e da renda foram 

preservados, aproximadamente, 10,2 milhões de postos de trabalho.28  

O que se pode observar, com a adoção das medidas provisórias, foi 

mais uma mitigação de direitos trabalhistas, de modo a camuflar o 

desemprego diante da contratação de trabalhadores de forma precarizada. 

Não se pode sobrecarregar a pandemia pelos mazelas causadas nos 

empregados, pois, conforme destacado anteriormente, desde 2017 o 

cenário que vem sendo desenhado é o de um desmonte do direito do 

trabalho e, por consequência, a desproteção do trabalhador, parte 

vulnerável da relação contratual trabalhista  

 
3.4. A situação do mercado de trabalho na pandemia 
 

De acordo com os dados do PNAD Contínua, a taxa de desocupação 

(desemprego) no segundo trimestre de 2021 é de 14,1%, representando 

14,4 milhões de pessoas, enquanto há 5,6 milhões de desalentados, a taxa 

de subutilização da força de trabalho é de 28,6% e a taxa de informalidade 

para o Brasil foi de 40,6% da população ocupada29.  

O que se pôde constatar, a partir da implantação das medidas 

provisórias, em especial a MP 936/2020 e a MP 1.045/2021, foi a alteração 

 
27 BRASIL. Medida Provisória n. 1.045, de 27 de abril de 2021, 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1045.htm. Acesso em: 20 out.2021. 

28 BIAVASCHI, Magda; BARRETTO, Luciana Lucena Baptista; ALVARENGA, Ana Paula. MP 1045: falsas ideias e 
retrocesso civilizatório. Migalhas, 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/350609/mp-1045-
falsas-ideias-e-retrocesso-civilizatorio.  Acesso em: 23 out. 2021. 

29 PNAD Contínua Trimestral: desocupação recua em quatro das 27 UFs no 2° trimestre de 2021. Agência de Notícias 
IBGE, 31 ago. 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/31486-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-quatro-das-27-ufs-no-2-trimestre-
de-2021. Acesso em: 24 out. 2021.  
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da legislação trabalhista de forma a intensificar as desigualdades salariais, 

de habitação, e de acesso à bens de consumo30.  O aumento da 

desigualdade pode ser facilmente observado através dos dados divulgados 

pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE)31, segundo o qual 13% dos trabalhadores que estavam ocupados 

no primeiro trimestre de 2020 perderam o emprego no segundo semestre 

do ano; 23% dos trabalhadores que recebiam até 1 (um) salário mínimo 

perderam o emprego após o início da pandemia, bem como foram os 

negros, as mulheres, os jovens e os trabalhadores com menor escolaridade 

os mais afetados32. Esses dados ilustram a situação caótica do mercado de 

trabalho no Brasil e a inabilidade ou falta de interesse em solucionar esses 

problemas através das medidas provisórias editadas. Isso se dá num 

momento em que são restritas as possibilidades de mobilização dos 

trabalhadores para lutar pela manutenção de seus direitos. 

 
3.5 As condições de reprodução da vida 
 

Para os que conseguiram manter seus postos de trabalho, o reajuste 

do salário mínimo de 2020 para 2021 foi de R$ 1.045 para apenas R$ 1.100, 

não havendo aumento real, apenas repondo a inflação do ano anterior33. 

Ao passo que segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), os insumos para a manutenção de 

 
30 LARA, Ricardo. HILLESHEIM, Jaime. Modernização trabalhista em contexto de crise econômica, política e sanitária. 
O Social em Questão - Ano XXIV - nº 49 - Jan a Abr/2021. p. 75. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/51110/51110.PDF. Acesso em: 08 out. 2021.  

31 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Boletim 
emprego em pauta: pandemia afeta principalmente trabalhadores mais precarizados. n. 16. Disponível 
em:https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2020/boletimEmpregoEmPauta16.pdf. Acesso em: 25 out. 
2021. 

32 Ibid. 

33 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Nota técnica: 
Salário mínimo em 2021 será de R$ 1.100,00. n. 249. Disponível em: https://www.dieese.org.br/ 
notatecnica/2021/notaTec249salarioMinimo.html. Acesso em: 24 out. 2021. 
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um lar fizeram com que o salário mínimo necessário34 do mês de agosto 

de 2021 fosse de R$ 5.657,6635, mais que o quíntuplo do salário mínimo 

real, o que demonstra a perda do poder de compra e aumento das 

dificuldades de manutenção das necessidades básicas. Nesse contexto, a 

fome assola o país. 

O relatório “Insegurança alimentar e covid-19 no Brasil”, elucida que 

a redução dos índices de segurança alimentar no país vinha ocorrendo 

desde 2014, fruto da redução de investimentos em políticas sociais em 

decorrência da adoção de política de austeridade e se aprofundou com a 

sobreposição da crise sanitária a crise econômica.36 Vislumbramos um 

cenário no qual a Insegurança Alimentar (IA) atingiu 19,1 milhões de 

pessoas no Brasil em 202037, e isso resulta nas chocantes imagens 

divulgadas recentemente de pessoas procurando comida no lixo38 e 

fazendo filas para ganhar ossos em açougues39. O mesmo relatório aponta 

 
34 Com base no valor dos produtos de cesta básica e nas demais necessidades do trabalhador e de sua família previstas 
no art. 7º, IV da Constituição Federal, o DIEESE calcula mensalmente o salário mínimo necessário. Realizada pelo 
DIEESE em 18 capital do país, permite acompanhar a evolução dos preços dos produtos consumidos pelos brasileiros, 
bem como o gasto mensal que um trabalhador teria para comprá-los. O cálculo é feito levando em consideração uma 
família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças. A metodologia detalhada pode ser encontrada no 
seguinte endereço eletrônico: https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2016.pdf 

35 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Pesquisa 
nacional da Cesta Básica de Alimentos: Salário mínimo nominal e necessário. Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acesso em: 24 out. 2021. 

36 VIGISAN. Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede 
brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional: Brasil, 2021. p. 13. Disponível em: 
http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acesso em 25 out. 2021.  

37 Ibid. p 54. 

38 XEREZ, Gioras. Moradores coletam comida em caminhão de lixo em Fortaleza. G1 Globo, Ceará, 18 out. 2021. 
Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/10/18/moradores-coletam-comida-em-caminhao-de-
lixo-em-fortaleza.ghtml. Acesso em: 25 out. 2021. 

39 Fila para conseguir doação de ossos é flagrante da luta de famílias brasileiras contra a fome. G1 Globo, 25 jul. 2021. 
Disponível em  

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/07/25/fila-para-conseguir-doacao-de-ossos-e-flagrante-da-luta-de-
familias-brasileiras-contra-a-fome.ghtml. Acesso em: 25 out. 2021. 
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que os índices de IA foram mais severos para os desempregados e 

informais40.  

Num país com um contingente populacional de 211,7 milhões de 

pessoas, 116,8 milhões convivem com algum grau de IA41. Numa conta 

básica, pode-se depreender que mais da metade da população brasileira é 

acometida com algum grau de insuficiência alimentar. O inquérito ainda 

destaca que as medidas de distanciamento influíram de forma diversa nas 

diferentes classes sociais revelando, por exemplo, que as famílias em que 

um morador perdeu o emprego ou nos casos de famílias endividadas 

foram as mais impactadas no acesso aos alimentos42. Outro ponto 

importante trazido no inquérito foi o reconhecimento da pandemia como 

agravamento da situação da IA no Brasil afastando a possibilidade de esta 

ser a causa, ressaltando que o agravamento da IA “é parte de um processo 

que já estava em curso de deterioração das condições de vida de um 

significativo contingente populacional e do aumento das desigualdades 

sociais”43. Os dados alarmantes, apresentados no inquérito, revelam que a 

fome no Brasil tem público alvo elegido e, conforme salientado durante no 

curso do manuscrito, é esse mesmo grupo o mais atingido pelas medidas 

provisórias instituídas pelo governo federal durante a pandemia do 

COVID-19. 

 
Considerações finais 
 

A crise sanitária mundial passou a ser a justificativa para retrocessos 

e atingiu, de maneira mais significativa, as classes sociais mais 

 
40 VIGISAN. Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede 
brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional: Brasil, 2021. p. 10. Disponível em: 
http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acesso em 25 out. 2021.  

41 VIGISAN. Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede 
brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional: Brasil, 2021. p. 35. Disponível em: 
http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acesso em 25 out. 2021.  

42Ibid, p. 44. 

43Ibid, p. 13. 
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desfavorecidas e desprotegidas. A pandemia de covid-19 agravou os 

índices de insegurança alimentar no país em razão da alta dos produtos de 

cesta básica ao mesmo tempo que o salário mínimo sofreu grande 

desvalorização, ao passo que o desemprego, o subemprego e o desalento 

tiveram expressiva alta. Está claro, pelo exposto ao longo do presente 

artigo, que esses dados alarmantes não resultam apenas da pandemia, mas 

da sobreposição da pandemia às políticas de austeridade empreendidas 

pelo governo federal, que continuaram durante o período de calamidade 

pública.  

Ademais, a pandemia coube como uma luva para a intensificação do 

processo de dilapidação dos direitos trabalhistas que tomou forma a partir 

de 2017 pelo qual se constata que o direito trabalhista brasileiro vem sendo 

dilapidado com a falsa ideia de avanço, seja com a proposta de criação de 

novos postos de trabalho, seja pelas flexibilizações nas relações 

formalizadas. Porém, não há como aceitar que essas premissas sejam 

verdadeiras, uma vez que após quatro anos da “reforma” trabalhista o que 

se pode observar foi o aumento da precarização das relações de trabalho, 

a criação de subempregos e a subutilização dos trabalhadores.  

Se a reforma de 2017 foi apresentada como uma forma de auferir 

maior liberdade ao empregado, o que se sedimentou  foi o oposto. Não 

fosse isso, com a crise mundial de 2020, em virtude da pandemia de 

COVID-19, os trabalhadores mais atingidos pela reforma trabalhista 

voltam a ser, preferencialmente, os mais desalentados com a pandemia. 

Isso porque, as medidas provisórias instituídas desde de março de 2020 os 

deixaram ao livre arbítrio do empregador que, juntamente com o cenário 

de insegurança e incerteza quanto ao término do estado de calamidade 

pública, fez com trabalhadores aceitassem as escolhas impostas pelos 

empregadores a fim de salvaguardar o emprego e manter, mesmo que 

minimamente, seu sustento.  
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Nesse sentido, entendemos que a pandemia de covid-19 tem sido 

reiteradamente utilizada como instrumento para a retirada dos direitos 

trabalhistas no Brasil, uma vez que as medidas propostas pelo governo 

federal não respondem as demandas latentes dos trabalhadores, pelo 

contrário, as medidas editadas permitiram aos empregadores 

liberalidades que aprofundam a  flexibilização e a retirada de direitos que 

foi iniciada com a promulgação da reforma trabalhista. 
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Racismo e os ciclos de (des)emprego de 
trabalhadores terceirizados da vigilância, conservação 

e limpeza no Brasil: breves comentários críticos 
 

Leonardo de Oliveira Baroni 1 
Victor Barroso de Aragão 2 

 
 
1. Introdução 
 

O trabalho, no modo de produção capitalista, exerce função central 

nas relações sociais, porquanto se faz obrigatório, ou seja, é através da 

venda da força de trabalho que a maioria das pessoas consegue garantir 

sua subsistência, bem como exercer outros direitos básicos, a exemplo da 

cidadania. 

Desse modo, exsurge-se a ideia de divisão social do trabalho, 

determinante para entender como ocorre a distribuição das atividades na 

estrutura produtiva desempenhadas por cada grupo na estratificação 

social, pelo que é engendrado outro conceito derivado: a divisão 

sociossexual e racial do trabalho.  

Em outras palavras, é necessário depreender das relações de trabalho 

- e, para o propósito deste artigo, do fenômeno da terceirização - clivagens 

de raça e gênero, haja vista que a população negra foi historicamente 

subjugada pelo grupo branco por meio do escravagismo ao longo de quase 

 
1*Graduando em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). Aluno especial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Pesquisador integrante do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito e Mudança Social (DeMuS) e do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, 
vinculados ao CNPq. Email: leonardo.baroni@unesp.br. 

2*Graduando em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). Aluno especial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Pesquisador integrante do 
Núcleo de Pesquisa e Observatório Jurídico: (Re)pensando o Trabalho Contemporâneo (RETRAB) e do Grupo de 
Pesquisa Trabalho e Capital, vinculados ao CNPq. Email: vb.aragao@unesp.br. 
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quatrocentos anos, refletindo, destarte, na condição socioeconômica e 

laboral dessa população, resultado do racismo que perdura até a 

atualidade. A condição histórica da mulher na sociedade, no mesmo 

sentido, encontra limites de ordem social, decorrentes do machismo 

sustentado pela sociedade capitalista. 

Diante desse contexto, neste trabalho, abordar-se-ão criticamente os 

ciclos de (des)emprego na terceirização dos serviços de conservação, 

limpeza e vigilância e sua relação direta com o racismo. O fenômeno 

marcado pelo hiato entre o término do contrato de prestação de serviços e 

o início de outro, em razão da alta rotatividade de empresas prestadoras 

de serviço, aqui denominado de “ciclos de (des)emprego” resulta em um 

limbo trabalhista e social que acomete os trabalhadores terceirizados e 

intensifica a desigualdade social, econômica, racial e de gênero. 

 
2. A linha tênue entre a informalidade e a formalidade na terceirização 
 

A terceirização, nos tempos hodiernos, constitui uma das principais 

formas de contratação de mão de obra, notadamente no que concerne à 

prestação de serviços de conservação, limpeza e vigilância - atividades 

essas que sempre foram acometidas pela prática precarizante da 

terceirização, vide permissivo legal na Lei n°. 7.102/1983, súmula n°. 256, 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e no categórico item III, da 

súmula n°. 331, do mesmo tribunal.  

Não é de se estranhar que justamente as supracitadas atividades 

concentram elevado número de trabalhadores terceirizados em meio ao 

total de assalariados no país: segundo pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2013,  a proporção dos 

trabalhadores assalariados que, com média ou alta probabilidade, têm 

vínculo terceirizado é de 75,8% nos serviços de vigilância e segurança 
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privada; já no que concerne aos serviços de limpeza de prédios e 

domicílios, este número é de 70,5%3. 

Engana-se quem pensa que a terceirização corrobora com a geração 

de novos empregos ou ainda com o aumento da especialização das 

atribuições desempenhadas pelos trabalhadores. A propósito, serve como 

subterfúgio para a redução de passivos pela tomadora através da 

superexploração da força de trabalho da pessoa submetida à essa lógica 

perversa.  

Malgrado as estatísticas apontem o trabalhador terceirizado como 

pertencente a um vínculo formal de emprego, a realidade demonstra o 

contrário: não raro as empresas prestadoras de serviços protagonizam 

calotes em detrimento dos trabalhadores, que por sua vez, têm que buscar 

no judiciário a responsabilização da empresa contratante a fim de perceber 

seus direitos, em tese, garantidos4. 

Ocorre que a busca pelos direitos também encontra alguns impasses, 

sobretudo quando a contratante é o próprio Poder Público, pelo que se faz 

necessário provar a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração 

Pública. Nesse sentido, a conformação do sistema engendrado pela 

terceirização nada mais é do que a precarização do trabalho humano, 

conforme se demonstrará nos próximos tópicos.  

 
2.1 Conceito e natureza transgressora da terceirização 
 

Terceirização, subcontratação ou desverticalização é a relação 

jurídica triangular, composta pela empresa contratante (ou tomadora), 

 
3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Terceirização do trabalho no Brasil: novas e distintas 
perspectivas para o debate. Brasília: IPEA, 2018. p. 160-161. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ 
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180215_terceirizacao_do_trabalho_no_brasil_novas_e_distintas_perspec
tivas_para_o_debate.pdf. Acesso em: 23 set. 2021.  

4 SECRETARIA NACIONAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA 
E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha. São Paulo, Central 
Única dos Trabalhadores, 2014. p. 21. 
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prestadora de serviços e pelo trabalhador. Esse liame consiste em fornecer 

uma vantagem para a contratante  em centralizar seus esforços na 

atividade-fim, alocando as atividades de natureza secundária para um 

terceiro5. 

No que tange aos efeitos deletérios perpetrados pela terceirização, 

sobretudo em face dos direitos sociais dos trabalhadores, têm-se: a) 

invisibilização do trabalhador terceirizado; b) alta rotatividade, a qual será 

tratada com maior vagar no tópico “ciclos de (des)emprego”; c) menores 

salários em relação aos trabalhadores contratados diretamente pela 

tomadora; d) não reconhecimento do trabalhador como pertencente à 

uma categoria profissional; e) fragmentação dos trabalhadores e a 

consequente perda da força sindical; f) supressão das férias; g) maiores 

incidências de acidentes de trabalho;  h) inadimplemento dos direitos 

sociais trabalhistas e previdenciários de natureza pecuniária6. 

Em razão disso, é necessário reconhecer que a precarização do 

trabalho é requisito inerente à subcontratação, que inobstante não negue, 

formalmente, os direitos sociais dos trabalhadores submetidos a este 

regime, esvaziam-os quanto à eficácia, apresentando-se, nas palavras de 

Delgado e Amorim7, “como verdadeiro regime paralelo de emprego 

rarefeito”. 

Apesar de sua natureza danosa e prejudicial aos direitos trabalhistas 

e à organização coletiva dos trabalhadores, a terceirização, como sistema 

de contratação da força de trabalho, disseminou-se no Brasil em razão do 

 
5 CORREIA, Henrique. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. Salvador: Editora JusPodvm, 2021. p. 483. 

6 SEVERO, Valdete Souto. Terceirização: o perverso discurso do mal menor. Revista Trabalhista Direito e Processo, 
v. 14, n. 54, p. 170-188, 2015. Disponível em: http://www.femargs.com.br/uploads/artigos/terceirizacao-o-perverso-
discurso-do-mal-menor/terceirizacao-o-perverso-discurso-do-mal-menor.pdf. Acesso em: 05 mai. 2021. 

DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os limites constitucionais da terceirização. 2. ed. São Paulo: 
LTr, 2015. p. 14-18. 

7 DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os limites constitucionais da terceirização. 2. ed. São Paulo: 
LTr, 2015. p. 106.  
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discurso engendrado pelo impulso neoliberal da década de 1970. Nesse 

contexto, sob a aparência de modernização do processo produtivo e a 

suposta necessidade de se flexibilizar direitos trabalhistas com o objetivo 

de gerar emprego e desenvolver qualitativamente a economia, a 

precarização do trabalho foi aprofundada e legitimada8. 

 
2.2 Histórico e características violadoras da terceirização 
 

O fenômeno econômico social “terceirização” surgiu nos Estados 

Unidos, durante a segunda guerra mundial, com o propósito de 

descentralizar as atividades-meio das indústrias do ramo bélico, para que 

essas conseguissem focar na atividade principal, qual seja a produção de 

armas9. 

No Brasil, a prática da terceirização teve início, em menor medida, 

durante a década de 1950, pelas empresas do ramo automotivo, as quais 

já se utilizavam da desverticalização estratégica como forma de fomento à 

competitividade10. 

Entrementes, somente a partir da década de 1970, com a inserção do 

modelo toyotista e através da implementação dos “círculos de qualidade” 

nas grandes empresas, a terceirização passou a ser largamente praticada 

no Brasil11. 

Em meados da década de 1990, em decorrência de uma “epidemia de 

qualidade e da produtividade”, conforme assevera Delgado e Amorim12, 

 
8 BARBOSA, Agnaldo de Sousa; TAKAHASHI, Beatriz Yumi Picone; BARONI, Leonardo de Oliveira. Interesse Público, 
Gestão Privada: uma análise crítica da terceirização na Universidade Pública enquanto fenômeno da precarização do 
trabalho. In: VASCONCELOS, Adaylson Wagner Sousa de (Org.). A (não)efetividade das ciências jurídicas no Brasil 
5. Paraná: Atena, 2021. p. 118. Disponível em: https://sistema.atenaeditora.com.br/index.php/admin/ 
api/artigoPDF/51740. Acesso em: 20 ago. 2021. 

9 GIOSA, Lívio A. Terceirização: uma abordagem estratégica. São Paulo: Pioneira, 2008. p. 12. 

10 AMATO NETO, João. Reestruturação industrial, terceirização e redes de subcontratação. RAE - Revista de 
Administração de Empresas, FGV, vol. 35, n. 2, p. 33-42, 1995. p. 38 

11 DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os limites constitucionais da terceirização. 2. ed. São Paulo: 
LTr, 2015. p. 11 

12 Ibidem.  
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houve um aumento intenso da prática da terceirização por todos os setores 

da economia brasileira, firmando-se, assim,  

 

(...) uma espécie de expansão desvirtuada da terceirização no universo 

empresarial, que se ocupou de terceirizar, indiscriminadamente, tanto as 

áreas e os setores periféricos como as áreas e os setores nucleares do setor 

produtivo. 

 

No Brasil, a terceirização careceu de regulamentação legislativa por 

muito tempo, sendo somente alvo de reiteradas interpretações do TST, por 

meio da edição de súmulas de jurisprudência, tais quais a 256, de 1986, 

que permitia a terceirização somente da atividade de vigilância (que já era 

prevista desde a Lei nº.  7.102/1983) e trabalho temporário, e 

ulteriormente, em 1993, com a edição da famigerada súmula n°. 331, que 

dispôs sobre as hipóteses de terceirização legal (serviços de conservação e 

limpeza, vigilância e trabalho temporário), bem como ampliou a 

possibilidade de terceirizar os serviços especializados ligados à atividade-

meio das empresas tomadoras. 

Somente em 2017, com o advento da Lei n°. 13.429/2017, houve a 

regulamentação da terceirização no Brasil, responsável por ampliar de 

modo irrestrito a prática da subcontratação, ultrapassando, com isso, a 

razão de ser histórica e econômica deste regime trilateral de trabalho. 

Desse modo, também é possível observar a tendência flexibilizante das 

formas de trabalho no século XXI, marcada fortemente pela 

mercantilização do trabalho humano como uma das principais formas de 

obtenção de lucro pelo capital - a exemplo do surgimento da uberização -, 

demonstrando, sem dúvidas, a influência da ideologia neoliberal no 

mundo do trabalho13. 

 
13 SANTOS, José Aparecido dos. Terceirização, fluidez e desigualdade. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 65, n. 99, p. 227-276, 2019. p. 242. 
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Ademais, em adição ao histórico de flexibilização no qual se encontra 

a terceirização, este modelo contribui, efetiva e diretamente, com o 

racismo14, revelando-se como uma das formas utilizadas no contexto 

neoliberal para manter a estrutura de desigualdade racial15 e promover o 

aumento da exploração dos corpos negros. 

 
3. A relação direta da terceirização com o aprofundamento do racismo no 
Brasil 
 

Do ponto de vista histórico, depois do dia 13 de maio de 1888, a 

pessoa negra precisou disputar sua sobrevivência na sociedade racista 

vigente, em decorrência de todos os recursos utilizados pela classe 

dominante que visavam mantê-la sob o estado de inferioridade e exclusão 

permanente no que tange ao aspecto profissional, cultural e político16. 

Nesse contexto, a discriminação e o preconceito se estabilizaram e 

receberam um papel fundamental pela classe dominante para conservar a 

supremacia da raça branca e frustrar o acesso do grupo marginalizado a 

oportunidades, sejam elas educacionais sejam elas de emprego, o que, 

automaticamente, dificultou - e, em alguns casos, inviabilizou - qualquer 

tipo de ascensão da população negra17. 

Com o transcorrer do tempo e os mecanismos constitucionais e legais 

consolidados na experiência jurídica brasileira, nasceu a noção, geral e 

abstrata, de que a pessoa negra possui igualdade de condições perante a 

 
14 Entende-se “racismo”, neste trabalho, como o “processo em que as condições da desigualdade racial são 
reproduzidas socio-economicamente e politico-economicamente”, conforme palestra proferida pelo advogado, 
professor universitário e autor da obra “Racismo Estrutural”, Silvio Luiz de Almeida.  ALMEIDA, Silvio Luiz de. 
História da discriminação racial na educação brasileira. Centro de Formação da Vila. YouTube, 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gwMRRVPl_Yw. Acesso em: 30 jul. 2021. 

15 Entende-se “raça”, neste trabalho, como um “atributo social e historicamente construído que continuou 
funcionando como um dos critérios mais importantes na distribuição de pessoas na hierarquia social”, conforme 
Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg discorrem na obra “Lugar de Negro”. GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. 
Lugar de Negro. v. 3. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982. 

16 MOURA, Clovis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Editora Anita, 1994. p. 160. 

17 FERNANDES, Florestan. Significado do Protesto Negro. v. 33. São Paulo: Cortez Editora, 1989.  
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lei. A existência de postos de trabalho oferecidos por agentes privados ou 

públicos por meio da terceirização, a princípio, apresentou uma 

compreensão, ideal e imaterial, segundo a qual não há que se discutir 

desigualdade social, econômica, de gênero e/ou étnica ao se colocar à 

disposição de todas as pessoas a possibilidade de desenvolver algum labor, 

independente das circunstâncias, natureza e remuneração propostas. 

Ocorre que, de fato, “as relações sociais no Brasil foram constituídas 

e assentadas na exploração e desigualdade de classe e nas opressões de 

gênero e raça/etnia”18. 

A realidade competitiva e violenta pela qual se movimentam as 

pessoas na sociedade capitalista no país demonstra que existem diversas 

limitações, opressões e explorações responsáveis por invisibilizar ou 

camuflar as desigualdades do dia-a-dia, a exemplo da terceirização. À 

sombra do que se denomina de “oportunidade de trabalho”, cria-se, na 

verdade, o espaço das violações e ataques aos direitos de grupos 

historicamente discriminados. 

Em outras palavras, entre a formalidade da legislação e o ideal de 

“trabalho para todos” dentro do modelo político-econômico vigente, as 

condições materiais exprimem a marginalização e a subalternidade dos 

corpos negros, que são aprofundadas - e não minimizadas - com as 

práticas terceirizantes.  

De acordo com Douglas Rodrigues Barros19, 

 

O capital não só criou a noção contemporânea de raças, inexistentes por 

exemplo durante a Idade Média, como na moderna divisão do mercado de 

trabalho internacional e nacional regulou os espaços supostamente 

 
18 PASSOS, Rachel Gouveia; NOGUEIRA, Cláudia Mazzei. O fenômeno da terceirização e a divisão sociossexual e racial 
do trabalho. Revista Katálysis, v. 21, 2018. p. 489. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rk/a/ 
FZZkz3L9K6YwyxW3jwMGRwr/abstract/?lang=pt. Acesso em: 28 set. 2021. 

19 BARROS, Douglas Rodrigues. Lugar de Negro, Lugar de Branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial. 1. ed. 
São Paulo: Hedra, 2019. 
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“adequados” para cada tipo de raça (...) é justamente esse desenvolvimento 

excludente que vai não só fomentar a estruturação das áreas periféricas como 

ainda interferir na designação de lugares para trabalhadores negros na 

estrutura produtiva. Assim, a questão da exclusão racial é absorvida pela 

estrutura produtiva do capital, que a utiliza como parâmetro na contratação 

de mão-de-obra. 

 

Os serviços terceirizados, precarizados, com alto grau de 

invisibilidade e acidentes e baixo níveis de remuneração e condições 

qualitativas, diante desse quadro, são alguns dos lugares supostamente 

adequados que foram concedidos à população não-branca.  

As mulheres negras ocupam a maior parte dos serviços de limpeza e 

manutenção, áreas que são comumente terceirizadas20; já os homens 

ocupam majoritariamente os serviços de vigilância, área também 

comumente terceirizada21. No que concerne aos trabalhadores 

terceirizados da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por exemplo, em 

pesquisa realizada pelo IPEA no ano de 2015, na conservação e limpeza, as 

mulheres representam maioria significativa em relação aos homens. Estes, 

por sua vez, representam quase a totalidade dos trabalhadores na 

vigilância. Todos se declaram negros22.  

A desigualdade e as condições racistas são vislumbradas não apenas 

nos casos da terceirização, mas em diversos dados que analisam a 

realidade da população negra, visto a “estrutura desigual de oportunidades 

de mobilidade social depois da abolição23” que permaneceu atuante. Veja-

 
20 SEVERO, Valdete Souto. A perversidade da terceirização em serviços públicos. Revista da Escola Judicial do TRT4, 
v. 1, n. 02, p. 185-220, 2019. p. 202. Disponível em: https://rejtrt4.emnuvens.com.br/ 
revistaejud4/article/view/35. Acesso em: 30 ago. 2021. 

21 FERREIRA, Magda  Carneiro. Terceirização no setor público: estudo de caso na Fundação  Universidade de Brasília. 
Brasília: UNB, 2017. p. 46.  

22 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Terceirização do trabalho no Brasil: novas e distintas 
perspectivas para o debate. Brasília: IPEA, 2018. p. 121. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ 
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180215_terceirizacao_do_trabalho_no_brasil_novas_e_distintas_perspec
tivas_para_o_debate.pdf. Acesso em: 23 set. 2021.  

23 GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. Lugar de Negro. v. 3. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982. 
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se: as pessoas negras têm menos renda (renda média das pessoas brancas 

é, aproximadamente, duas vezes maior), o que reflete no dado de que, de 

1986 a 2019, a desigualdade racial de renda no Brasil sequer foi abalada24; 

e a taxa de analfabetismo, as condições precárias de moradia e taxas de 

homicídios são mais intensas entre as pessoas não-brancas no país25. 

A título de elucidação, no que tange ao aspecto criminal, segundo 

análise de dados do “Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil”26, da 

Secretaria-Geral da Presidência da República e Secretaria Nacional de 

Juventude, entre os anos de 2005 e 2012, torna-se possível observar a 

seletividade penal, revelada pelo maior encarceramento de pessoas negras 

do que brancas e pelo alto índice de mortes violentas de grupos compostos 

por jovens negros.  

Embora os censos e as informações supracitadas alcancem outras 

áreas além daquelas relacionadas à área profissional, a subcontratação 

continua sendo uma das expressões da discriminação erigida na sociedade 

capitalista. 

 
4. Os ciclos de (des)emprego de trabalhadores terceirizados da vigilância, 
conservação e limpeza 
 

Na vigilância, conservação e limpeza, é possível denotar algumas 

dessas discriminações perpetradas em face dos trabalhadores e 

trabalhadoras negras: é cediço que frequentemente as empresas 

prestadoras de serviço atuantes nessas searas desaparecem, deixando de 

adimplir com suas obrigações em relação aos trabalhadores, fato este que 

 
24 OSORIO, Rafael Guerreiro. A desigualdade racial no Brasil nas três últimas décadas. In: INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA. Texto para discussão. Brasília: IPEA, 2021. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ 
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38083&Itemid=457. Acesso em: 25 set. 2021. 

25 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. v. 41. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo? 
view=detalhes&id=2101681. Acesso em: 22 set. 2021. 

26 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil. Brasília: 
Presidência da República, 2015. Disponível em: https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/89. Acesso 
em 02 out. 2021. 
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estabelece os chamados ciclos de (des)emprego, definido como o limbo 

trabalhista no qual os trabalhadores, na maior parte das vezes, continuam 

a laborar sob a promessa de serem contratados pela empresa que assumirá 

a posição de prestadora na relação trilateral, no entanto, sem saber como 

e por quem serão pagos seus direitos, ficando, não raro, sem percebê-los.  

Para elucidar as situações de invisibilidade e falta de tutela pelas quais 

caminham diversos trabalhadores terceirizados nos ciclos de 

(des)emprego e, ao mesmo tempo, aproximar o aspecto teórico 

desenvolvido neste trabalho da experiência prática precarizante, foram 

analisados dois documentários.  

O primeiro documentário é intitulado de “Terceirizado, um 

trabalhador brasileiro”27, sendo o Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, 

ligado ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da 

Faculdade de Direito da USP, responsável por sua realização. A partir do 

exame de diversos depoimentos deste vídeo-denúncia, foi possível 

observar a violação do direito à fruição de férias e a falta de pagamento de 

verbas rescisórias aos trabalhadores, além do cenário habitual de trocas de 

empresas prestadoras de serviços. Portanto, o quadro que se expressa das 

breves falas demonstra a condição fática de desemprego na qual se 

encontram os funcionários terceirizados, apesar de, formalmente, tais 

trabalhadores continuarem atuando em suas áreas como empregados: 

 

DEPOIMENTO 128: 

- Uma coisa que a gente verificou bastante nos outros lugares que a gente foi, 

assim, como troca muito de empresa, muitas pessoas ficam sem tirar férias, 

né? 

- Realmente, é o que acontece aqui, né…  

 
27 TERCEIRIZADO, um trabalhador brasileiro. Entrevistadores: Valdete Souto Severo, Almiro Eduardo de Almeida e 
Jorge Luiz Souto Maior. Edição: Bruno Souto Maior Sanábio. São Paulo: Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, 2015. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iu5Xhu82fzc. Acesso em: 25 ago. 2021. 

28 Depoimento: Funcionários terceirizados, sendo um deles da vigilância do Ministério da Justiça (não identificados). 
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- Vocês estão sem empresa, é isso? Por que trocou e não teve uma outra 

ainda que assumiu? 

- Vai assumir agora. 

- A anterior saiu quando? 

- Já tem uns quase três meses 

- Três meses? E quem está pagando vocês? 

- O Ministério. 

- Ah, está pagando direto… 

- Mas ela [a empresa] não pagou verbas rescisórias para vocês, nada? 

- Ainda não. 

- Quantas pessoas tinham aqui dessa empresa? 

- Olha, jogando por alto assim, não tenho certeza, mas acho que mais de 

quinhentas. 

(...) 

 

DEPOIMENTO 229: 

- Você trabalha aqui há quanto tempo? 

- 10 anos 

- Tu trabalhastes para muitas empresas? 

- Já é a quarta empresa 

- Às vezes acontece, quando troca a empresa, de vocês não conseguirem ter as 

férias, né… aconteceu já com o senhor isso? 

- No meu caso, que eu fiquei em quatro empresas, quando trocou de empresa, 

eu fiquei 4 anos sem tirar férias. Ficou dois anos, aí quebrou, faliu, entrou 

outra; aí trabalhou um ano e meio, faliu e entrou outra. Então foi juntando… 

fiquei quatro anos sem férias. 

- E tem segurança que não seja terceirizado aqui? 

- Todos terceirizados, a não ser… tem um pouco de segurança do Ministro. Aí 

são Polícia Federal (...) A segurança do prédio, em si, é tudo terceirizado. 

- E com o senhor não aconteceu de uma empresa sair, outra não ter vindo 

ainda e ficar alguns dias sem? 

 
29 Depoimento: Funcionário terceirizado da vigilância do Ministério da Justiça (Edilson). 
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- Fica. Essa última aí nós ficamos aproximadamente um mês sem receber 

salário, sem vale transporte, sem nada. Pagamos do nosso bolso para segurar 

emprego, né? 

- Depois conseguiram receber dela [da empresa] alguma coisa? 

- Não. Tá na Justiça. 

- O senhor sente, assim, no ambiente de trabalho, alguma discriminação, 

alguma hostilidade por ser terceirizado? 

- Aqui tem, tem, tem. Todo lugar tem isso. 

- O senhor já ouviu aquela frase: “sabe com quem tá falando?” 

- Isso. Exatamente! Aqui tem muito. 

(...) 

 

DEPOIMENTO 330: 

A gente não entende de lei, gente. A gente só sabe que a gente trabalhou, não 

recebemos, nossos filhos estão com fome e queremos ajuda para receber nosso 

salário. É só isso que eu quero esclarecer para vocês! 

Tem mãe aqui que está sendo despejada, porque não tem onde morar. Como 

é que vocês pedem calma para essas mães, que vem trabalhando 04h da 

manhã, chega no dia do pagamento e não recebe R$600,00, que é o suficiente 

para comprar o gás, uma cesta básica e algumas frutas para seus filhos? 

Infelizmente, a maioria daqui são estudantes. O pessoal da limpeza é muito 

pouco. Para você verem: é pouco, mas é a gente que abastecia a USP toda. 

Trazia limpa! 

Ninguém tem esperança de quando vai receber. 

A gente não está fazendo greve, porque greve é quando se pede aumento de 

salário. A gente só está pedindo o que a gente trabalhou e não recebeu. 

(...) 

 

O segundo documentário é dirigido por Carlos Pronzato e possui 

como título: “Terceirização: a bomba relógio”31. No mesmo sentido das 

 
30 Depoimento: Funcionária terceirizada da limpeza da USP (Conceição). 

31 TERCEIRIZAÇÃO: a bomba relógio. Direção, câmera e roteiro: Carlos Pronzato. Edição: Kinho Santos. Bahia: La 
Mestiza Audiovisual, 2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IzC1_pjhwXw. Acesso em: 29 ago. 
2021. 
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denúncias retratadas anteriormente, diversos líderes sindicais e pessoas 

que enfrentam a temática da terceirização apresentam os casos: 

 

DEPOIMENTO 132: 

Outro aspecto que para a gente é muito grave, e olhando ainda pelo viés dos 

trabalhadores terceirizados, e os vigilantes em especial, é o calote. 

Como nós vivemos em um ambiente de empresas que desaparecem a cada dia, 

a possibilidade de subcontratação serviria, para os trabalhadores, por 

exemplo, para, ao final de um ano, não saber qual é o seu empregador, o seu 

patrão que vai pagar seus direitos. 

 

DEPOIMENTO 233: 

Têm trabalhadores, por exemplo aqui no Instituto de Letras da UFBA, que têm 

vinte e três anos na UFBA e, dentro de vinte e três anos, tiraram duas férias. 

Por que? Porque, a cada ano, a empresa muda. Eles não conseguem completar 

o mínimo de um ano para conseguir tirar férias. 

 

DEPOIMENTO 334: 

As empresas somem. Os empregados não conseguem ter acesso aos seus 

direitos rescisórios. E, quando tem acesso, o pagamento é inferior ou é feito 

com muito atraso. 

 

DEPOIMENTO 435: 

Uma das situações mais dramáticas que nós vemos na nossa categoria é o que 

a gente chama de ‘rotatividade inercial’. O que seria isso? É a situação dos 

trabalhadores que permanecem, muitas vezes, na mesma empresa-mãe (...) 

mas sempre, a cada dois anos, mudando de empresa. De empresa em empresa 

que vai entrando, nunca consegue tirar férias (...) especialmente o pessoal da 

limpeza sofre com isso. 

 

 
32 Depoimento: Presidente do SINDVIGILANTES da Bahia (José Boaventura). 

33 Depoimento: Membro do INTERSINDICAL (Ramón Paranhos). 

34 Depoimento: Auditora Fiscal do Trabalho (Jeane Sales Alves). 

35 Depoimento: Secretário Geral do SINDAE-BA (Grigório Rocha). 
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É possível depreender dos depoimentos acima descritos quatro 

aspectos fulcrais da discussão envolvendo os terceirizados da conservação, 

limpeza e vigilância, quais sejam: I - o desprezo às normas de saúde e 

segurança do trabalhador, que tem supressão de suas férias em razão da 

alta rotatividade das empresas prestadoras de serviços, deixando-os mais 

suscetíveis a doenças físicas e psicológicas; II - a instabilidade salarial do 

terceirizado, que em razão das constantes trocas de contrato, não é 

alcançado pelo princípio da irredutibilidade salarial, podendo vir a receber 

menos do que lhe era pago pela antiga prestadora; III - a essencialidade 

dos serviços de conservação, limpeza e vigilância, que ficou evidenciada 

diante da crise humanitária derivada da pandemia do COVID-19; IV - os 

efeitos deletérios da terceirização, decorrentes dos riscos gerados nos 

ciclos de (des)emprego, uma vez que os trabalhadores se encontram em 

um limbo trabalhista e, sobretudo, social, porquanto não sabem se 

receberão seus direitos durante esse período - direitos estes de natureza 

alimentar, fundamentais para a garantia da subsistência dos trabalhadores 

e de seus familiares.  

 
Considerações finais 
 

Conclui-se desses comentários críticos que a terceirização, embora 

seja caracterizada por alguns setores como essencial para a modernização 

das relações de trabalho, na verdade, fortalece a desigualdade social, 

econômica, racial e de gênero no Brasil. Os estados de precarização e 

violações a direitos que alcançam os trabalhadores da vigilância, 

conservação e limpeza de modo ininterrupto nos ciclos de (des)emprego 

agravam essa percepção ao afastar a tutela dos terceirizados e posicioná-

los em um horizonte de insegurança constante. 
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O direito social ao trabalho em destaque na pandemia: 
a imprescindibilidade da proteção do trabalhador 

contra a dispensa arbitrária e sem justa causa 
(desemprego) para a efetividade do direito 
humano à vida em condições de dignidade 

 
Franciele da Silva Oliveira 1 

Saula Rebeca Dantas da Veiga Angeline da Silva 2 
 
 
1. Introdução 
 

A Pandemia trazida pelo vírus Sars Covid 19 no ano de 2020 chamou 

a atenção para os vários problemas sociais existentes no país, 

impulsionadas pelas crises estruturais do sistema capitalista. Problemas 

como moradia precária para cumprimento da quarentena (ou ausência 

desta) e a fragilidade estrutural do sistema único de saúde – SUS 

denunciam um modelo de sistema econômico3 que não só contribuiu para 

as mais de 600 mil mortes por Covid-19,4 mas que foi e continuará sendo 

a causa de inúmeras mortes desde a sua implantação.  

Na seara do trabalho a desigualdade social teve destaque como nunca. 

Foram perdidos mais de 7,8 milhões de empregos, 5 com redução 

expressiva da renda dos mais pobres e quase insignificante em relação aos 

 
1 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Londrina - UEL, Advogada trabalhista, especialista em Direito 
e Processo do Trabalho pela Faculdade Metropolitana, colaboradora externa do projeto de pesquisa Capital e 
Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS. 

2 Bacharela em Direito pela Associação de Ensino Superior do Piauí (AESPI), Advogada trabalhista, especialista em 
Direito e Processo do Trabalho pelo Centro de Ensino Superior do Piauí (CEUT), Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: 
Trabalho e Capital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

3 MASCARO, Alysson Leandro. Crise e pandemia. São Paulo: Boitempo, 2021. 

4 Painel Coronavírus. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 16 out. 2021.  

5 País perde 7,8 mi de empregos e R$ 17 bi em renda em um ano de pandemia. Folha de S. Paulo, abr. 2021. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/pais-perde-78-mi-de-empregos-e-r-17-bi-em-renda-em-
um-ano-de-pandemia.shtml. Acesso em: 05 out. 2021.  
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mais riscos.6 Diante deste cenário, considerando a centralidade que o 

trabalho exerce na vida do ser humano, seja para a manutenção biológica 

(sobrevivência), seja na ótica subjetiva e psicológica (vida em condições de 

dignidade), bem como na vida em sociedade, busca-se demonstrar como 

o ordenamento jurídico trata a questão do direito constitucional a proteção 

contra a dispensa arbitrária e sem justa causa no setor privado, dada a 

relevância da limitação do poder potestativo do empregador para a 

manutenção de empregos e, consequentemente, viabilização da vida, 

especialmente neste momento de múltiplas crises que a população tem 

enfrentado. Aborda-se, primeiramente, as facetas do desemprego e seus 

reflexos ao trabalhador e sociedade no contexto da pandemia, 

demonstrando a violência que o Estado exerce ao se omitir em relação às 

obrigações sociais inseridas no pacto constitucional, especialmente ao 

retirar o poder que devia, por direito, emanar do povo (art. 1º, parágrafo 

único CF/1988), remanejando-o para o atendimento de interesses 

individuais políticos e econômicos que se contrapõem às urgentes 

demandas coletivas de viabilização da vida.  

Neste sentido, o objetivo central deste texto é demonstrar como o 

desemprego ocasionado por dispensa sem motivo relevante configura uma 

violência que transcende a esfera individual do trabalhador, atingindo a 

sociedade como um todo, constituindo uma política de morte, prática que 

se mostra contrária ao Estado Democrático de Direito, enquanto fundado 

na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, bem 

como à sistemática protetiva trazida pelos direitos humanos e sociais.     

 

 
6 Desigualdade de Impactos Trabalhistas na Pandemia. FGV Social, set. 2021. Disponível em: 
https://cps.fgv.br/DesigualdadePandemia. Acesso em 17 out. 2021.  
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2. Os impactos da perda do emprego aos trabalhadores no contexto da 
pandemia. 
 

Consoante dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), no segundo trimestre de 2021 o Brasil possuía 14,4 milhões de 

desempregados, com taxa de desemprego de 14,1%, sendo 5,6 milhões de 

desalentados e 28,6% a taxa de subutilização.7  De acordo com a 

metodologia usada pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua – PNADA. Essa pesquisa mostra quantos 

desempregados há no Brasil. Nela, o que é conhecido popularmente como 

“desemprego” aparece no conceito de “desocupação”, que é a porcentagem 

de pessoas na força de trabalho que estão desempregadas. Desta análise, 

observa-se as divisões atribuídas pelo IBGE: pessoas na força de trabalho 

(ocupados e desocupados). Dentre os ocupados encontram-se aqueles que 

trabalham horas suficientes e os subocupados por insuficiência de horas 

trabalhadas.8  

Quanto as pessoas fora da força de trabalho subdividem-se força de 

trabalho potencial e fora da força de trabalho potencial. Dentro da força de 

trabalho potencial estão aqueles que: buscaram trabalho, mas não estavam 

disponíveis e os que não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis. E 

neste enquadram-se os desalentados e os não desalentados. 

A COVID-19 apresentou para o mundo, vários de seus poderes. Por 

se tratar de uma doença com alta carga letal, transmitida via aérea, 

podendo ou não apresentar sintomas, causou temor quanto á vida da 

população mundial. Fazendo com que vários países adotassem políticas de 

prevenção, que vão desde: o fechamento das fronteiras e aeroportos, ao 

lockdown e isolamento. Surgiram as medidas de provisórias para 

 
7 Desemprego. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 28 de outubro de 2021 

8 VASCONCELOS, Eveli Freire, ZANELLI, José Carlos, RENTERIA Erico, COSTA, Márcio Luís. O declínio 
organizacional e a ameaça de desemprego ao trabalhador. Disponível em: <https://www.scielo.br/ 
j/inter/a/cTTSh6Jmkkd4KgRX4wJSDPB/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 29. out. de 2021. 

https://www.scielo.br/j/inter/a/cTTSh6Jmkkd4KgRX4wJSDPB/?lang=pt&format=pd
https://www.scielo.br/j/inter/a/cTTSh6Jmkkd4KgRX4wJSDPB/?lang=pt&format=pd
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manutenção do emprego e renda, quer seja suspendo o contrato de 

trabalho, quer reduzindo a jornada de trabalho e salários.  

O resultado da paralisação da produção e de serviços, ou da ausência 

de remuneração do capital para produzir renda, e inclusive em muitos 

casos com prejuízos econômicos- financeiros, de modo que a consequência 

é observada no fechamento da estrutura empregadora, a que possui a livre 

iniciativa, rompendo a manutenção dos empregos,9 o que ocasionou uma 

série de desempregados em massa. 

O sociólogo Ricardo Antunes10, assevera que o contexto da pandemia 

da COVID-19, as consequências são catastróficas com resultados da 

combinação letal entre a crise estrutural do capitalismo, que destrói 

sistematicamente a legislação social protetora do trabalho, e uma crise 

sociopolítica sem precedentes.  Além dos 14,4milhões de desempregados, 

o país conta com um contingente massivo da população sem acesso à 

renda e sobrevivendo sob a ameaça da fome. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de 

trabalhadores que ficaram sem remuneração durante a pandemia em 

maio chegou a 9,7 milhões. 

Devemos relembrar que antes da pandemia, 40% da classe 

trabalhadora já se encontrava na informalidade ao final de 2019, 

sobressaindo a uberização (modo de informalidade), precarização 

ilimitada, desemprego estrutural exacerbado, onde trabalhadores 

vulneráveis se valem de aplicativos, um algoritmo digital, que explora de 

forma intensa a mão de obra, que sequer tem reconhecidos direitos sociais. 

 
9 VILLATORE, Marco Antônio César; BOTELHO,Martinho Martins; JUNIOR,Ernesto Emir Kugler Batista; BATISTA, 
Rodrigo Pontes de Souza Kugler; KAJOTA, Ernani. Análise continuada e atualizada das consequências da pandemia 
da covid-19 em desemprego, informalidade, desalento e efeitos na economia e previdência social. Revista Ltr. São 
Paulo, vol 85, n 03, p.345-351. 

10 ANTUNES, Ricardo. O trabalho sob fogo cruzado. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020. 
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Aplicando cada vez mais a máxima do: empreendedores de si mesmo, da 

política neoliberal. 

São profundos os impactos da pandemia do capital, mesmo não tendo 

sido a pandemia que causou a tragédia do mundo do trabalho, ela 

desvendou, a forma pela qual o capitalismo já vinha desenvolvendo, desde 

1973, mais especialmente no século 21, a partir da crise de 2008 e 2009, 

uma forma de trabalho pautada pela combinação complexa e nefasta entre 

alto índice de digitalização das tecnologias de informação e comunicação. 

 Questiona o sociólogo: o que o sistema de metabolismo antissocial 

do capital tem a oferecer à humanidade que depende de seu trabalho para 

sobreviver? Essa engrenagem econômica, não possui limites para a sua 

expansão. Esse sistema, acaba revelando a devastação e derrelição 

completa das condições de trabalho. Do sistema de metabolismo 

antissocial do capital advém mais desemprego e mais desigualdades 

sociais, e aqueles que se mantiverem no trabalho estarão sob a 

ambivalência da exploração e espoliação. Gerando a alienação, a 

coisificação, devastações ambientais, opressões de gênero, raça, etnia, 

sexo. 

Para Marx, o trabalho alienado, se apresenta como algo externo ao 

trabalhador, algo que não faz parte de sua personalidade. Desta forma o 

trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. 

Afinal, o trabalho alienado é um trabalho sacrifício (exemplo disso temos: 

trabalhos intermitentes em proliferação, acidentes, assédios, mortes e 

suicídios). Trabalho que pertence a outra pessoa que dirige a produção.11  

Considerando que a força de trabalho o é uma mercadoria, sua redução, é 

consequência da tendência decrescente do valor de uso das mercadorias. 

 
11 MARX. Manuscritos econômicos- filosóficos. Primeiro manuscrito, XXIII,.In: COTRIM, Gilberto; 
FERNANDES,Mirna. Filosofar: volume único. 1edição. São Paulo: Saraiva,2010, p. 146. 
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Logo, o trabalho não pode ser extirpado, pois, sem ele o capital não se 

valoriza. 

Luciano Martinez aduz, quer seja de forma isolada ou conjunta o 

desemprego, o desalento e a informalidade impactam fortemente na 

economia e, por conseguinte na Previdência Social. Além de reduzir as 

contribuições indispensáveis ao equilíbrio do sistema financeiro, tem o 

seguro social que garante pelo tempo de manutenção da qualidade de 

segurado, um contingente significativo de pessoas que fruem de possíveis 

benefícios, embora para eles importem quanto o plano de custeio.12 

De modo paradoxal, temos os governos despendendo valores para a 

cobertura do risco social, cada vez mais elevado, impactando 

negativamente na atuação do Estado, como agente de transformação e de 

estímulos aos investimentos privados e por outro a economia do país se 

envolvendo para cumprir preceitos constitucionais. Destarte o impacto 

previdenciário, acrescente-se também a responsabilidade dos cofres 

públicos em razão do oferecimento de benefícios assistenciais-trabalhistas. 

A situação do desemprego involuntário confere ao desempregado da esfera 

formal e também dos trabalhadores resgatados da condição análoga a de 

escravo e aos pescadores em período de defeso, o acesso ao benefício do 

seguro-desemprego. 

Para alguns países, o risco social do desemprego, é atenuado 

mediante programas de proteção, custeados pelos próprios trabalhadores 

em atividade, pelos que concedem oportunidades de trabalho ou pelo 

poder público. Castell, argumenta que, para o ser desempregado, haverá 

incertezas quanto ao seu futuro profissional, pois tornaram-se alvo de 

discriminação e exclusão. O autor discute que o distanciamento do meio 

 
12 MARTINEZ, Luciano. Desemprego, desalento, informalidade: efeitos na economia e previdência social 
In:BELMONTE,Alexandre Agra; MARTINEZ ,Luciano; FREDIANE,Yone. X Congresso Internacional da ABDT: crise 
econômica e social e o futuro do direito do trabalho - Anais do Congresso [livro eletrônico]. São Paulo: Matrioska 
Editora, 2020. 
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social tende a provocar rupturas nos laços de sociabilidade que foram 

construídos no mundo do trabalho.13 A investigação sobre as 

consequências psicológicas da insegurança no trabalho vem avançando. 

Demonstra que a insegurança em relação ao emprego reduz o bem-estar 

psicológico, a satisfação no trabalho e aumenta queixas psicossomáticas.14 

As condições de trabalho caracterizadas pela incerteza e ambiguidade 

são potenciais fatores estressores para os funcionários, pela insegurança 

provocada pela situação.15 Dekker e Schaufeli, ao apresentar os resultados 

da pesquisa sobre os efeitos da insegurança no trabalho, descrevem que 

ela está associada à deterioração da saúde psicológica.16 Fica marcada a 

predisposição a manifestações comportamentais de baixo esforço, 

resistência à mudança e propensão a sair do emprego, como características 

dos trabalhadores que também parecem iniciar o processo de luto 

antecipadamente à perda do emprego, como se existisse uma retirada 

psicológica17. Para Vasconcelos, pesquisas atuais sustentam o interesse em 

compreender as representações que os trabalhadores têm de uma 

experiência profissional na qual houve o declínio organizacional e, por 

consequência, se manteve a ameaça ao desemprego, assim como sobre um 

dos fenômenos que mais tem inquietado a sociedade atual – o 

desemprego.18 

 
13 BLANCH-RIBAS, J. M. Trabajar en la modernidad industrial. In: TOMÁS, M. J.; DURÁN, C. G.; ARTILES, A. M.; 
BLANCH-RIBAS, J. M. (Ed.). Teoría de las relaciones laborales: fundamentos. Barcelona: Editorial UOC, 2003. p. 19-
147. 

14 CASTELL, R. Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado. Buenos Aires: Paidós, 2009. 

15 VESGA, J. J. El contrato psicológico: una propuesta de lectura en el marco de las relaciones de trabajo. 

2016. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Cali, Colômbia, 2016. 

16 DEKKER, S.; SCHAUFELI, W. The eff ects of job insecurity on psychological health and withdrawal: a longitudinal 
study. Australian Psychologist, v. 30, n. 1, p. 57-63, 1995. 

17 JICK, T. D.; GREENHALGH, L. Information processing of new recruits in a declining organization. Paper 

apresentado na Annual Meetinng of the Academy of Management. San Diego, CA, 1981. 

18 VASCONCELOS, Y. L. Mapas explicativos da insolvência em nível falimentar: as perspectivas de gestores, 
consultores e acadêmicos. 2007. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Salvador, 2007. 



Franciele da Silva Oliveira; Saula Rebeca Dantas da Veiga Angeline da Silva  |  277 
 

O desemprego é uma experiência frustrante, principalmente quando 

se está fortemente focado em encontrar um emprego. Depois de certo 

tempo, os desempregados sentem que é muito difícil, talvez impossível, 

encontrar um emprego, e isso exige deles o desenvolvimento de uma 

estratégia de enfrentamento específica para lidar com a situação. Quanto 

maior o compromisso da pessoa em encontrar um emprego e não o 

conseguir, maior é a frustração, levando a um aumento do sofrimento 

psíquico e, muitas vezes, à redução na procura de emprego caindo na 

condição de “desmotivado” ou “desalentado”. 

O tempo de duração do desemprego e outras variáveis demográficas 

tais como sexo, idade e nível de educação também influenciam a 

experiência de desemprego e os níveis de bem-estar psicológico19,assim 

como a empregabilidade das pessoas na medida em que configuram 

“características problemáticas”.20 

De acordo com Dejours21, o desempregado possui uma imagem 

negativa na sociedade. Há um distanciamento do meio social, com 

rupturas dos laços de sociabilidade que foram construídos no mundo do 

trabalho. Nessa perspectiva da sociabilidade, Jacques22, esclarece que a 

ruptura social advinda do desemprego permeia o afastamento do sujeito 

das principais referências de seu cotidiano. O desemprego implica um 

problema de exclusão social pelo trabalho e a mudança de uma boa parte 

dos referenciais na e da organização social e pessoal, assim como a 

construção da própria identidade das pessoas. 

 
19 WITTE, H.; HOOGE, J.; VANBELLE, E. Do the long-term unemployed adapt to unemployment. Romanian Journal 
of Applied Psychology, v. 12, n. 1, p. 8-14, 2010. 

20 RENTERÍA, E.; MALVEZZI, S. Empleabilidad, cambios y exigencias psicosociales en el trabajo. Universitas 
Psychologica, Bogotá, Colômbia, v. 7, n. 2, p. 319-34, maio/ago. 2008. Disponível em:  Acesso em: 20 dez. 2016 

21 DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo em psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez/Oboré, 1992. 

22 JACQUES, M. G. Abordagens teórico-metodológicas em saúde, doença mental e trabalho. Psicologia &Sociedade, 
Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 97-116, jan./jun. 2003. 
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Jahoda23 propõe um modelo que parte da concepção de que o 

desemprego priva o indivíduo de vários ganhos, tais como os benefícios da 

remuneração, uma função manifesta do emprego, sem contar mais cinco 

funções ocultas: a estruturação temporal do cotidiano; contatos com 

pessoas fora da família; metas e propósitos que transcendem o individual; 

status; e identidade. A autora enfatiza que a principal característica 

comum a todos os que se encontram desempregados é a exclusão abrupta 

de uma instituição social, a qual dominava ou “regrava” boa parte de suas 

vidas anteriormente. 

Valdete Severo24 destaca, a importância do Direito do Trabalho torna-

se nítida, pois é essa a fórmula jurídica com a qual o Estado irá disciplinar 

a relação de trocas. Uma fórmula que não foi pensada com o sistema. Ao 

contrário, a consolidação desse modelo social em que a troca de trabalho 

por capital torna-se uma necessidade e uma condição para a sobrevivência, 

mas também para a circulação de riquezas, se deu sob a lógica do direito 

civil. Sob a lógica da falsa autonomia e igualdade entre os sujeitos de 

direito. 

A mesma autora no que referido estudo visa à proteção contra a 

despedida em tempos de pandemia. Durante uma pandemia, a proteção 

contra a despedida precisa ser radicalizada, seja porque a necessidade de 

isolamento social e a redução da circulação de riquezas que daí decorre 

torna praticamente impossível a obtenção de novo posto de trabalho, seja 

porque se trata de um momento de peculiar fragilização social, em que a 

garantia da fonte de subsistência torna-se não apenas necessária à 

sobrevivência física de quem trabalha, mas também à manutenção de um 

ambiente social minimamente equilibrado. Seja, ainda, porque esses 

 
23 JAHODA, M. A recessão econômica e saúde mental: algumas questões conceituais. Jornal de Questão Social, n. 44, 
p. 13-23, 1988. 

24 SEVERO, Valdete Souto. A perda do emprego no Brasil. Notas para uma teoria crítica e para uma prática 
transformadora. 1ªed, sulina, 2021. 
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corpos trabalhadores que seguem expostos, mesmo diante dessa ameaça 

fatal, estão particularmente fragilizados e, especialmente se forem 

contaminados, certamente não obterão novo trabalho.  

Valdete remete às medidas de impedimento à despedida, individual 

ou coletiva, como modo de evitar não apenas o aprofundamento do 

desamparo gerado pelo advento da pandemia, quanto o incentivo ao 

mascaramento da doença. Em relação à despedida coletiva, há interessante 

nota técnica formulada pela Conalis (Nota Técnica N. 7 de 11 de novembro 

de 2020), em que se defende que “a dispensa coletiva é a medida mais 

drástica em termos de matéria de emprego e ocupação e em relação aos 

seus efeitos sociais, somente devendo ser admitida como última ratio, se 

devidamente comprovada a adoção ou a impossibilidade ou a insuficiência, 

total ou parcial, de outras medidas”. Sob uma lógica em que não é 

reconhecida a proteção contra a dispensa, há um incentivo a que a(o) 

trabalhador(a) não informe em seu ambiente de trabalho sobre o 

adoecimento e siga comparecendo, inclusive para evitar alegação de 

abandono.  

Com isso, coloca em risco a sua saúde e a saúde da(o)s colegas de 

trabalho. Trata-se de uma conduta que sequer pode ser recriminada, pois 

para quem vive do salário que recebe, essa pode ser uma atitude típica do 

que o direito convencionou chamar como inexigibilidade de conduta 

diversa. Ou seja, para que não perca sua fonte de sustento, muitas pessoas 

podem se ver obrigadas a trabalhar contaminadas, o que tornará ainda 

mais aguda a propagação da doença. É imperioso pensar a pandemia no 

que tocante às relações de trabalho, como um alerta em vários níveis, um 

dos quais revela a necessidade urgente de reconhecer e efetivar medidas 

de proteção contra a perda do emprego, como o direito à proteção contra 

dispensa arbitrária e sem justa causa que faz referência o art. 7º, inciso I 

da CF/1988, importante direito social que será objeto de estudo a seguir. 
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3. Direito social ao trabalho em crise: a violência da dispensa arbitrária e 
sem justa causa à promoção da vida digna dos trabalhadores  
 

Os direitos sociais, também considerados direitos e garantias 

fundamentais, estão explícitos no caput do art. 6º da Constituição Federal. 

São direitos imprescindíveis para a promoção da vida com dignidade, o 

desenvolvimento social e econômico da população, bem como objetiva, 

ainda, conferir a igualdade real de condições em uma sociedade desigual. 

25 Constituem um dever do Estado em relação aos cidadãos, vinculando 

sua atuação à prestação e efetivação de tais direitos.  

São eles o direito “ [...] a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. ” Como visto, o trabalho está na centralidade 

dos direitos sociais. Sem ele, inviabiliza-se a existência humana, pois para 

as necessidades mais básicas como alimentação e moradia é necessário 

auferir renda, a qual geralmente conseguimos por meio do exercício 

laboral. O trabalho define o lugar da pessoa perante a sua comunidade e 

como é visto pela mesma, tanto que o desemprego representa um estigma 

social.  No plano coletivo, o trabalho é ainda essencial para a manutenção 

da vida em sociedade, organização do Estado, educação, saúde, 

alimentação.  Logo, considerando sua essencialidade para a manutenção 

da vida, a sua violação constitui manifesta agressão ao direito humano à 

vida, pois a inviabiliza.  

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 elevou a proteção do 

trabalhador contra a dispensa arbitrária e sem justa causa a nível de 

direito social e fundamental, (até porque serve como freio ao desemprego 

 
25 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ª ed. revista e atual. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 289.  
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e estímulo a manutenção do trabalho), conferindo tal direito aos 

trabalhadores e estabelecendo o dever do Estado e entes privados de 

nortearam suas atividades de modo a respeitarem esse direito (art. 170 

CF/1988).    

Para compreender a dimensão do preceito constitucional, necessário, 

neste momento, diferenciar dispensa arbitrária da justa causa. Souto 

Maior faz distinção entre os institutos, ao entender que: a dispensa 

imotivada é equivalente à dispensa arbitrária, pois apenas se configura 

quando se constata que o motivo da dispensa ou é ilegal ou irrelevante no 

plano jurídico, sua ocorrência atraí o direito à reintegração do empregado 

ou indenização compensatória, que será fixada judicialmente. A dispensa 

sem justa causa (com motivo relevante e condizente com o sistema 

jurídico) caso ocorra gera o direito da indenização de 40% sobre o FGTS. 

26 Em geral, os motivos aceitos na dispensa sem justa causa se baseiam nos 

elencados no art. 165 da CLT, ou seja, que se fundassem em motivo 

disciplinar, técnico econômico ou financeiro. 27 

A confusão que se faz em relação à dispensa arbitrária e sem justa 

causa não se limita apenas à área acadêmica, sendo prática recorrente nos 

términos dos contratos de trabalho. O que acontece é que, como visto, 

existe preceito constitucional que torna ilegal a dispensa arbitrária ou 

imotivada, mas se admitindo a dispensa motivada (com relevante motivo) 

desde que o empregador pague a indenização de 40% sobre o FGTS (art. 

10, inciso I, ADCT).  Na prática, pode ocorrer a dispensa arbitrária ou 

imotivada (sem motivo legal) e o empregador a classificar como sem justa 

causa (com relevante motivo) pois é a opção mais viável economicamente 

a atender os seus interesses. A dispensa sem justa causa, apesar de exigir 

 
26 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Proteção contra a dispensa arbitrária e aplicação da Convenção 158 da OIT. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 25, p. 47-63, 2004. Disponivel em: 
https://hdl.handle.net/20.500.12178/106535. Acesso 20 out. 2021, p.  

27 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 978 
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um relevante motivo para a sua ocorrência (caso contrário estaríamos 

diante da figura da dispensa arbitrária), em termos formais não exige que 

o empregador comprove ao Estado que está despedindo o empregado com 

base em motivo relevante, apenas que pague o valor irrisória da 

indenização para término do contrato, valor que muitas vezes é deturpado, 

considerando a prática de sonegação do recolhimento do FGTS entre os 

empregadores.28 Prevalece, assim, o entendimento de que, desde que 

arque com a indenização correspondente, é direito potestativo do 

empregador a não justificativa do término do pacto laboral. Tal situação, 

somada à mitigação do acesso à justiça mitigado pelo próprio Estado, 

citando aqui a Lei 13.467/2017, constituem políticas de desemprego e de 

morte incompatíveis com os fundamentos e objetivos do país.    

Em 1996, apesar de efêmero, houve um avanço em termos 

legislativos no Brasil. Ocorreu a ratificação da Convenção n. 158 da 

Organização Internacional do Trabalho, a qual limita o poder potestativo 

do empregador ao lhe impor o dever de motivar a dispensa do obreiro, 

vedando a denúncia vazia do contrato de trabalho. 29  Em suma, a 

Convenção estipula a vedação de término do contrato laboral sem que 

exista um motivo baseado na capacidade e comportamento do 

trabalhador, ou necessidades de operação da empresa. Elenca nos arts. 5º, 

6º e 7º os motivos que não são admitidos para dispensa, bem como a 

garantia de defesa do empregado. Ainda dita como o empregador deverá 

proceder quando precisar dispensar por motivos econômicos, tecnológicos 

estruturais ou análogos (art. 13). 30 Ao que parecia, o Brasil enfim iria 

 
28 Sonegação do FGTS cresce; trabalhador deve ficar atento para não perder benefício.  G1, set. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/11/sonegacao-do-fgts-cresce-trabalhador-deve-ficar-atento-para-
nao-perder-beneficio.ghtml. Acesso em 28 out. 2021.  

29 DELGADO, 2019, p. 1324.  

30 C158 -Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador. Organizaçao Internacional do Trabalho, 
Brasília ,apud Convenções da OIT” de Arnaldo Süssekind, 2ª edição, 1998. 338p. Disponível em: 
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236164/lang--pt/index.htm. Acesso em 28 out. 2021. 
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começar a conferir eficácia aos direitos constitucionais referentes a 

proteção do emprego.    

Infelizmente não foi o que aconteceu. No mesmo ano em que 

ratificada, a referida convenção foi alvo de questionamento no STF sobre 

sua constitucionalidade, com decisão favorável para a suspensão dos seus 

efeitos até a elaboração da lei complementar que alude o art. 7º, inciso I 

da CF/1988, perdendo depois o seu objeto, já que ainda em 1996 o diploma 

normativo foi denunciado de forma unilateral pelo Presidente da 

República por meio do Decreto n. 2.100 de 20 de dezembro de 1996, sem 

anuência do Legislativo. Tal ato deu origem a uma nova Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI n. 1625 que tramita no STF desde 1997 até 

hoje, e busca decidir a constitucionalidade do referido decreto, sem 

previsão de julgamento.31 

Em 2008, no governo do presidente Lula, foi encaminhada uma 

proposta para nova ratificação da Convenção 158 ao Congresso, a qual foi 

rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, 

sob o pretexto de que legislação existente seria suficiente para garantir os 

direitos dos trabalhadores, bem como que tal medida inibiria a geração de 

empregos, por reduzir a rotatividade.32 Desde então a MSC 59/2008 está 

aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) sem novidades. 33   

Em abril de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro publicou a infame MP 

936/2020, conferindo estabilidade no emprego aos trabalhadores que 

tivessem seus salários e jornadas reduzidos ou a suspensão do contrato de 

 
31 DELGADO, 2019, p. 1325. 

32 Convenção 158 - Comissão da Câmara rejeita norma da OIT sobre demissão injustificada. Portal Migalhas, jul. 
2008. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/63979/convencao-158----comissao-da-camara-
rejeita-norma-da-oit-sobre-demissao-injustificada. Acesso em: 28 out. 2021.  

33MSC 59/2008. Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade 
tramitacao?idProposicao=383867. Acesso em 28 out. 2021.  
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trabalho nos termos da referida norma, pelo tempo em dobro da redução 

ou suspensão. Contudo, a MP acabou reforçando a ideia do direito 

potestativo do empregador na rescisão contratual, pois previa como 

punição à demissão sem justa causa uma indenização pecuniária sem 

conteúdo educativo, não se preocupando em criar meios efetivos para o 

recebimento das verbas rescisórias pelos trabalhadores. 34 

Analisando todo esse cenário jurídico, em termos práticos, constata-

se que uma grande oportunidade de efetivação dos direitos sociais foi 

vetada pelo Estado ao não adotar a Convenção 158. Sem ela, a legislação 

vigente continua a aumentar o poder de coação do empregador sobre o 

obreiro na relação empregatícia, fomentando a prática da subsunção do 

trabalhador ao esgotamento humano, psicológico e social em pró da 

acumulação de capital.  Destaca-se que esse ideal de exploração, em que se 

coisifica o ser humano e sua força de trabalho, não o enxergando como ser 

detentor de sentimentos/necessidades, mas como mero objeto para 

alcance de acúmulo de capital é uma herança da prática colonialista de 

exploração, que desde o ano de 1500 vem sendo empregada no país, 

primeiramente sobre os índios e escravos, não se rompendo em 1888, e 

sendo reproduzida até os dias atuais na relação empregatícia, atingindo de 

forma mais agressiva as minorias sociais. 35  

Logo, constata-se que o caminho inicial para a solução do problema 

vai além da produção normativa, exigindo-se ainda do Estado uma atuação 

positiva na educação da população, a fim de extirpar da sociedade essa 

cultura escravagista, implantando a semente da solidariedade, dos valores 

sociais do trabalho, da valorização do ser humano, independentemente de 

sua condição/característica física-econômica sexual ou religiosa, a fim de  

 
34 MP 936: do pandemônio à razão?. Jorge Luiz Souto Maior, abr. 2020. Disponível em: 
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mp-936-do-pandemonio-a-razao. Acesso em: 30 out. 2021.  

35 SEVERO. Valdete Souto. A perda do emprego no brasil: notas para uma teoria crítica e para uma prática 
transformadora. Porto Alegre: Editora Sulina, junho de 2021. E-book.  
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cultivar uma sociedade tolerante e aberta à sua diversidade, unida a um 

objetivo em comum: a viabilização da vida em condições de dignidade.  

 
Considerações finais 
 

A legislação vigente, ao facilitar para o empregador o término do 

contrato de trabalho e, na prática, não punir efetivamente as dispensas 

arbitrárias e discriminatórias disfarçadas de dispensa sem justa causa 

enfraquecem ainda mais o poder (quase inexistente) do empregado na 

relação laboral, contribuindo para o aumento desenfreado do desemprego 

e dos seus impactos negativos na esfera do ser humano.  

Foi demonstrado que a incerteza de permanecer no trabalho e, por 

consequência, o desemprego, ocasiona: estresse, angústias, medo, tendo 

em vista que é pelo trabalho que o homem mantém a sua dignidade. O 

desemprego, rompe com os laços de sociabilidade, pois sem renda o 

trabalhador não consegue manter seu poder aquisitivo e tampouco manter 

sua família, afetando diretamente a economia (uma economia de mercado 

depende de consumo). Tal situação gera uma exclusão social, além da 

perda de identidade (uma despersonalização), vez que ele não consegue 

assumir um novo trabalho com facilidade em razão da falta de políticas 

públicas de acesso ao pleno emprego, as quais possam alavancar a 

economia e a dignidade do ser humano no país. Logo, o resultado é a 

desigualdade social, a qual infringe preceitos constitucionais tais como: a 

dignidade da pessoa humana, o objetivo de uma sociedade livre, justa e 

solidária, bem como, a redução das desigualdades regionais e sociais. 

Desta forma, constata-se ser imprescindível para a eficácia do direito 

humano a vida, em todas as suas acepções, que a essência protetiva do 

Direito do Trabalho seja resgatada por meio da adoção de medidas 

intervencionistas pelo Estado, no contrato de trabalho do setor privado, 

com a criação de normas que confiram maior rigidez às dispensas laborais 
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e capazes de conferir eficácia ao texto constitucional, especialmente neste 

momento de destaque de crises sanitária, social, econômica e humanitária 

reafirmadas pela Pandemia.  

Porém, mais importante que a produção normativa é a mudança 

cultural, por parte da sociedade, mas também do Estado, viabilizando 

políticas educacionais que plantem nas crianças, jovens e adultos a 

semente da valorização do trabalho humano e solidariedade, incentivando 

o abandono dos ideais escravagistas e intolerantes, construindo um povo 

que possa enfim utilizar o seu poder para atender aos seus interesses.    
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Quem dá as cartas manda no jogo? A retirada de 
direitos da classe trabalhadora e o retrocesso social 

para a manutenção da ordem capitalista no Brasil 
 

Carlos Eduardo Krüger 1 
 
 
1. Introdução 
 

A partir da realidade vivida pelos brasileiros hoje, é pertinente 

debater e refletir sobre alguns elementos que afetam o polêmico cenário 

atual nacional. O retrospecto histórico pode servir como aprendizado e 

como limite para as iniciativas das elites em buscar manter-se no controle 

da sociedade, no domínio das “cartas do jogo” e perpetuando as 

desigualdades sociais. Nesse sentido, cabe analisar o retrocesso social 

vivenciado no Brasil atual e a sua possível relação com a manutenção do 

sistema capitalista controlando a sociedade. Além disso, os governos 

antissociais e a fatal pandemia causada pelo coronavírus podem 

influenciar profundamente nesse contexto. 

Para tanto, o texto foi dividido em três partes, que contemplam essa 

realidade. Inicialmente, será feita uma breve análise sobre o aporte 

histórico e a consolidação da democracia no Brasil até os governos 

populistas. Na sequência, parte-se para o exame sobre os retrocessos 

sociais, o contexto pandêmico e a crise econômica, social e humanitária. 

Ao final, é abordado o subemprego, o desemprego e o desalento e o 

aprofundamento do abismo social no Brasil. 

 
1 Mestre em Direito (UFSM/RS). Pós-Graduando em Direito Trabalhista e Previdenciário (UNISC/RS) e Gestão e 
Sustentabilidade Ambiental (UERGS/RS). Pesquisador do Grupo “Trabalho e Capital: Retrocesso Social e Avanços 
Possíveis” (UFRGS/RS), Campus Porto Alegre/RS. Pesquisador do Grupo “Biosofia” (Pesquisas e Estudos em 
Filosofia – URI/RS), Campus Frederico Westphalen/RS. Apoiador da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos 
Trabalhadores. Professor da rede privada de ensino em Três Passos/RS. E-mail: educarlos.kruger@gmail.com 
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Como metodologia, é utilizada uma revisão bibliográfica através de 

resumos e fichamentos sobre doutrina e legislação. O método de 

abordagem presente é o hipotético-dedutivo e o procedimento é o 

monográfico, vinculando-se às bases do materialismo histórico. A 

natureza qualitativa da abordagem deve-se ao fato de buscar reflexões 

jurídicas, sociológicas e filosóficas relativas ao tema. 

 
2. Retrospecto histórico da reestruturação da nação e a consolidação da 
democracia no Brasil 
 

O Brasil formou-se com traumas do passado gerados desde a invasão 

europeia, com a exploração e o aniquilamento de diversas etnias indígenas 

e o tráfico e a escravização dos africanos. Feridas de um tempo pregresso 

de difícil cicatrização, mas que com iniciativas pontuais já provocavam 

mudanças na sociedade, com destaque para a Lei Áurea2 do ano de 1888 

(abolição da escravatura), a Proclamação da República, de 1889 e, mais 

recentemente, com a vigente Carta Magna3 de 1988, esta que estabeleceu 

diretrizes para o Estado Democrático de Direitos brasileiro. 

Os anos que sucederam a nova Constituição Federal criaram um 

ambiente bastante profícuo para o Brasil, com o desenvolvimento de 

políticas e ações sociais no combate às mazelas que as populações 

secularmente abandonadas pelo Estado sofriam. A assistência social, o 

Sistema Único de Saúde, as campanhas de vacinação e de combate à evasão 

escolar, a geração de postos de trabalho, dentre outras ações, foram sendo 

gradativamente postas em prática, de modo especial nos governos 

populistas. 

 

 
2 BRASIL. Lei Imperial nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Lei Áurea. Rio de Janeiro, 1888. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm Acesso em: 31 out. 2021. 

3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Texto consolidado 
até a Emenda Constitucional nº 107 de 2 de julho de 2020. Brasília, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 31 out. 2021. 
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Foram três décadas de montagem de um sistema de proteção com vocação 

universal, e uma década e meia do século XXI com uma política de valorização 

do salário mínimo, de serviços socioassistenciais e de transferência de renda 

para a população mais pobre e extremamente pobre, em que mais de 42 

milhões de brasileiros saíram da pobreza. Em 13 de dezembro de 2016, 

inauguramos, porém, com a Emenda Constitucional de nº 95, um novo regime 

fiscal que, por sua vez, instaura novos tempos e uma nova agenda: a 

desproteção social. Um ano depois, ainda no governo Temer, em novembro de 

2017, emplaca-se a reforma trabalhista, que acaba com as proteções aos 

trabalhadores mais vulneráveis do mercado. 4 

 

Nas últimas décadas, diversas conquistas sociais foram asseguradas, 

tempos estes onde havia governos sociais e/ou voltados para as políticas 

sociais. O combate ao desemprego, a geração de postos de trabalho, o 

fomento à renda e a ascensão social permitiu, para milhões de brasileiros, 

experimentar o acesso à universidade, à casa própria, ao veículo próprio, 

em um contexto de investimento em educação, em qualificação 

profissional e desenvolvimento econômico. 

Como reflexos, a saúde pública foi valorizada, bem como o capital 

estrangeiro investia de forma crescente no país. O progresso dos anos 

anteriores criou um marco histórico de ascensão social e de êxito para 

direitos sociais que até então ainda não tinham sido efetivados. A própria 

dignidade da pessoa humana, garantida na Constituição Federal de 1988, 

começava a se concretizar nos grupos de cidadãos historicamente 

desassistidos. 

O contexto brasileiro vislumbrado na atualidade, no entanto, 

identifica o agravamento das condições de sobrevivência para as classes 

sociais inferiores, as quais foram severamente afetadas pela pandemia. 

 
4 SÁTYRO, Natália. Desigualdade: crônica de uma morte trágica anunciada. In: AVRITZER, Leonardo; KERCHE, 
Fábio; MARONA, Marjorie (Orgs.). Governo Bolsonaro: retrocesso democrático e degradação política. – Belo 
Horizonte: Autêntica, 2021, p. 317-318. 
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Contudo, o retrocesso social retratado hoje se originou fundamentalmente 

da instabilidade social, democrática e institucional que abateu o país desde 

o ano de 2015, com o controverso processo legislativo que resultou no 

ilegítimo impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff. 

Os governantes seguintes, notadamente caracterizados por uma 

visão social excludente e elitista, desvirtuaram os progressos sociais 

arduamente conquistadas nos anos anteriores, fato este que agravou as 

condições de emprego, renda e sobrevivência das populações mais 

carentes ou mesmo desassistidas pelo Estado. Retratos importantes, como 

a sanção e a entrada em vigor da Reforma Trabalhista5, trouxeram mais 

instabilidade ainda para os trabalhadores e lesaram profundamente a 

Consolidação das Leis Trabalhistas6, criando circunstâncias de 

precarização nas relações de trabalho, evidentemente em desfavor do 

trabalhador, conforme Karl Marx já previa: 

 

O trabalho produz obras maravilhosas para os ricos, mas produz privação para 

o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz 

beleza, mas mutilação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, 

mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz 

da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz idiotice, cretinismo 

para o trabalhador. 7. 

 

É pertinente pontuar que “esses ‘novos tempos’ carregam traços e 

práticas exploratórias impetuosas e degradantes da condição humana, [...] 

severamente assolada em prol da acumulação de riquezas, o principal 

 
5 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Brasília, 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 
de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 31 out. 2021. 

6 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 
1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del5452.htm. Acesso em: 31 out. 2021. 

7 MARX, Karl. Cadernos de Paris; Manuscritos econômico-filosóficos. José Paulo Netto e Maria Antônia Pacheco 
(Trad.). – São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 307-308. 
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tentáculo do sistema capitalista.” 8. As atrocidades cometidas contra a vida 

humana não sofreram modificações ao longo dos séculos, podendo ser 

comparadas às chibatadas do período escravagista. Com o passar dos 

tempos, enquanto que o Estado aprimorava a sua estrutura institucional e 

períodos de paz voltavam a pairar no ar, as relações de trabalho se 

apresentam, opostamente, como constantemente vulneráveis aos ímpetos 

antissociais dos detentores do capital. 

 
3. Brasil à deriva: o caos do contexto pandêmico e da crise econômica, social 
e humanitária  
 

Como se não bastassem os tempos degradantes recentes, insurge-se 

a maior pandemia sanitária já vista nos últimos tempos: o contágio, a 

hospitalização e o grande número de óbitos9, em escala global, de seres 

humanos, vitimados pelo coronavírus/covid-19 (Sars-Cov-2). Tal fato de 

proporções inimagináveis colocou em segundo plano todas as demais 

mazelas urgentes e necessárias, incluindo-se os ataques que atentam 

contra o trabalho e a vida dos brasileiros. 

 

O grave caso da pandemia da COVID-19, globalmente, e muito especialmente 

no Brasil, não pode ser corretamente analisado e entendido apenas pelo 

instrumental das ciências biológicas, da infectologia, da virologia, e de outras 

disciplinas que desconsiderem a importância das ciências sociais e não 

valorizem a lógica do modelo de determinação social do processo 

saúde/doença, cujo epicentro gravita em torno da centralidade do Trabalho na 

vida das pessoas e da sociedade. 10 

 
8 KRÜGER, Carlos Eduardo. A reprodução do trabalho análogo ao de escravo e os enlaces com a reforma trabalhista 
no Brasil recente. Revista Culturas Jurídicas, v. 7, n. 18, set./dez. 2020, p. 237. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/45277 Acesso em: 31 out. 2021. 

9 Segundo dados oficiais, o total de óbitos no mundo totalizou 4.979.421 pessoas, enquanto que no Brasil atingiu o 
patamar de 606.679 vítimas (dados atualizados até 31 de outubro de 2021). ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 
WHO (World Health Organization) Health Emergency Dashboard. WHO (COVID-19) Homepage. Disponível em: 
https://covid19.who.int/table Acesso em: 31 out. 2021. 

10 MENDES, René. Trabalho, saúde e barbárie social: o caso da pandemia da Covid-19 no Brasil, sua determinação 
social e a importância do mundo trabalho. In: VIZZACCARO-AMARAL, André; ALVES, Giovanni. Trabalho, saúde e 
barbárie social: pandemia, colapso ecológico e desenvolvimento humano no Séc. XXI. – Marília, SP: Projeto Ed. Práxis, 
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A pandemia da Covid-19 foi e está sendo um grande desafio para 

toda a humanidade quanto à sobrevivência, mas em especial aos 

cientistas, sobre a precisa identificação do vírus e o desenvolvimento de 

mecanismos eficazes para o seu combate. René Mendes assevera que a 

incógnita em tela não se restringiu às ciências biológicas ou da saúde, 

apenas. Ela envolveu toda a sociedade devido à necessidade do trabalho e 

à decorrente exposição ao vírus, fato este que contribuiu para a sua 

propagação. Em virtude de a pandemia envolver vidas humanas, a saúde 

pública foi objeto primordial de pesquisa dos cientistas e prioridade dos 

gestores públicos (como regra geral). Desse modo, outras reivindicações 

acabaram sendo colocadas em segundo plano, como as políticas sociais, 

de trabalho, emprego, renda e cidadania, por exemplo. 

 

A pandemia de Covid-19, podemos dizer, potencializou os efeitos provocados 

pelas políticas em curso, agora amplificadas em suas constantes ofensivas 

contra os princípios constitucionais, o que nos alça a uma condição de “crise 

do Estado Democrático de Direito”. São políticas que parecem desenhadas 

para deixar morrer ou mesmo produzir a morte de diferentes grupos e sujeitos 

sociais – trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais – e dos 

seus ambientes de vida nas cidades, nos campos e nas florestas. 11 

 

Em território nacional, pode-se afirmar que a chegada dessa moléstia 

humana aprofundou a responsabilidade do governo federal, uma vez que 

se agravava a crise social e institucional no Brasil e, simultaneamente, se 

retrocedia, a passos largos, sobre a proteção social ao trabalhador. O 

Estado Democrático de Direitos parece, portanto, constar na Carta 

 
2021, p. 163. Disponível em: http://abet-trabalho.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Ebook-Trabalho-e-
Sau%CC%81de.pdf Acesso em: 31 out. 2021. 

11 BRONZ, Deborah; ZHOURI, Andréa; CASTRO, Edna. Passando a boiada: violação de direitos, desregulação e 
desmanche ambiental no Brasil. Revista Antropolítica, Niterói, RJ, n. 49, maio/ago. 2020, p. 9. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/44533/ Acesso em: 31 out. 2021. 
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Constitucional apenas como um mero elemento utópico, sem efetividade 

plenamente palpável, uma vez que diversos intentos predatórios de 

governos antissociais tornam-se vitoriosos sobre direitos sociais 

constitucionalmente garantidos. 

A compreensão de políticas de morte ou de deixar morrer é 

notadamente característica do governo brasileiro atual e converge com a 

obra “Necropolítica”, do autor Achille Mbembe, na qual “embora destrua 

o que era para ser, apague o que supostamente continuaria a ser e reduza 

a nada o indivíduo, a morte não se limita ao puro aniquilamento do ser. 

Pelo contrário, é essencialmente autoconsciência” 12. As políticas de morte 

representam, assim, o real objetivo daqueles que estão no poder contra as 

populações segregadas e a classe trabalhadora, dentre outros grupos 

sociais. 

 
4. Subemprego, desemprego e desalento e o aprofundamento do abismo 
social no Brasil 
 

O cenário de crise institucional, econômica, social e humanitária da 

atualidade escancarou a incapacidade de gerir a nação por parte do 

governo federal. Ou seja, se já se desenhava um conjunto de fatores difícil 

de ser conduzido e solucionado antes da pandemia, com ela a sensação foi 

de perda total do controle sobre a nação. Apesar disso, no transcorrer do 

ano de 2021, o governo federal tomou por preocupação a crítica constante 

e infundada sobre o sistema eleitoral brasileiro, criando teorias 

conspiratórias para, novamente, desviar o foco da sociedade com relação 

aos reais dramas brasileiros. 

Nesta senda, a pauperização da população se aprofundava, fato este 

que com o aumento descabido da inflação e a desvalorização da moeda no 

 
12 MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da 
morte. Renata Santini (Trad.). – São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 13. 
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mercado internacional, agravou a crise econômica e contribuiu 

consideravelmente para a queda de milhares de famílias no nível 

socioeconômico e no poder aquisitivo. Para corroborar esse cenário, os 

índices recordes de subempregados, desempregados e desalentados se 

mantiveram em alta, desencadeando uma onda muito forte de despejos de 

aluguéis por inadimplência e, por conseguinte, do aumento exponencial 

dos “invisíveis” moradores de rua. 

De acordo com os dados mais recentes coletados e disponibilizados 

pela PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), referentes ao segundo trimestre de 2021, os números são 

estarrecedores: a taxa de subutilização (subempregados) alcançou o 

patamar de 28,6%. Os desempregados, por sua vez, somaram 14,4 

milhões, classificando-se a taxa de desemprego (desocupação) em 14,1%. 

E os desalentados, por fim, totalizaram 5,6 milhões de brasileiros13, que 

figuram naquelas pessoas que tem disposição para trabalhar, mas que já 

desistiram de procurar uma oportunidade, em virtude da dificuldade em 

conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. 

 

A precarização do salário acarreta na precarização do trabalho, sendo o status 

anterior ao rebaixamento para a informalidade ou para o desemprego. A 

corrosão do poder aquisitivo da classe trabalhadora e de sua dignidade laboral, 

portanto, desencadeia um retrocesso do Estado social e com efeitos no próprio 

sistema econômico, ampliando os bolsões de pobreza. 14 

 

 
13 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Desemprego. Abr.-jun. 2021. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php Acesso em: 31 out. 2021. 

14 KRÜGER, Carlos Eduardo. O capitalismo e a sua ideologia: da possibilidade de domar o trabalhador à libertação de 
suas rédeas. In: FERRER, Walkiria Martinez Heinrich (Org.). Anais do XII Seminário do Trabalho: Crise capitalista, 
precarização do trabalho e colapso ambiental. vol. 1. – Marília, SP: Projeto Editorial Praxis, 2021, p. 247. Disponível 
em: https://drive.google.com/file/d/1_UumxjVDWEv-sV7W1lAdVale5ZpwSukI/view Acesso em: 31 out. 2021. 
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O retrato do Brasil de hoje está estampado na passagem supra, 

influenciado por fatores prévios ao momento pandêmico atual. 

Consideravelmente impulsionado pelos efeitos devastadores da Reforma 

Trabalhista (Lei 13.467/2017), o cenário dos últimos anos apenas 

contabilizou os prejuízos nas relações de emprego para a classe 

trabalhadora. Após frustradas as ilusórias promessas de geração de postos 

de trabalho, largamente alimentadas pelos proponentes da referida lei, 

restou a luta, para a classe trabalhadora, em manter-se no emprego e 

conviver com esse “novo”15 regramento que afetou a legislação trabalhista. 

Nele, há a perda de direitos, a precarização das relações e das condições de 

trabalho, o esgotamento físico e mental, atrelados ao risco iminente de 

desemprego e a queda na renda das famílias, vindo a causar a insegurança 

alimentar. 

 

A crise da COVID-19 afetou mais duramente os trabalhadores mais 

vulneráveis, e, portanto, também exacerbou as desigualdades pré-existentes. 

A falta generalizada de proteção social - por exemplo, entre os dois bilhões de 

trabalhadores do setor informal em todo mundo - significa que as crises no 

trabalho relacionadas à pandemia tiveram consequências catastróficas para a 

renda e meios de subsistência das famílias.16. 

 

As desigualdades sociais que já estavam se aprofundando, frutos da 

perversidade da Reforma Trabalhista, tiveram um impulso ainda maior 

com as restrições e a instabilidade advindas da pandemia causada pelo 

vírus da Covid-19. A proteção ao emprego e aos direitos sociais, que 

 
15 O “novo” regramento que influiu severamente na CLT, na verdade, não trazia nada de novo. Propagada como uma 
“modernização trabalhista”, a Lei 13.467/2017 resgatou o cenário do século XX e anteriores, na medida em que ruiu 
com um extenso rol de direitos dos trabalhadores, favorecendo os detentores do capital no seu acúmulo ainda maior 
de riquezas e afetando gravemente a vida e a saúde dos trabalhadores. 

16 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. World Employment and Social Outlook: Trends 
2021International Labour Office – Geneva: ILO, 2021, p. 112. Disponível em: https://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf Acesso em: 31 
out. 2021. 
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deveriam ser prioridade para o Estado, foram negligenciadas (com 

requintes de crueldade17) pelo chefe da nação brasileira. Isto é, evidencia-

se a falta de comprometimento com o dever constitucional em proteger os 

direitos sociais, a vida e a sobrevivência da população.  

 
Considerações finais 
 

O passado do Brasil se construiu a partir de práticas que exploravam 

a mão-de-obra de pessoas, possuidores de capital abusando do trabalho e 

da vida de despossuídos de condições materiais. Seres humanos 

explorando outros seres humanos. Humanos se desumanizando. Apesar 

de liquidar com boa parte das populações nativas e dos africanos 

traficados, o possuidor europeu neste solo se estabeleceu. A escravidão foi 

abolida e a república foi instituída, cenário este que demonstrava a 

consolidação da nação, inclusive com a Constituição de 1988 e o Estado 

Democrático de Direitos. 

No início dos anos 2000, com a ascensão de governos populistas, o 

Brasil propiciou a melhoria de vida para as classes mais baixas da 

sociedade, através de programas sociais e de uma atuação política 

marcante. O acesso ao emprego e à renda foram elementos essenciais para 

o progresso daqueles que, até então, estavam à margem da sociedade, 

predominantemente descendentes de nativos e de escravos. Aos poucos, 

as populações periféricas ascenderam economicamente, conquistaram a 

casa própria e entraram nas universidades, fatores estes que criaram um 

desconforto para os setores conservadores da sociedade. Favelados, 

negros, filhos de operários e de empregadas domésticas, que até então 

apenas serviam aos interesses das elites, agora estavam frequentando os 

 
17 O presidente brasileiro Jair Bolsonaro se utilizou de ironia e apatia em diversos momentos em que era indagado 
sobre a alta quantidade de óbitos e o sentimento de luto no país em virtude da pandemia, bem como assinou diversos 
regramentos que fragilizavam mais ainda os direitos dos trabalhadores. 
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mesmos ambientes e iniciando a presença em contextos sociais que até 

então se restringiam às elites. 

Este incômodo reacendeu o ímpeto excludente das classes 

dominantes, que em 2016 arquitetaram um golpe democrático e 

institucional e voltaram a “ditar as regras do jogo”, jogo este que não 

admitia derrota ou afronta para os detentores de capital. Nos anos 

seguintes, aprovaram-se leis em um completo retrocesso social, retirando 

direitos dos trabalhadores com a Reforma Trabalhista e fragilizando o polo 

naturalmente frágil das relações de trabalho. Além disso, como se não 

bastasse a pandemia causada pelo coronavirus e toda a exposição da classe 

trabalhadora ao risco de ser contaminada, o presidente é lamentavelmente 

a figura mais despreparada e antissocial já vista nos últimos tempos, 

convergindo as suas políticas de morte com a presença do coronavírus. 

Os índices alarmantes de subempregados, desempregados e 

desalentados apenas corroboram esse cenário de destruição dos direitos 

dos trabalhadores, o que é resultado do fracasso das políticas econômicas 

e sociais do atual mandatário da nação. Os altos níveis de desemprego 

indicam um grande número de brasileiros em retrocesso para as camadas 

sociais mais baixas e à insegurança alimentar. Essa combinação de fatores 

trouxe prejuízos para os trabalhadores na sua proteção à vida e nos seus 

direitos sociais e trabalhistas, perfazendo a maior crise institucional, 

sanitária, econômica, social e humanitária já sentida por toda a história do 

Brasil. 
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Trabalho Doméstico Remunerado e 
Trabalho Escravo Doméstico Contemporâneo 

no Brasil: invisibilização continuada? 
 

Carine Alves da Silva 1 
Iamê Barata 2 

 
 
1. Introdução 
 

A escravidão mercantil no Brasil perdurou até o século XIX e foi 

responsável pelo tráfico de 3.6 milhões de pessoas, o que corresponde a 

mais de um terço de todo o tráfico negreiro (HEYWOOD, 2008: 19). O 

escravizado era visto como uma mercadoria, que poderia ser adquirida e 

vir a compor o patrimônio de uma pessoa. Em 13 de maio de 1888, por 

motivos internos e externos, ocorreu, por meio da Lei Áurea, a abolição 

jurídica da escravidão no Brasil, quando se tornou ilegal uma pessoa ser 

propriedade de outra. Neste período, destaca-se, muitas pessoas já tinham 

sido libertas, em virtude de todos os acontecimentos e movimentos que 

ocorreram durante o processo de transição da utilização da mão-de-obra 

escrava para a mão-de-obra livre e assalariada.  

Além disso, a abolição da escravidão no país deixou muitas pessoas 

libertas à margem da sociedade: sem moradia, sem terra e sem 

alimentação. Este fato ocorreu, em razão de a Lei Áurea não trazer consigo 

um projeto de integração do povo negro à sociedade brasileira. Ainda nos 

dias de hoje, a escravidão é parte da memória nacional, sendo 

 
1 Pós-graduanda em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. Graduada em Direito pela Universidade Estácio de 
Sá. Advogada. 

2 Pós-graduanda em Políticas Públicas pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Graduada em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Advogada. 
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ressignificada diariamente, seja no ambiente privado ou público, dando 

ensejo a posturas dos particulares e a políticas de Estado que perpetuam e 

naturalizam práticas escravistas. E é neste cenário, somado ao sistema 

capitalista, que se entende a ocorrência de trabalho escravo 

contemporâneo no país. 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas – a Agenda 20303. 

Equilibrando as dimensões econômicas, sociais e ambientais, a Agenda 

pretende efetivar os direitos humanos no período de 15 anos. Em seu 

objetivo 8, ela almeja promover o crescimento econômico sustentado e 

inclusivo, bem como o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente 

para todas e todos.  

Em 2016, um ano após a instituição da Agenda 2030, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), a Fundação Walk Free e a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM) apresentaram a pesquisa que 

realizaram conjuntamente sobre escravidão moderna. Com dados 

bastante alarmantes, o relatório exibe o número de 40 milhões de pessoas 

no mundo como vítimas do trabalho escravo moderno. Deste total, 

aproximadamente 25 milhões foram submetidas ao trabalho forçado, 

enquanto cerca de 15 milhões estavam em casamentos forçados4. A OIT 

alerta para a falta de compromisso dos governantes e que, neste ritmo, o 

Objetivo 8 que visa a erradicação do trabalho escravo moderno não 

conseguirá ser atingido. 

No Brasil, de 1995 até o primeiro semestre de 2020, 55.004 

trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados de condições análogas à 

 
3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU).  17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável–Agenda 2030. 
Disponível em: < https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 24 out. 2021. 

4 CAZARRÉ, Marieta. Com 40 milhões de escravos no mundo, OIT pede mais empenho dos países. Agência Brasil. 
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017. Disponível em < https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2017-09/com-40-milhoes-de-escravos-no-mundo-oit-pede-mais-empenho-dos-paises>. Acesso 
em 01 nov. 2021.  

about:blank
about:blank
about:blank


Carine Alves da Silva; Iamê Barata  |  305 
 

de escravo no país5. No que tange as mulheres, especificamente, 1.889 

trabalhadoras foram resgatadas do trabalho escravo, entre 2003 e 20186. 

Conforme os dados da Plataforma SmartLab7, a vítima deste crime é, 

sobretudo, homem (95%), negro (54%), tem idade média de 31 anos e é 

oriundo da região nordeste do país. Em um país onde as mulheres somam 

52,2% da população, os números sobre o trabalho escravo contemporâneo 

relativos às mulheres chamam bastante atenção e levantam indagações 

sobre a invisibilidade dessas trabalhadoras, especialmente no que tange ao 

trabalho escravo doméstico contemporâneo. 

Diante deste contexto, neste artigo, analisamos os motivos pelos 

quais o trabalho escravo doméstico contemporâneo é invisibilizado no 

Brasil, entendendo que a invisibilização do trabalho doméstico 

remunerado no país é a principal razão para tornar invisível o trabalho 

escravo doméstico contemporâneo. Além disso, a não identificação do 

trabalho doméstico como trabalho, a inviolabilidade do domicílio, a 

questão racial e a memória da escravidão são elementos que auxiliam 

neste processo de invisibilização. Para se chegar a este resultado, 

realizamos uma pesquisa documental e bibliográfica, acessando doutrinas, 

documentos de órgãos oficiais nacionais e internacionais e artigos 

acadêmicos.  

O trabalho está dividido em três partes, além da introdução e das 

considerações finais. Na primeira, faremos uma breve análise do trabalho 

doméstico remunerado no plano nacional e internacional; na segunda, 

 
5 Inspeção do Trabalho já resgatou 55 mil trabalhadores de condições análogas às de escravo. Ministério da Economia. 
Disponível em: < https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/trabalho/julho/inspecao-do-
trabalho-ja-resgatou-55-mil-trabalhadores-de-condicoes-analogas-as-de-escravo> Acesso em 29 set. 2021.  

6 REPÓRTER BRASIL. Trabalho e gênero: quem são as trabalhadoras escravizadas no Brasil? Disponível em: < 
https://escravonempensar.org.br/wp-content/uploads/2020/09/GENERO_EscravoNemPensar_WEB.pdf > Acesso 
em 26 out. 2021.  

7 Cooperação entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a OIT para a divulgação de dados relativos ao universo 
trabalhista, visando a promoção do trabalho decente.    
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abordaremos o trabalho escravo doméstico contemporâneo no Brasil; e, 

na terceira, analisaremos os motivos que auxiliam a invisibilização do 

trabalho doméstico contemporâneo. 

 
2. Breve análise do trabalho doméstico remunerado 
 

O trabalho doméstico é definido pela Convenção 189 da Organização 

Internacional do Trabalho8 (2011) como aquele realizado em um ou mais 

domicílios e trabalhadores domésticos como aqueles que realizam trabalho 

doméstico no âmbito de uma relação de trabalho. Desta forma, embora a 

definição de trabalho doméstico possa variar de país para país, este 

contempla, sobretudo, tarefas de limpeza de residências; preparo de 

refeições; condução de famílias em automóveis; e cuidado de pessoas 

idosas e crianças.   

De acordo com a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

- CEPAL9, nesta região, há entre 11 e 18 milhões de pessoas se dedicando 

ao trabalho doméstico remunerado. As mulheres são maioria no setor 

(93%) e, de forma majoritária, encontram-se em situações informais 

(77,5%), o que às exclui da proteção social e laboral. Ao mesmo tempo, 

esta ausência de regularização, expõe essas mulheres à exploração e à 

precariedade na esfera laboral. Junto ao Paraguai e a Argentina, o Brasil é 

o país com as maiores proporções de mulheres trabalhando no serviço 

doméstico remunerado.  

Outro aspecto que entendemos fundamental para analisar o trabalho 

doméstico remunerado é a questão racial. Neste sentido, a CEPAL revela 

que, de acordo com os dados do censo de 2010 realizado em 8 países, até 

este ano, 63% das trabalhadoras domésticas remuneradas eram 

 
8 Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/ 
publication/wcms_179461.pdf> Acesso em: 01 nov. 2021.  

9 Disponível em https:<//www.cepal.org/pt-br>. Acesso em: 27 ago 2021. 
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afrodescendentes. Desta forma, essas trabalhadoras são atravessadas por 

diferentes marcadores sociais, tais como o gênero, a raça, e a classe, que 

culminam em sistemas de opressão e desigualdades. Por conseguinte, a 

interseccionalidade é uma lente essencial para analisar o trabalho 

doméstico remunerado, já que “busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação (CRENSHAW, 2002: 178)”. O que leva a uma articulação 

entre esses eixos, mas sem hierarquizá-los. Assim, no contexto das 

trabalhadoras domésticas remuneradas, categorias de opressão, tais como, 

raça, classe e gênero, devem ser analisadas de forma associada e sem 

nenhum tipo de hierarquização entre elas.   

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)10, entre o 4º trimestre de 2019 e o 4º trimestre de 2020, 82,2 

milhões de brasileiros exerciam o trabalho doméstico remunerado. O setor 

no Brasil também concentra altas taxas de informalidade, 73% das 

trabalhadoras não possuem carteira assinada. As baixas remunerações 

prevalecem no trabalho doméstico remunerado: a média nacional salarial 

desta ocupação é de R$ 876,00, sendo que as trabalhadoras informais 

recebem 40% menos do que as formais e as trabalhadoras negras recebem 

em média 15% menos. O perfil majoritário das trabalhadoras domésticas 

remuneradas é composto por mulheres (92%), negras (65%) e idade 

média de 44 anos. (DIEESE, 2021).  

O artigo 1º da Lei Complementar nº 150, de 01 de julho de 2015, 

define a trabalhadora doméstica remunerada como aquela que “presta 

serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade 

não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais 

 
10 Disponível em< https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-
e> . Acesso em: 01 nov. 2021. 
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de 2 (dois) dias por semana” (BRASIL, 2015)11. Esta Lei Complementar foi 

editada para regulamentar as alterações dispostas na Emenda 

Constitucional nº 72 de abril de 2013 (EC 72/2013), tais como, o seguro 

por acidente de trabalho, a jornada diária de trabalho de 8 horas ou 44 

horas semanais e a hora noturna superior a diurna. Esta mudança 

legislativa foi fruto da mobilização das trabalhadoras domésticas 

remuneradas, as quais, desde os debates para adoção do Convenção 189 

da OIT, intensificaram as articulações entre a categoria e os parlamentares 

e organizações internacionais, o que resultou em um cenário político 

favorável a alterações legislativas. A mobilização e articulação política das 

trabalhadoras domésticas remuneradas remonta aos anos de 1930, 

quando, na cidade de Santos, surgiu o primeiro movimento sindical da 

categoria, liderado por Laudelina de Campos Melo.  

Destacamos que esta luta por direitos e equiparação das 

trabalhadoras domésticas remuneradas com os outros trabalhadores foi 

necessária, haja vista que a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (CFRB/88), em sua promulgação, excluiu as trabalhadoras 

domésticas remuneradas de 25 dos 34 direitos previstos em seu artigo 7º, 

os quais eram destinados aos trabalhadores urbanos e rurais. Desta forma, 

apenas 9 direitos foram garantidos a essas trabalhadoras, o que evidencia 

o tratamento desigual a esta categoria: mínimos direitos foram destinados 

a elas, que eram tratadas como trabalhadoras de segunda categoria. Vale 

lembrar que não apenas a CRFB/88 excluiu as trabalhadoras domésticas 

remuneradas de direitos, mas também a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), originariamente. Apenas em 1973, quando a CLT já 

contava com 30 anos de vigência, por meio da Lei nº 5.859 de 1972, alguns 

direitos foram conferidos à essas trabalhadoras, como salário mínimo e as 

 
11 Destaca-se que a Lei Complementar não emprega o termo trabalhadora doméstica remunerada, mas empregada 
doméstica. No entanto, o presente trabalho não irá se debruçar sobre esta questão.  
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férias de 20 dias. De acordo com a presidenta da Fenatrad (Federação 

Nacional das Trabalhadoras Domésticas), Luiza Batista, "mesmo com 

muita luta, o desrespeito ainda é grande. Nunca atingimos 40% do total 

de trabalhadoras com carteira assinada. Isso é a não-aceitação de que a 

doméstica também é uma trabalhadora”12.  

Nesta análise, é de suma importância destacar a relação do trabalho 

doméstico remunerado no Brasil com a escravidão, haja vista que 

entendemos o trabalho doméstico remunerado como uma ressignificação 

de práticas escravistas, em virtude da presença da memória da escravidão 

no Brasil. Durante o período da escravidão, homens escravizados, 

comumente, exerciam atividades relacionadas à pesca, lavoura, pecuária e 

coleta. Já as mulheres escravizadas exerciam atividades nas lavouras, mas 

também nas casas dos senhores, tais como, as amas de leite e as mucamas. 

Desta forma, algumas escravizadas tinham maior proximidade da casa por 

realizarem as tarefas domésticas. Com a abolição jurídica da escravidão em 

1888, poucas mudanças ocorreram e as estruturas sociais pouco se 

alteraram. No caso das mulheres negras, muitas permaneceram morando 

na casa dos senhores, sem horário de trabalho pré-estabelecido e, em 

muitos casos, sem remuneração (TEIXEIRA, 2015: 79).  

No Brasil contemporâneo, ainda é possível identificar a 

ressignificação de práticas escravistas no âmbito do trabalho doméstico 

remunerado atual, tais como: a “divisão hierárquica dos espaços da casa”, 

pela qual as trabalhadoras têm o acesso limitado aos cômodos das 

residenciais por horários e locais e, por conseguinte, há a criação da 

“dependência de empregada”, localizada praticamente fora da casa e 

próxima a cozinha; a “entrada de serviço” e a “entrada social” dos edifícios; 

a identificação das trabalhadoras domésticas como ameaças morais às 

 
12 UOL. Quase da Família. 19 out. 2020. Disponível em: < https://tab.uol.com.br/edicao/domesticas/#cover> Acesso 
em 01 nov. 2021.  
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famílias empregadoras, haja vista elas serem consideradas ameaças aos 

casamentos de seus patrões (TEIXEIRA, 2015: 74-77). Além disso, neste 

contexto, uma prática muito comum é o discurso encampado pelos 

empregadores de que “ela é da família” ou “ela é quase da família”, que 

promove controle e subordinação dessas trabalhadoras e, por conseguinte, 

é um pretexto para se negar direitos e perpetuar desigualdades. Para 

Santos (2010, apud TEIXEIRA, 2015: 86-87), esta prática corresponde ao 

complexo de Tia Anastácia, em referência a personagem Tia Anastácia do 

Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra literária de Monteiro Lobato. Por meio 

deste complexo, a relação entre as trabalhadoras domésticas remuneradas 

e os patrões seria regulada pela subordinação. Assim, à medida que essas 

trabalhadoras se mantivessem neste lugar de subordinação, elas seriam 

aceitas pela família. Caso contrário, poderiam ser vistas como ingratas ou 

revoltadas. Neste sentido, “quanto à doméstica, ela nada mais é do que a 

mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de 

carga que carrega suas famílias e a dos outros nas costas” (LÉLIA 

GONZALEZ, 1984, p. 230).  

Este cenário evidencia que, embora as trabalhadoras domésticas 

remuneradas tenham conquistados muitos direitos, muitas ainda nãos os 

desfrutam por completo, haja vista as reiteradas práticas de informalidade 

e condições precárias de trabalho. Soma-se a isso a ressignificação de 

práticas escravistas que inviabilizam estas trabalhadoras e, tentam, a todo 

momento, colocá-las em uma posição de sujeição e inferioridade. Daí há a 

naturalização de tratamento desumano e cruel para com essas 

trabalhadoras, tais como, jornadas exaustivas, condições degradantes de 

trabalho e trabalho forçado, que levam a configuração do trabalho escravo 

contemporâneo. Destacamos que, apesar desse cenário, as trabalhadoras 

domésticas remuneradas resistem a ele e a tentativa de aprisionamento 

em uma posição de subalternidade. Essa resistência ocorre por meio dos 
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movimentos sindicais, feministas e negros e da articulação com 

movimentações sociais e a sociedade civil.  

 
3. O trabalho escravo doméstico contemporâneo 
 

Antes de se adentrar ao tema do trabalho escravo doméstico 

contemporâneo é necessário entender o que é considerado trabalho 

escravo contemporâneo no Brasil. O artigo 149, alterado pela Lei nº 10.803 

de 2003, do CP, define o trabalho análogo ao escravo como a situação em 

que uma pessoa é submetida ao trabalho forçado, a jornada exaustiva, a 

servidão por dívida e/ou a condições degradantes de trabalho. Basta a 

presença de um desses elementos para que o crime se configure. 

Destacamos que, apesar da incidência do trabalho escravo 

contemporâneo, mesmo após mais de 100 anos da abolição da escravidão 

no Brasil, este difere em diversos aspectos do trabalho escravo mercantil. 

Principalmente por este ter sido legalmente permitido e a riqueza de uma 

pessoa poder ter sido medida pelo número de escravos que tinha. Por 

outro lado, ainda hoje, há o processo de desumanização e “coisificação” 

dos trabalhadores submetidos a condições análogas ao de escravo.  

De 1995 até o primeiro semestre de 2020, conforme os dados da 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 55.004 trabalhadores e 

trabalhadoras foram resgatados de condições análogas à de escravo no 

país (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020). As pessoas libertas são, 

sobretudo, imigrantes ou migrantes internos, que foram atraídas por 

falsas promessas laborais ou que buscavam novas oportunidades de 

trabalho. A atividade rural é o setor econômico com maiores índices de 

trabalhadores e trabalhadoras resgatados de condições análogas à de 

escravo. Os dados encontrados (já citados anteriormente) sobre as vítimas 

de trabalho escravo contemporâneo, entre 1995 e 2019, indicam que ele 

atinge majoritariamente homens (95%), negros (54%), com idade média 
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de 31 anos, vindos da região nordeste do país. Desta forma, apenas 5% das 

vítimas seriam mulheres. No caso das trabalhadoras domésticas 

remuneradas, defendemos que estes números estejam subnotificados em 

razão dos elementos que analisaremos na próxima seção. A diretora da 

Fenatrad, Maria Isabel Castro Costa, afirma que o trabalho doméstico 

remunerado se encontra sob:  

 

O jugo dos empregadores, conservadores, aqueles que gostariam que a 

escravidão nunca acabasse. Eles dependem da mão de obra doméstica, mas 

não valorizam esse trabalho. Por isso, ainda existem casos de trabalho análogo 

à escravidão na nossa categoria. Não existe fiscalização, a não ser que haja uma 

denúncia. Todos os dias estamos na luta para combater e denunciar o trabalho 

escravo entre as domésticas”13.(FENATRAD, 2020: s/p) 

 

Neste sentido, a trabalhadora doméstica remunerada é disposta em 

um papel social que a desvaloriza e suprime seus direitos. Este papel, ao 

mesmo tempo, oculta os excessos de funções, a falta de intervalo 

intrajornada e interjornada, as longas jornadas de trabalho, as precárias 

condições laborais, as coações físicas e psicológicas e, em algumas 

situações, o trabalho forçado. Desde 2017, 26 trabalhadoras domésticas 

foram resgatadas de condições análogas à de escravo. De fevereiro a agosto 

de 2021, 11 trabalhadoras já foram resgatadas14. 

 
4. Os elementos auxiliadores da invisibilização do trabalho escravo 
doméstico contemporâneo   
 

O artigo 5º, inciso XI da CRFB/88 trata do direito à inviolabilidade de 

domicílio. Este dispõe que a casa é um asilo inviolável do indivíduo e, salvo 

algumas exceções, só é possível adentrar à residência com o 

 
13 Disponível em: < https://fenatrad.org.br/2021/01/28/no-brasil-do-seculo-xxi-algumas-trabalhadoras-
domesticas-ainda-vivem-em-condicao-analoga-a-escravidao/>. Acesso em: 20 de jun. de 2021. 

14 Disponível em: https://www.trt5.jus.br/noticias/decisoes-justica-trabalho-bahia-envolvendo-trabalho-escravo-
domestico-sao-destaque-midia. Acesso em: 23 set de 2021. 
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consentimento do morador. Desta forma, tendo em vista que o trabalho 

doméstico remunerado ocorre comumente no interior das residências, a 

inviolabilidade do domicílio é um dos elementos que contribui para 

explicar a invisibilização do trabalho escravo doméstico contemporâneo e 

os poucos dados sobre o tema. Isso ocorre pelo fato da dificuldade em 

fiscalizar as residências e, assim, verificar as reais condições laborais que 

as trabalhadoras são submetidas. Para os agentes de fiscalização 

adentrarem à residência é necessária a concessão de uma medida liminar 

pelo Poder Judiciário, sendo necessário, então, convencer o magistrado de 

que aquela verificação é necessária15.  

Além disso, no sistema capitalista, o trabalho reprodutivo, que 

contempla tarefas de limpeza, organização, cuidado e alimentação, não é 

valorizado e nem é reconhecido como trabalho. Isso ocorre pelo fato deste 

não ser uma atividade de produção e, consequentemente, não gerar lucro 

(ÁVILA, Maria Betânia. 2010: 67-72, apud NOGUEIRA, 2017: 3). Desse 

modo, frequentemente, o trabalho doméstico não é entendido como um 

trabalho, o que o torna invisível perante a sociedade e, por conseguinte, 

torna invisível o trabalho escravo doméstico contemporâneo. Segundo 

André Roston16, em situações envolvendo cozinheiras para as turmas de 

trabalho no âmbito rural, autoridades com menos experiência na 

identificação do trabalho escravo não reconhecem essas mulheres como 

parte da atividade econômica e nem como trabalhadoras. Roston destacou 

que, em algumas situações, a cozinheira é ou a esposa ou a filha de um 

trabalhador, as quais realizam esta atividade sem remuneração alguma. 

Este fato dificulta ainda mais a identificação dessas mulheres como 

 
15 Destacamos que não somos contrárias a este direito fundamental. No entanto, no caso do trabalho escravo 
doméstico contemporâneo, por ocorrer sobretudo dentro das residências, há um evidente conflito entre este direito 
e o direito à proteção constitucional do trabalhador.  

16 ROSTON, André. Trabalho escravo e gênero: reflexões a partir da fiscalização e resgate de mulheres”, Youtube, 5 
de novembro de 2020. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Q7qNOlcI13I>. Acessado em: 03 mai 
de 2021. 
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trabalhadoras, haja vista que as autoridades entendem que se trata de uma 

questão particular entre as mulheres e o trabalhador. Nesta situação, 

ainda, as autoridades encontram dificuldade em reconhecer o vínculo 

empregatício pela ausência da onerosidade. Soma-se a esse fato a situação 

de jovens e meninas que realizam trabalho doméstico e são identificadas 

para vizinhos e/ou outras pessoas como “parentes”, “afilhadas”, “filhas de 

criação” que “ajudam” em determinadas tarefas da casa. No entanto, essas 

situações, muitas vezes, encobrem situações de trabalho infantil 

doméstico, que podem culminar em trabalho escravo infantil (RUBIO e 

ZÚÑIGA, 2018: 56). Para Silvia Federici (2019), o trabalho doméstico é o 

trabalho mais importante na sociedade capitalista, pois ele permite a 

reprodução de outros trabalhos e contribui para a capacidade de outras 

pessoas trabalharem. É devido ao trabalho doméstico que outros trabalhos 

conseguem se desenvolver. O trabalho doméstico é base de todas as outras 

atividades laborais, o que o torna essencial para o capitalismo.  

Ademais, tendo em vista que, no Brasil, o trabalho doméstico 

remunerado é exercido sobretudo por mulheres negras, a questão racial e 

a memória da escravidão são outros elementos essenciais para se entender 

a invisibilidade do trabalho doméstico remunerado e, consequentemente, 

do trabalho escravo doméstico contemporâneo. Gonzalez afirma que 

“mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora 

de ônibus ou prostituta. (GONZALEZ, 1984: 226)”. Esta lógica, bastante 

disseminada na sociedade brasileira, aponta para o lugar, naturalizado, de 

subordinação da mulher negra que, desde a escravidão, é percebida como 

aquela que irá servir os seus senhores. Nos tempos atuais, essa lógica de 

servidão não foi modificada. Vemos uma ressignificação da escrava 

doméstica com a ascensão da trabalhadora doméstica remunerada. Neste 

sentido, partindo do pressuposto que a trabalhadora doméstica 

remunerada possui uma relação direta com o passado escravista 
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brasileiro, “desenvolve-se – sob estereótipos e construções de gênero e 

raça – a naturalização de elementos que inferiorizam a mulher negra 

(CARVALHO, FURTADO, SANTOS, 2020: 362)”. Por conseguinte, essas 

mulheres são subjugadas à determinados papeis, os quais, combinados 

com o racismo que se mantem por meio de desigualdades e opressões, 

naturaliza determinadas práticas e condutas, tais como, as jornadas 

exaustivas, precárias condições de trabalho e o assédio moral, que 

culminam no trabalho escravo contemporâneo.  

 
Considerações finais 
 

Ao longo do trabalho procuramos traçar um breve panorama sobre 

o trabalho doméstico remunerado no âmbito internacional e nacional, 

bem como sobre o entendimento jurídico a respeito desta profissão. Essa 

contextualização nos ajuda a entender as condições de trabalho que esses 

trabalhadores e trabalhadoras estão inseridos. No âmbito nacional, ainda 

foi necessário tratar sobre a relação do período escravista com o trabalho 

doméstico remunerado, em função da presença da memória da escravidão 

na sociedade brasileira e, por conseguinte, do racismo. Diante deste 

cenário tratamos do trabalho escravo doméstico contemporâneo e dos 

elementos que auxiliam a sua inviabilização.  

Os dados levantados apresentam uma presença massiva de 

trabalhadoras domésticas pelo mundo, sendo as mulheres maioria neste 

setor. No caso brasileiro, as mulheres negras são majoritárias no trabalho 

doméstico, o qual é mal remunerado e apresenta altas taxas de 

informalidade. Tais fatos são prejudiciais para que estas trabalhadoras se 

encontrem em um ambiente de trabalho decente, seguro e capaz de 

proporcionar uma vida digna. Ao mesmo tempo, estes fatos podem ser 

explicados pela desigualdade social brasileira; a dificuldade de acesso à 

educação de qualidade; a presença da memória da escravidão, que desagua 
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na ressignificação de práticas escravistas; e ao racismo. Ainda, essa 

condição de trabalho precário, degradante e exploratório pode culminar 

no trabalho escravo doméstico contemporâneo, que viola, mais uma vez, 

essas trabalhadoras e retira por completo a sua dignidade, a qual dá lugar 

a um processo de desumanização e “coisificação”.  

Além disso, o longo da pesquisa, identificamos uma estreita relação 

do trabalho doméstico remunerado no Brasil com a escravidão. Neste 

sentido, há um intenso debate sobre as práticas escravistas, o racismo e o 

lugar da mulher negra na sociedade brasileira. Daí a importância da 

utilização de ideias como “o mito da democracia racial”, “a cordialidade do 

povo brasileiro” e o “racismo (dito) científico” para compreender estas 

questões.  O presente trabalho não se debruçou sobre esses assuntos, mas, 

devido a sua importância, entendemos a necessidade de analisá-los em 

futuras pesquisas.  

Constatamos também que, apesar desse cenário de subalternização e 

servidão que a sociedade brasileira tenta impor a todo custo às 

trabalhadoras domésticas remuneradas, sobretudo as trabalhadoras 

domésticas remuneradas negras, elas são protagonistas políticas. Por meio 

de associações sindicais, movimentos feministas, movimentos negros e 

organizações internacionais, elas se articulam em prol de direitos para a 

categoria. No contexto de pandemia da Covid-19, a Fenatrad lançou a 

campanha “cuida de quem te cuida”17 para chamar a atenção sobre a 

situação dessas trabalhadoras neste cenário, as quais foram extremamente 

afetadas. A chamada PEC das domésticas, que resultou na Emenda 

Constitucional nº 7218, também contou com a participação dessas 

 
17 Disponível em: < https://www.cuidadequemtecuida.bonde.org/> Acesso em: 14 de fev. de 2021. 

18 Disponível em :< https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=EMC&numero=72&ano=2013&ato=285UTT6 
1ENVpWT27c> Acesso em: 17 mar 2021. 
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trabalhadoras nas negociações e na luta pelo reconhecimento de seus 

direitos.  

Esta pesquisa sobre o trabalho escravo doméstico contemporâneo 

revelou que a inviolabilidade do domicílio, a não identificação do trabalho 

doméstico como trabalho, a questão racial e a memória da escravidão são 

elementos que auxiliam neste processo de invisibilização. Entendemos, no 

entanto, que o ponto central desta análise é a desvalorização e a 

invisibilidade do trabalho doméstico remunerado na sociedade brasileira, 

em virtude das profissionais que o realizam (mulheres e, sobretudo, 

mulheres negras) e da ocupação em si (um trabalho reprodutivo realizado 

no âmbito doméstico). Desta forma, a invisibilização do trabalho 

doméstico remunerado deflagraria na invisibilização do trabalho escravo 

doméstico contemporâneo, que, somado aos elementos 

supramencionados, acarretaria na subnotificação do trabalho escravo 

doméstico contemporâneo.  
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Migração, direito e trabalho: uma revisão bibliográfica 
 

Guilherme Luiz Krucinski Tortelli 
 
 
1. Introdução 
 

O presente estudo pretende apresentar uma revisão sistemática da 

bibliografia especializada na discussão do fenômeno da migração no 

campo do Direito. A revisão buscará ser sistemática, pelo controle dos 

critérios de seleção dos artigos publicados em revistas científicas, contudo, 

não será exaustivo. A pesquisa que apresentamos figura como um 

exercício exploratório que permite a identificação de tendências e 

referências entre os estudiosos da migração, pretendo ser um facilitador 

para futuras incursões de novos pesquisadores. Para isso, serão 

selecionados e analisados o total de 15 artigos, cinco em cada uma das 

seguintes línguas: português, espanhol e inglês. 

A migração é um fenômeno que possui grande importância histórica 

e que vem gerando intensas discussões a respeito de sua natureza e efeitos. 

É possível considerar que a progressiva intensificação desse fenômeno, 

sobretudo em razão da consolidação da globalização, vem provocando a 

criação de novos enquadramentos teóricos, utilizados para a sua análise e 

para a intervenção estatal. A produção teórica é relevante na medida em 

que acaba por ser a base expressa (visível) utilizada para dar valor aos 

processos históricos. Assim, são fundamentais por representarem uma 

interpretação geral da realidade e por influenciarem a tomada de decisões 

dos agentes públicos. Por essa razão, parece-nos conveniente a percepção 

de quais são as principais referências teóricas que vêm sendo utilizadas.  



Guilherme Luiz Krucinski Tortelli  |  323 
 

A migração apresenta diversas faces, contudo, uma das mais 

recorrentes está relacionada ao trabalho. O trabalho é um fator 

fundamental de todo o processo e um dos maiores desafios para quem 

migra, o que possui implicações para os indivíduos e para a sociedade em 

que se encontra. Representa uma característica de nossos tempos, que 

deve ser estudada para ser devidamente abordada a nível nacional e a nível 

internacional, e uma oportunidade de reflexão sobre as relações 

ideológicas e jurídicas entre grupos humanos e países. O Direito, no geral, 

e o Direito do Trabalho, em específico, devem ter seus estudiosos e 

operadores envolvidos com o fenômeno da migração 

 
2. Abordagem metodológica - revisão bibliográfica sistemática 
 

O presente artigo guia-se pela busca da identificação de quais 

abordagens teóricas estão presentes em estudos recentes sobre as relações 

potencialmente conflituosas entre migração e Direito. Consideramos que 

tais abordagens teóricas fornecem significativas categorias para a 

compreensão de como os conflitos e divergências são resolvidos e 

sintetizados no âmbito teórico. Esse, por sua vez, acaba exercendo 

influência direta ou indireta pelos atores diretos da migração. As 

abordagens teóricas são especialmente importantes em temas 

politicamente sensíveis e juridicamente complexos, como é o caso da  

migração. Essa concentra relações potencialmente conflituosas a nível 

social e jurídico, o que é visível no assustador crescente uso da xenofobia 

para fins políticos e, também, na existência de muitas zonas normativas 

cinzas, sobretudo quando a soberania estatal é contrastada com os direitos 

inerentes dos seres humanos. Nesse aspecto, verifica-se o tensionamento 

e os limites entre os direitos humanos ou de personalidade frente à 

soberania estatal, o que revela muito sobre essas duas instâncias.  
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O fenômeno da migração não se pode considerar como novo, visto 

que a história da humanidade é constituída pelo constante deslocamento 

de populações pelo território. Por certo, uma diferença qualitativa do 

fenômeno pode ser encontrada a partir da consolidação dos Estados 

nacionais, os quais constróem uma relação de direitos e deveres mais 

intensa com os indivíduos que os constituem, sobretudo se estes estão 

imbuídos do ideário nacionalista. O fenômeno contemporâneo da 

migração, sobretudo nas últimas décadas, pode ser identificado tendência 

de ascensão, a qual não parece que será revertida no futuro próximo1. Em 

relação aos dados coletados, sempre existirá espaço para o 

questionamento de sua credibilidade em razão da existência de muitos 

indivíduos que fogem dos controles estatais2 e de outros que, apesar de 

serem legalmente nacionais, sofrem de estigmas semelhantes aos 

estrangeiros3. Essas limitações da coleta dos dados devem ser 

consideradas como fatores de sub-representação do total real de migrantes 

que compõem a população mundial. Para além da discussão sobre os 

limites dos dados, há que se observar que a percepção sobre o fenômeno 

da migração tende a ser distinto do que é representado pelos dados4. 

 
1 Segundo relatório publicado pela Organização Internacional para a Migração, os migrantes internacionais 
representam cerca de 3,5% da população mundial ou aproximadamente 271 milhões de  indivíduos em 2020 (IOM, 
2020: 2). No relatório de 2000 os migrantes representavam 2,8% da população mundial ou 150 milhões de 
indivíduos (ibid: 10). A distribuição dos imigrantes é desigual entre as diferentes regiões do mundo, o que podemos 
observar pelos seguintes exemplos da relação do percentual de imigrantes em relação aos nacionais de determinadas 

regiões (ibid: 24): Oceania, 21%; América do Norte, 16%; e Europa, 11%. Fatores como o incremento da desigualdade 
entre países e dentro dos países, crises econômicas, catástrofes naturais, conflitos armados, transformação 
demográfica e acesso a novos instrumentos de comunicação e meios de transporte podem ser considerados como 
elementos que ajudam a compreender esse incremento contínuo e a tendência de manutenção dessa tendência.  

2 O relatório da Organização Internacional para a Migração expressa que a coleta de dados representa um desafio 
constante, indicando que muitos imigrantes não possuem documentos, que não é rara a falta de controle demográfico 
e que existe, inclusive, dificuldade de conceitualização da migração (IOM, 2020: 20).  

3 Tal situação pode ser exemplificada no caso de cidadãos que possuem dupla nacionalidade ou que adquirem uma 
nacionalidade europeia, mas que continuam a sofrer preconceitos sociais e laborais em razão da sua origem de 
nascimento. 

4 Tomando o exemplo português, um estudo de 2018, que entrevistou cerca de 1000 residentes na parte continental 
do país, revelou a percepção média de que os imigrantes extracomunitários representavam cerca de 20% da 
população residente, o que contrasta com o percentual de 6,2% de imigrantes residentes no país (Oliveira, 2020: 
23).  
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Pelos dados existentes e pelas percepções sobre o fenômeno, a 

migração é um objeto de interesse da pesquisa social de nosso tempo. 

Muitas foram as interpretações sobre essa questão e tantas outras 

interpretações ainda serão apresentadas, pois consideramos que se trata 

de uma discussão que não poderá encontrar uma posição teoricamente 

definitiva, pois não estará alheia às influências de seu tempo histórico. As 

interpretações sobre um determinado fenômeno podem ser pensadas 

como os componentes das representações teóricas da realidade. Apesar de 

nem sempre ser expresso, compreendemos que a teoria atravessa 

qualquer investigação social e qualquer orientação para a prática, o que 

realça a sua relevância. Em razão disso, a presente pesquisa busca 

identificar e categorizar quais são as definições teóricas que sustentam 

estudos recentes no campo do Direito sobre a migração.  

O interesse dessa discussão tem especial significado para o campo do 

Direito do Trabalho, uma vez que grande parte do contingente dos 

migrantes é composto por trabalhadores5 e que por não ser incomum 

sofrerem com as piores relações de trabalho, muitas vezes totalmente 

desprotegidos da lei trabalhista dos países de destino. Por certo, há que se 

considerar que existem diversos perfis de migrantes, contudo, tendem a 

ser populações mais vulneráveis por razões diversas (desconhecimento 

das instituições e estranhamento cultural, por exemplo). A migração pode 

provocar, dependendo do número de migrantes e da percepção sobre eles, 

efeitos sobre parcelas significativas da força de trabalho, tanto do país de 

origem quanto do país de destino. 

 
5 Do total de imigrantes (272 milhões), cerca de 74% estão em idade produtiva (20-64 anos) segundo a Organização 
Internacional para a Migração (IOM, 2020: 3). Considerando um parâmetro distinto, a OIT indica que cerca de 90% 
dos migrantes estão em idade produtiva (acima de 15 anos) (ILO, 2021: 20). Os trabalhadores efetivamente 
identificados alcançam entre 164 milhões (IOM, 2020: 10) e 169 milhões de indivíduos (ILO, 2021: 20). Esse 
contingente de trabalhadores representa 4,9% da força de trabalho mundial (ibid), sendo desigualmente distribuída 
entre diferentes regiões do mundo, uma vez que cerca de 32% dos imigrantes se encontram na Europa, 22% na 
América do Norte e 14% nos Estados Árabes (ibid: 15).  
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Apesar de existirem divergências sobre esses efeitos6, parece-nos ser 

razoável considerar que a tendência é de precarização da força de trabalho 

e incremento da exploração. Essa consideração decorre da observação da 

tendência de funcionamento do sistema capitalista, em que a busca de 

manutenção ou expansão do lucro pode ocorrer através do barateamento 

da força de trabalho, pela perspectiva dos gestores do capital. Dessa forma, 

seria efetivado um “exército” de trabalhadores de reserva a nível 

internacional, partindo da clássica definição marxista do “exército 

industrial de reserva”. Inclusive, como um exemplo disso, a manutenção 

de muitos trabalhadores na ilegalidade pode ser interpretada como uma 

forma de enfraquecer as capacidades de negociação dos trabalhadores 

imigrantes. De qualquer forma, independente da perspectiva que se adota 

para analisar os usos reais da migração, há que observar que os conflitos 

são mais vívidos nos países de destino do que nos países de origem, 

portanto, tendem a ser concentrados no fenômeno da imigração.  

O presente estudo está direcionado para a compreensão dos efeitos 

da migração, portanto, dos efeitos perceptíveis nos países de destino. A 

migração, apesar de ser um termo fundamental da vida social, não possui 

uma definição consolidada no ordenamento internacional (IOM, 2019: 

132). A Organização Internacional a define como o deslocamento da 

residência de indivíduos de seu local habitual, seja dentro ou fora dos 

limites geográficos do país, independente da duração e da finalidade (ibid). 

A especificação da migração se dá em relação ao país de origem e ao de 

destino, sendo que aqueles que saem de um país são identificados como 

 
6 São possíveis percepções positivas para a migração internacional, o que pode ser representado pela OIT, que 
considera que a migração internacional, se guiada pela consolidação do trabalho decente, pode trazer benefícios para 
os países de destino e para os de origem (ILO, 2021: 16). Para aqueles, a possibilidade de incremento da produção, 
rejuvenescimento da força produtiva e preenchimento de postos de trabalho pouco prestigiados; para estes, a 
possibilidade de aprimoramento profissional dos indivíduos, que podem contribuir de forma diferenciada se 
retornarem ao seu país de origem, e o envio de recursos financeiros para as famílias dos emigrados. Essas remessas 
observaram um incremento considerável entre 2000, quando foi identificado um total de USD 126 bilhões, e 2018, 
com um total de USD 689 bilhões, segundo a IOM (2020: 35). 
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emigrantes e aqueles que se estabelecem em um novo país como 

imigrantes. O fenômeno da migração é distinto do refúgio, uma vez que 

este ocorre em situações específicas de riscos aos indivíduos de 

determinada região7, estando esse deslocamento regulado por tratados 

internacionais específicos8.  

Tendo esses elementos em consideração, o presente estudo busca 

revisar estudos recentes publicados em revistas que têm o Direito como 

objeto central e que contam com revisão por pares. Foram considerados 

os artigos publicados nos últimos cinco anos, portanto, entre 2016 e 2021, 

e que tratassem sobre o fenômeno contemporâneo da migração. Apesar 

de ser um recorte arbitrário, consideramos que um período de tempo 

relativamente restrito permite uma percepção de um ponto de situação 

das atuais tendências investigativas. Consideramos que a migração é um 

fenômeno que vem sendo discutido com intensidade nas últimas décadas 

em diversas áreas do conhecimento e com significativa influência social9. 

Esse interesse faz com que tenha o potencial de ser abordada por 

perspectivas inovadoras e divergentes entre si, o que realça a relevância 

de uma perspectiva temporalmente mais restrita.  

 
7 O refúgio é entendido como a proteção conferida por um Estado a cidadãos estrangeiros em razão de perseguições, 
risco à integridade ou por outras razões (IOM, 2019: 13). Encontra fundamentação no ordenamento do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e é definido pela Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 

dos Refugiados, de 1951, em seu artigo 1º: “(...) [qualquer pessoa que] receando com razão ser perseguida em virtude 
da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do 
país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a protecção daquele 
país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles 
acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar”.  

8 Especificamente pela Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e pelo Protocolo Relativo 
ao Estatuto do Refugiado, de 1967, que são integrados, respectivamente, por 146 e 147 países.  

9 A título exemplificativo, podemos identificar o relevante crescimento da utilização da palavra migration em relação 
às palavras refugee e citizen, sobretudo a partir dos anos 70. Tal constatação pode ser feita através do buscador 
Ngram, que permite a identificação da frequência da utilização de termos dentre as obras digitalizadas pelo Google. 
Essa empresa, através de sua muito extensa base de dados, vem digitalizando acervos ao redor do mundo, o que, 
para além de reforçar o controle da corporação sobre o conhecimento, permite a visualização da variação de utilização 
de determinados termos. Ver: https://books.google.com/ngrams/graph?content=migration%2Crefugee% 
2Ccitizen&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3&direct_url=t1%3B%2Cmigration%3B%
2Cc0%3B.t1%3B%2Crefugee%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccitizen%3B%2Cc0. Acesso em 01/11/2021 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=migration%2Crefugee%2Ccitizen&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3&direct_url=t1%3B%2Cmigration%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Crefugee%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccitizen%3B%2Cc0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=migration%2Crefugee%2Ccitizen&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3&direct_url=t1%3B%2Cmigration%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Crefugee%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccitizen%3B%2Cc0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=migration%2Crefugee%2Ccitizen&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3&direct_url=t1%3B%2Cmigration%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Crefugee%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccitizen%3B%2Cc0
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Essa revisão bibliográfica foi realizada de forma a ser sistemática na 

observação de categorias delimitadas para a seleção dos artigos, contudo, 

não foi exaustiva em razão da extensão do campo e da limitação do escopo 

deste estudo. O levantamento dos artigos ocorreu através da plataforma 

“Google Acadêmico”, que pode ser considerada como o repositório virtual 

de artigos mais abrangente, pois incorpora artigos científicos, teses, livros, 

resumos e outros textos que são disponibilizados digitalmente pelos 

autores, por instituições ou por revistas especializadas. As publicações 

posteriores a 2016 são classificadas de acordo com métricas que buscam 

avaliar a visibilidade e influência dos textos, o que facilita na observação 

daqueles que podem ser considerados mais relevantes para a discussão10. 

Por certo, a abrangência da base utilizada pelo “Google Acadêmico” faz 

com que seja necessária especial atenção quanto às especificações dos 

artigos, sobretudo quanto à publicação em revistas com revisão por pares. 

Portanto, foram descartados aqueles textos que, apesar de receberem 

maior destaque da plataforma, não passaram pelos instrumentos de 

avaliação próprios das revistas científicas.  

A pesquisa foi guiada pela utilização de três categorias: “Migração”, 

“Trabalho” e “Direito”. Elas foram utilizadas conjuntamente, de modo a 

indicar publicações que as contivessem em seu texto. Esse levantamento 

inicial não pode ser realizado de forma mais restrita porque a plataforma 

permite apenas a pesquisa de categorias na totalidade do documento ou 

em seu título. A restrição a este representa uma delimitação excessiva, pois 

não são identificados textos que contenham as três categorias em seu 

título. Esse levantamento foi realizado em português, inglês (migration, 

work/labour/labor11 e law) e espanhol (migracion, trabajo e derecho). 

 
10 Quanto aos critérios utilizados pela plataforma, ver: https://scholar.google.com/intl/en/ 
scholar/metrics.html#overview. Acesso em 01/11/2021. 

11 Foram utilizadas essas três categorias para a língua inglesa porque representam variações epistemológicas e 
etimológicas significativas, as quais não são identificadas com a mesma intensidade na língua portuguesa e 

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html#overview
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html#overview
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Essas línguas foram escolhidas porque são representativas quanto ao 

número de falantes12 e quanto a serem faladas em regiões fortemente 

afetadas pela migração (Américas e parte significativa da Europa). Para 

além disso, são línguas de trabalho do pesquisador, o que é um fator 

determinante para a realização do estudo e, ao mesmo tempo, limitador 

para a abrangência do presente estudo.  

A escolha de línguas estrangeiras parte da percepção de que é possível 

identificar elementos fáticos e teóricos semelhantes, apesar de ser um 

fenômeno com diversas faces e histórias humanas e tratamentos jurídicos 

diversos. Dentre as semelhanças, podemos identificar na ordem 

individual: o deslocamento geográfico de pessoas de um país com o qual 

possui um vínculo jurídico e cultural para um outro país; a busca de 

oportunidades e/ou melhores condições de vida; e o estranhamento de si 

e do entorno13. Na ordem social, a imigração tende gerar tensão a respeito 

da identidade nacional, dos valores humanos intrínsecos e dos limites da 

soberania nacional. Portanto, apesar das suas diversas particularidades, a 

migração pode ser compreendida como um fenômeno generalizável, de 

modo que a análise conjunta de diferentes realidades nacionais pode ser 

promovida sem maiores prejuízos.  

 
espanhola. A categoria labour (relacionado ao inglês europeu) e labor (relacionado ao inglês americano) 
normalmente estão relacionados com trabalhos fundamentais para a sobrevivência biológica do ser humano, mas 

que são, habitualmente, repetitivos e exaustivos. Hannah Arendt consolidou essa definição em seu livro A Condição 
Humana (1998: 15), destacando que se trata de um trabalho desvalorizado porque não cria e porque não segue uma 
finalidade. Suas formas mais comuns são a agricultura, o trabalho doméstico e a criação das crianças. A outra forma 
de trabalho, definida como work, tem um começo e um fim, que normalmente é um objeto real. Arendt considera 
que o artesanato é uma das formas mais elevadas de trabalho, uma vez que se aproxima do trabalho artístico 
(artwork), que é a representação máxima da capacidade criativa humana (ibid). O uso da criatividade e da 
antecipação são elementos fundamentais de distinção. 

12 Pode-se estimar que são cerca de 1,4 bilhões de falantes de inglês, cerca de 540 milhões de falantes de espanhol e 
cerca de 260 milhões de falantes de português. Ver: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200. Acesso 
em 01/11/2021. 

13 O sociólogo argelino Abdelmalek Sayad (2008) cunhou a noção de “dupla ausência”, que é relevante para perceber 
a generalização do fenômeno da migração, a despeito das diferenças: o migrante se constitui a partir de um paradoxo 
de estar em duas sociedades distintas, vivendo-as parceladamente. Essa característica é ainda mais marcante quando 
perduram laços de dependência, sobretudo econômica, entre o imigrante e a família que permaneceu no país de 
origem.  

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200-
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Considerando a soma de critérios quantitativos (sobretudo aqueles 

utilizados pelo Google Acadêmico) e critérios qualitativos (categorias de 

pesquisa e adequação das publicações), foram selecionados cinco artigos 

em cada uma das três línguas selecionadas, totalizando 15 artigos. São 

autores provenientes dos seguintes países: Brasil, Portugal, Espanha, 

Chile, México, EUA, Austrália, Reino Unido e Bélgica. A grande maioria é 

composta por estudiosos, professores ou profissionais do Direito (12 de 

20), outros dois da História do Direito, um da Filosofia do Direito, um da 

Sociologia do Direito, dois da Administração, um da Ciência Política e um 

dos Serviços Sociais. Pode-se verificar, ainda nessa aproximação aos textos 

selecionados, que 12 dos autores são mulheres. A seguir, serão 

apresentadas categorias mais genéricas identificadas pelos autores para 

delimitar teoricamente a questão da imigração e, na sequência, serão 

expostas categorias analíticas consideradas significativas para fazer 

avançar a discussão. 

 
3. Categorização dos artigos 
 

Podemos identificar nos artigos analisados dois tipos de abordagem 

da questão da imigração: perspectiva analítica da relação com o Direito e 

formas de efetivação dos direitos dos indivíduos em situações concretas. 

Podemos considerar que aquela busca identificar quais são os meios e os 

fundamentos epistemológicos mais adequados para abordar o fenômeno 

da imigração frente ao ordenamento jurídico de determinado país. A outra 

abordagem busca evidenciar quais são as fontes de legitimidade para a 

tomada de decisões quanto à realidade concreta da imigração. Apesar de 

ser perceptível a tendência dos autores explorarem apenas uma 

abordagem, podemos considerar que elas são complementares porque 

estão relacionadas a diferentes níveis de abstração da realidade. 
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A respeito da abordagem que categorizamos como perspectiva 

analítica da relação com o Direito, podemos a conceber como um plano 

entre duas perspectivas opostas: a análise formalista ou positivista do 

Direito, de um lado, e a análise integral ou tridimensional do Direito, por 

outro. Apesar de os autores apresentarem a tendência de dar maior ênfase 

a uma das duas abordagens, podemos considerar que não são, 

necessariamente, excludentes. Entre os autores analisados, Carrasco 

González (2017: 658) é o que melhor traça os limites desse quadro, 

indicando que: 

 

(...) la perspectiva positivista-formalista - entre ellas la normativista y la 

legalista - es una concepción dominante entre los juristas, sin embargo, 

privilegiar esta concepción del derecho es reducirla a un solo aspecto del 

fenómeno jurídico. El modelo de ciencia jurídica de la escuela positiva es 

acusadamente formalista, y en la búsqueda de su autonomía busca 

desvincularse de las otras ciencias sociales. 

 

Por outro lado, a análise integral realçaria a relevância do estudo do 

Direito como um fenômeno social, que dê relevância de forma efetiva para 

os aspectos filosóficos, sociológicos e históricos. Essa abordagem tem 

como antecedente a teoria tridimensional do Direito, a qual consideraria o 

trinômio norma, feito social e valor (ibid: 660)14. Considerando essa 

abordagem mais abrangente, o autor identifica que as ideologias são 

essenciais para a formatação e efetivação dos sistemas jurídicos. No caso 

da imigração, verificar que o debate público nos EUA está dividido entre 

duas correntes: os defensores de ideologias pró-imigrantes e anti-

imigrantes (ibid: 671). 

Aproximando-se dessa abordagem, Cruz e Piffer (2017), Bertoldo 

(2018) e Carneiro (2017) buscam fundamentos na economia política para 

 
14 Como representantes dessa tradição aponta para Miguel Reale, Luis Recansés Siches e García Máynez.  
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lidar com a relação entre imigração e Direito. Para as duas últimas 

pesquisadoras, o Estado funciona como um gestor da imigração e, 

especialmente, da ilegalidade da imigração para o benefício da exploração 

de uma força de trabalho mais fragilizada. Bertoldo (2018) utiliza a 

categoria de “desejabilidade” para determinar a que setores o Estado 

garantirá maior proteção e a que outros relegará maior vulnerabilidade. 

Entre esses setores, as mulheres domésticas são as maiores penalizadas, 

segundo a autora (ibid: 316): 

 

Compreender a realidade migratória mundial passa necessariamente pelo 

estudo da relação entre o sujeito migrante e o modelo do Estado-Nação. A 

mulher migrante, além da situação de vulnerabilidade sofrida na condição de 

mulher, encontra também uma barreira na vulnerabilidade do sujeito 

imigrante, confinado a uma condição de não nacional pelo modelo político-

jurídico do Estado Nacional e, por isso, um não sujeito. 

 

Compreende que essa condição de “não sujeito” é reforçada porque 

os indivíduos imigrantes não conseguem atuar politicamente, visto que 

“(...) privação dos seus direitos humanos fundamentais se dá na medida 

em que sua opinião não é significativa e sua ação não é eficaz perante o 

espaço público” (ibid). Interessante observar que a questão do acesso a 

direitos e da organização política são consideradas como determinantes 

para compreender o processo histórico de empobrecimento dos 

trabalhadores imigrantes na Austrália, o que é retratado por Wright e 

Clibborn (2020). Consideram que a capacidade dos trabalhadores 

negociarem melhores condições de trabalho e de rendimento é 

influenciada por quatro fatores (ibid: 36): proteção institucional, status da 

residência, possibilidade de mobilidade interna e limitações ao exercício de 

outras funções. Por sua vez, Caneiro (2018) compreende existir uma 

intencionalidade na ação estatal quanto à regulação da imigração no Brasil. 
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Compreende que a política adotada acaba gerando a intensificação da 

exploração dos trabalhadores, uma vez que as limitações impostas aos 

imigrantes acabam relegando a eles condições de maior precarização (ibid: 

368): “Como efeito dessa política normativa, exacerbam-se, com a 

conivência do Estado, formas de precarização das relações de trabalho, a 

ponto de recriar novos modelos de escravidão”.  

Ainda sob influência de uma perspectiva “integral” do direito que 

busca ferramentas analíticas da economia política, observamos que Cruz 

e Piffer (2017) compreendem que o modelo de globalização influencia de 

forma direta nos modelos de integração dos trabalhadores imigrantes nas 

economias dos países de destino. Identificam que o avanço da globalização 

enfraqueceu o papel desempenhado pelos Estados em algumas áreas e, 

com isso, enfraqueceu a sua soberania para lidar com as questões 

relacionadas à migração (ibid: 52-53). Explicam que o enfraquecimento 

estatal é relativo, de acordo com os atores com que está lidando, de modo 

que “(...) se omite quanto ao interesse das populações e se torna mais forte, 

mais ágil, mais presente a serviço da economia dominante” (ibid). Tal 

processo pode ser entendido à luz da transnacionalização, a qual vem 

sendo guiada pela lógica da “globalização perversa”, identificada por 

Milton Santos, que se efetiva por uma lógica em que "(...) a riqueza oriunda 

desse sistema beneficia unicamente os detentores do capital e seus reflexos 

não poderiam ser outros senão prejuízos avassaladores ao contingente 

trabalhado" (ibid: 57). Os autores compreendem que a reforma desse 

modelo de globalização poderia ocorrer através do que chamam de 

comércio justo, “(...) no qual consumidores e produtores têm objetivos 

idênticos, como a ruptura com a lógica mercantil e capitalista” (ibid). Nele, 

Organizações internacionais como a OIT e a ONU são consideradas 

importantes para a promoção da "internacionalização dos direitos dos 

trabalhadores" (ibid: 59). 
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Uma abordagem propriamente histórica é apresentada por diversos 

dos autores consultados, os quais ressaltam que a compreensão dos 

processos é fundamental para uma percepção realista sobre a conquista de 

direitos e a sua efetivação. Os estudos que compartilham essa perspectiva 

indicam que não basta a positivação de direitos para a transformação das 

situações reais, visto que, para além das leis, é necessária a transformação 

das relações sociais e das ideologias que promovem as desigualdades entre 

indivíduos. Podemos citar o trabalho de Silva e Lima (2017), que busca 

evidenciar que os direitos de personalidade foram construídos 

progressivamente no tempo, sobretudo depois da II Guerra Mundial. Uma 

abordagem semelhante pode ser identificada em González (2020), para a 

influência do darwinismo social e da doutrina de segurança nacional sobre 

a realidade da migração no Chile, e em Sartaretto e Baggio (2019), para a 

influência da ideologia de segurança nacional no Brasil. Este último artigo, 

no entanto, apresenta maior atenção no texto das leis que tratam sobre a 

imigração, pela implementação da Lei de Migração, de 2017, no lugar do 

Estatuto dos Estrangeiros, de 1980.  

Em uma abordagem própria da filosofia do Direito, Arcos Ramírez 

(2020) indica a existência de duas abordagens para a questão da imigração 

e, consequentemente, da extensão dos direitos dos trabalhadores: de um 

lado, argumentos que defendem a extensão da liberdade garantida de 

mobilidade dentro de um Estado, como um direito de primeira geração, 

para a liberdade de deslocação entre Estados15; de outro, a percepção de 

que não é logicamente aceitável a extensão de um direito de deslocação 

nacional para o cenário internacional16. Respectivamente, os centros 

teóricos dessas duas abordagens estão na identificação de que o direito de 

 
15 Esse argumento é identificado, sobretudo, nas obras de Joseph Carens, Kieran Oberman, Javier Hidalgo e Ermanno 
Vitale.  

16 Esse argumento é identificado, sobretudo, nas obras de Michael Blake, David Miller, Ryan Pevnick, Christopher 
Heath Wellman e Caleb Young. 
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deslocamento decorre da personalidade ou da cidadania do indivíduo. Se 

for ligada àquela, pode-se considerar como uma questão de ordem ética, o 

que não deveria produzir constrangimentos para o exercício do direito à 

liberdade de deslocamento entre diferentes países; de outra maneira, se 

for ligada à cidadania, deverá ser exercida apenas dentro dos limites 

geográficos do Estado a que o indivíduo está vinculado. É interessante 

considerar que os direitos humanos podem ter uma base ética ou política, 

o que implica diferenças na sua instrumentalização prática. Se ética, trata-

se de algo inerente ao indivíduo, enquanto política está limitada a fatores 

legais, portanto, estatais. Tal diferenciação permite observar que a questão 

dos Direitos Humanos sempre está presente, contudo, sua natureza pode 

ser distinta de acordo com os fundamentos teóricos que são utilizados. 

Um tipo de abordagem que busca a percepção de elementos do que 

se está chamando de análise integral, mas que não apresenta uma revisão 

tão crítica dos fundamentos do ordenamento pode ser identificada no 

estudo desenvolvido por Beccerra (2016), pois busca avaliar os resultados 

do medo gerado pela política de migração dos EUA. O desenvolvimento do 

ordenamento desse país é apresentado historicamente, com a devida 

ênfase das influências políticas do “sentimento anti-imigração” (ibid: 109). 

O medo gerado por essas políticas é utilizado para gerir e intensificar a 

força de trabalho que se encontra em uma posição de maior 

vulnerabilidade legal. Uma abordagem semelhante pode ser identificado 

no estudo promovido por Whadia (2016), visto que analisa os dispositivos 

presentes na atual política migratória dos EUA. Ressalta o poder 

concentrado no presidente estadunidense para determinar essas 

orientações, o que poderia implicar a proibição da imigração de indivíduos 

de determinadas religiões. A influência dos ataques terroristas e do temor 

de novos ataques foi utilizado como o combustível para a implementações 

de orientações mais restritivas aos imigrantes. Também observando os 
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efeitos da legislação, Briddick (2020: 203) destaca que o ordenamento 

britânico vem gerando maiores prejuízos às mulheres imigrantes, 

sobretudo porque esse ordenamento foi construído reproduzindo diversos 

estereótipos. 

No extremo do outro espectro, podemos observar trabalhos como o 

de Campos e Redinha (2017) que estão estritamente focados na forma da 

lei para os ordenamentos espanhol e português. Apesar de concluírem que, 

em ambos ordenamentos, existe grande dispersão normativa, as autoras 

conseguem identificar a existência do propósito do legislador para a 

construção de um regulamento eficiente para o trabalhador imigrante 

(ibid: 100). Esse texto busca fazer uma análise comparativa de dois 

ordenamentos jurídicos, permanecendo atrelado aos elementos formais. 

Assim, não enfatiza a evolução histórica, fundamentos sociológicos e 

filosóficos ou efeitos concretos das leis sobre os trabalhadores imigrantes.  

Quando consideramos a análise feita sobre a legitimação das 

orientações para a imigração, podemos identificar duas categorias que são 

mais destacadas como o núcleo teórico: direitos humanos ou de 

personalidade; e pressuposto da soberania nacional. Essas duas categorias 

tendem a ser apresentadas como portadoras de valores não conciliáveis, 

de modo que a legitimação encontrada em uma implica a redução ou 

exclusão da outra. Muitas questões complexas e relevantes podem ser 

formuladas para a investigação da relação entre essas duas categorias, pois 

pode implicar a problematização de muitos dos fundamentos do Estado 

moderno. Sem ser possível avançar sobre essa discussão, o que 

demandaria um estudo particular, indicaremos os artigos consultados que 

mais avançam nesse tema. 

Identificam a predominância da soberania estatal os estudos 

produzidos por: Arco Ramirez (2020: 308), que aponta que o direito à 

mobilidade internacional não pode ser utilizado para exigir o fim da 
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soberania, contudo, pode ser utilizado para garantir maior flexibilização 

do controle estatal; Carneiro (2017: 369), que considera a soberania 

existente como arbitrária em relação aos imigrantes, criando regimes 

discriminatórios aos trabalhadores imigrantes; Cruz e Piffer (2017: 55), 

que consideram que a soberania estatal foi alterada em razão da 

transnacionalidade, mas ainda se mantém como um componente 

significativo; e Farcy (2020: 743), que compreende que o ordenamento 

internacional permite, em vez de prevenir, o tratamento diferenciado a 

imigrantes em relação aos nacionais, o que decorre do princípio da 

soberania e, também, dos requerimentos normativos para a igualdade. A 

respeito das discussões sobre os direitos humanos, podemos identificar 

que os autores se valem dela com maior regularidade e intensidade, 

quando comparamos com a discussão sobre a soberania. Para não 

incorrermos em uma revisão extensa, mas inevitavelmente parcial, 

citaremos os artigos em que essa categoria ganhou mais destaque: Becerra 

(2016), Domínguez (2016), Sartaretto e Baggio (2019) e Silva e Lima 

(2017). 

 
Referências normativas e bibliográficas 
 

A seguir, apresentamos algumas referências normativas e 

bibliográficas que foram identificadas nos artigos analisados. Começamos 

pela apresentação das fontes normativas internacionais, em que um 

documento foi referido em diversos dos artigos que foram analisados: a 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, de 199017; a 

Declaração Americana dos direitos e deveres do homem, de 1948; o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966; a 

 
17 A Convenção tem apenas 56 membros e conta com a assinatura de outros 12 países. Portanto, 130 não estão 
envolvidos com essa fonte normativa, tendo destaque a ausência da maior parte dos países europeus, EUA, Canadá, 
Brasil, Grande parte da Ásia e da Oceania. 
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Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1968; a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, de 1979; e a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, de 1990. Produzidos pela OIT, podemos 

encontrar os seguintes documentos orientadores: Convenção nº 97 - 

Trabalhadores Migrantes18; Recomendação nº 86 - Trabalhadores 

Migrantes19; Convenção nº 143 - Imigrações efetuadas em condições 

abusivas e sobre a promoção da igualdade de oportunidades e de 

tratamento dos trabalhadores migrantes20; e Recomendação nº 151 - 

Trabalhadores Migrantes21.  

A revisão da bibliografia apresentada pelos autores dos artigos revela 

que poucas foram as referências compartilhadas e, quando ocorreram, 

ocorriam em no máximo três artigos. Em razão disso, não é possível 

identificar referências bibliográficas necessárias para a análise da 

migração sob a perspectiva do Direito. Tendo isso em consideração, 

indicaremos alguns dos autores e obras que foram referenciadas, as quais 

podem ser de interesse para futuras pesquisa. Serão considerados apenas 

os autores e as obras que tragam abordagens predominantemente gerais, 

portanto, não restrita a determinados países ou regiões. Diretamente 

voltados ao campo do Direito, destacamos: Carmen Pérez González, 

Migraciones irregulares y derecho internacional; Charles Beitz, The idea of 

human rights; Detlev F. Vagts, Transnational business problems; Friedrich 

 
18  Essa Convenção foi adotada pela OIT em 1949 e ratificada pelo Brasil em 1965. Ver documento na íntegra: 
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235186/lang--pt/index.htm . Acesso em 01/11/2021. 

19 Essa Recomendação foi adotada pela OIT em 1949. Ver documento na íntegra: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424:
NO . Acesso em 01/11/2021. 

20 Essa Convenção foi adotada pela OIT em 1975, não tendo sido ratificada pelo Brasil até o momento. Ver documento 
na íntegra: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normative 
instrument/wcms_c143_pt.htm. Acesso em 01/11/2021. 

21 Essa Recomendação foi adotada pela OIT em 1975. Ver documento na íntegra: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:
NO.. Acesso em 01/11/2021. 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235186/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_pt.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_pt.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
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Müller, Quem é o povo? A questão fundamental da democracia; Giuliana 

Redin, Direito de imigrar: direitos humanos e espaço público; Gustavo 

Oliveira de Lima Pereira, Direitos Humanos e Hospitalidade; Harold 

Hongju Koh, Why Transnational Law Matters; Luigi Ferrajoli, Principia 

Iuris. La democracia Constitucional; Pedro Pablo Delgado Hinostroza, 

Apátridas, refugiados y migrantes. El derecho a la libre circulación; Philip 

C. Jessup, Direito transnacional. Em outras áreas do saber: Abdelmalek 

Sayad, O retorno: elemento constitutivo da condição do imigrante; 

Anderson Bridget, várias obras; Atienza Manuel, El sentido del derecho; 

Ayelet Shachar, The birthright lottery: Citizenship and global inequality; 

Christian Joppke, Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal 

State; David Miller, National Responsibility and Global Justice; Helen 

Irving, Citizenship, Alienage, and the Modern Constitutional State; Jacob 

Buganza, Cuestiones filosóficas acerca del del darwinismo; Joseph Carens, 

The Ethics of Immigration; Jurgen Habermas, A inclusão do outro: estudos 

de teoria política; Norberto Bobbio, A era dos direitos; Otfried Hoffe, 

Democracy in the age of globalization; Pablo Gilabert, From global poverty 

to global equality; Peter Higgins, Immigration Justice; Philippe Legrain, 

Inmigrantes. Tu país los necesita; Reinaldo Gonçalves, O nó econômico; e 

Michael Blake, várias obras. A respeito de uma análise global, destacamos: 

Gillian Brock, Global Justice: A Cosmopolitan Account; Gustavo Lins 

Ribeiro, A condição da transnacionalidade; Immanuel Wallerstein, várias 

obras; Milton Santos, Por uma outra Globalização: do pensamento único à 

consciência universal; Octavio Ianni, Teorias da Globalização; Joseph 

Stiglitz, Globalização e seus malefícios; e Zygmunt Bauman, Globalização: 

as consequências humanas. 
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Considerações finais 
 

O presente artigo buscou desenvolver uma revisão sistemática da 

bibliografia especializada no estudo da migração frente ao campo do 

Direito. O levantamento dos artigos e, sobretudo, sua análise ocorreram a 

partir de um problema de pesquisa, que buscava identificar as principais 

abordagens teóricas utilizadas em estudos recentes. A realização de uma 

revisão sistemática, por mais que não tenha sido exaustiva a ponto de 

produzir um estado da arte, permite uma percepção mais acurada sobre 

determinado campo do conhecimento ou temática. Tal resultado é possível 

através da realização de uma abordagem metodologicamente controlada, 

a qual buscamos reproduzir neste artigo.  

Quanto às conclusões, ainda que sensivelmente limitadas em razão 

do escopo do presente estudo, podem ser concentradas em duas questões 

principais. A primeira corresponde à evidência da existência da 

predominância de abordagens integrais do Direito. Essas ocorrem através 

da conjunção de fontes e teorias que permitem uma construção de uma 

perspectiva analítica que é socialmente embasada. A outra abordagem 

identificada aponta para um estudo mais restrito às fontes jurídicas 

tradicionais, sobretudo as leis e tratados. Essas duas orientações foram 

identificadas conjuntamente em alguns dos artigos analisados. A segunda 

conclusão, ainda que necessite de maior refinamento, aponta para a 

existência de diferentes abordagens para legitimar teoricamente o 

fenômeno da imigração, seja pelo primado da soberania estatal ou dos 

direitos humanos. 
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1. Introdução 
 

As desigualdades entre homens e mulheres e entre pessoas brancas e 

negras no mercado de trabalho, foram agravadas em geral pela pandemia 

no contexto brasileiro. Segundo pesquisa do Ibope e do Instituto Ethos, a 

taxa desocupação da população negra foi maior que a da população branca, 

alcançando sua maior diferença percentual em 2017.3 Ademais, a mesma 

pesquisa constatou que a população negra predomina nos trabalhos 

informais, ao passo que trabalhadores brancos ganhavam, em média, 

72,5% a mais. 

Por sua vez, o IBGE aponta um desemprego recorde das mulheres 

(cerca de 17%) e um retrocesso de cerca de trinta anos da participação das 

mulheres (45,8%) no mercado de trabalho.4 Da mesma forma, a Aliança 

 
1 Advogada e consultora. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Ritter dos Reis - 
Laureate International Universities. Pós-graduanda em Direito e Processo Civil na FMP – Fundação Ministério 
Público/RS. Atuação em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Professora. Contato: 
gomesadvogada2011@gmail.com. 

2 Advogada. Pós-graduanda em Proteção de Dados: LGPD e GDPR – FMP e ULISBOA. Contato: 
leleschunke@hotmail.com. 

3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das 
condições de vida da população negra, 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

4 COELHO, Sonia. Pandemia aumentou discriminação que as mulheres enfrentam no mundo do trabalho. Brasil de 
Fato, [S. l.], p. 1, 18 maio 2021. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/pandemia-
aumentou-discriminacao-que-as-mulheres-enfrentam-no-mundo-do-trabalho>. Acesso em: 28 out. 2021. 
PANDEMIA afetou mais o trabalho de mulheres, jovens e negros. IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
Brasil, p. 1, 12  maio 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=37963&Itemid=9>. Acesso em: 28 out. 2021. 
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Nacional LGBTI estima que o desemprego possa chegar a 40% na 

comunidade LGBTI, e a 70% na população trans.5  

Em busca de alterar esse cenário, as políticas de diversidade, que 

visam a combater as desigualdades sociais, primordialmente, têm sido 

promovidas na iniciativa privada nos processos seletivos e na contratação. 

Sabemos da importância do valor social do trabalho que, ao lado da 

dignidade da pessoa humana, é o elemento principal de toda a 

Constituição, norma esta pertencente ao Estado Democrático de Direito. 

Elemento-chave do Estado, o trabalho humano deve receber o devido 

tratamento pela sua importância no desenvolvimento econômico e social 

em uma sociedade. Não é apenas um elemento de produção: valoriza o ser 

humano e lhe traz dignidade e sustento. 6  

Todavia, diante do cenário do mercado de trabalho para os grupos 

acima discriminados, para além do trabalho, é necessário garantir 

emprego digno, conceito que abrange vários elementos, tais como: 

oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma 

remuneração justa; segurança no local de trabalho e proteção social para 

as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e 

integração social; liberdade para expressar as suas preocupações; 

organização e participação nas decisões que afetam as suas vidas; e 

igualdade de oportunidades e de tratamento. Essa garantia possibilita a 

inserção no emprego formal e o consequente crescimento da mobilidade 

social, fundamental para qualquer sociedade democrática. 

Ao trazermos à baila a pauta para o debate acadêmico, verifica-se que 

os estudos no âmbito do Direito do Trabalho que tratam da discriminação 

 
5 LISBOA, Vinícius. Desemprego e violência doméstica agravam situação de LGBTI na pandemia. Agência Brasil. 17 
maio 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-05/desemprego-e-violencia-
domestica-agravam-situacao-de-lgbti-na-pandemia. Acesso em: 01 nov. 2021. 

6 MARQUES, Rafael da Silva. Valor social do trabalho, na ordem econômica, na Constituição brasileira de 1988. São 
Paulo: LTr, 2007. 
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raramente levam em consideração a variável cor e gênero, universalizando 

o sujeito trabalhador na definição resumida de ‘classe trabalhadora’. A fim 

de preencher esta lacuna e desafiar o princípio constitucional da igualdade, 

é que surge a pretensão do presente artigo: desenhar e refletir sobre a 

política de diversidade nos processos seletivos como forma de acesso ao 

trabalho digno. Para tanto, esta obra foi desenvolvida em subcapítulos 

como forma de apresentar e dividir os aspectos principais para a reflexão 

e revelando ao longo da escrita a nossa contribuição acadêmica. 

 
2. Conceitos e reflexões sobre o emprego digno e panorama do mercado de 
trabalho para os grupos discriminados 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova ordem 

constitucional para o país, contemplando como princípios a dignidade da 

pessoa humana, o valor social do trabalho e a justiça social. Em seu artigo 

7°, estabeleceu-se patamar mínimo civilizatório para o Direito do 

Trabalho, nestes termos: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social”.7 

Dentre os direitos fundamentais, destaca-se o trabalho digno e a 

realização do trabalho em condições dignas. Ou seja, o trabalho produtivo 

com rendimento justo, segurança e proteção social, com perspectivas de 

desenvolvimento pessoal, integração social e liberdade para as pessoas 

expressarem as suas preocupações. Além disso, é abrangido nessa garantia 

a participação ativa dos trabalhadores e trabalhadoras nas decisões que 

afetam suas vidas, com igualdade de oportunidades e tratamento para 

todos.8  

 
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

8 TRABALHO Digno. Dicionário do Desenvolvimento, [S. l.], p. 1, 2020. Disponível em: 
<https://ddesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2019/01/DD_TRABALHO_DIGNO.pdf>. Acesso em: 30 set. 
2021. 
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No ano de 2003, o Brasil assinou com a Organização  Internacional 

do Trabalho (OIT) o memorando de entendimento. Essa concretização 

trouxe para o plano nacional o trabalho decente, a ser implementado em 

conformidade com a Agenda Nacional de Trabalho Decente. 

Para a OIT, o conceito de trabalho digno: 

 

[...] resume as aspirações do ser humano no domínio profissional e abrange 

vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho produtivo com 

uma remuneração equitativa; segurança no local de trabalho e proteção social 

para as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e 

integração social; liberdade para expressar as suas preocupações; organização 

e participação nas decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de 

oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens.9 

 

Segundo a OIT, os países devem assegurar a forma de trabalho que 

seja responsável pela concretização da perspectiva do desenvolvimento 

pessoal do trabalhador, especialmente para a integração desse no meio 

social. No mesmo ínterim, devem os Estados signatários oportunizar 

tratamento igual entre homens e mulheres, pois isso também é forma de 

interação e trabalho digno, conforme mandamento da OIT. 

Em setembro de 2015, com a Agenda 2030 e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Brasil assumiu compromisso de emprego pleno para todos os 

brasileiros. No entanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua (PNAD CONTÍNUA) e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 

mostrou que o salário feminino, de 2013 a 2017, permaneceu 13,13% 

menor que o dos homens. Com relação às faixas etárias, o salário médio 

 
9 TRABALHO decente e trabalho digno – normas internacionais que vedam o retrocesso do direito do trabalho. 
Revista Brasileira de Direito Internacional, Brasília, v. 3, nº 1, junho, 2021, p. 21-35. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_02_pt.htm>. Acesso 
em: 30 set. 2021. 
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de empregados de 15 a 24 anos foi menos privilegiado que o de 

trabalhadores de 40 a 59 anos.10 

Refletir sobre o que é trabalho digno, e os meios de programá-lo na 

ordem jurídica brasileira, é uma forma de obedecer às normas 

internacionais que dão orientações ao mínimo de direitos que devem ser 

assegurados aos empregados. Na doutrina de Gabriela Neves Delgado, não 

há outra forma de concretização do direito à vida digna se não for 

promovido o trabalho digno. Vejamos: 

 

Não há como se concretizar o direito à vida digna se o homem não for livre e 

tiver acesso ao direito fundamental ao trabalho também digno. Da mesma 

forma, não há possibilidade real do exercício do trabalho digno se não houver 

verdadeira preservação do direito fundamental à vida humana digna.11 

 

Logo, os conceitos trazidos pelas normas internacionais servem 

justamente para garantir ao ser humano condições dignas de 

sobrevivência. O valor da dignidade do trabalhador é essencial para o 

exercício destes, pois é no trabalho que o ser humano entrega o seu 

inexorável tempo de vida. 

Com o fim da escravidão, sobreveio a capitalização da exploração do 

trabalho humano e, consequentemente, a necessidade de regularização 

das atividades laborais como forma de garantir o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Assim, nasce o Direito do Trabalho, justamente com o 

objetivo de regular as relações laborais e garantir proteção à parte mais 

fraca da relação, o empregado. No entanto, muito embora essas relações 

já estejam tuteladas no ordenamento jurídico, percebe-se uma grande 

 
10 MARCHIORI, Brenda. Estudo revela que o Brasil está distante de alcançar trabalho digno e emprego pleno para 
todos. Jornal da USP, Campus Ribeirão Preto, p. 1, 25 junho 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-
ribeirao-preto/estudo-revela-que-o-brasil-esta-distante-de-alcancar-trabalho-digno-e-emprego-pleno-para-
todos/>. Acesso em: 28 out. 2021. 

11 DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. Salvador:  LTr, 2006, p. 55. 
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dificuldade de acesso de grupos minoritários a trabalhos dignos em 

decorrência da discriminação racial e de gênero, incentivando a busca da 

marginalização e nos empregos informais. 

Nesse sentido, verificamos que para certos indivíduos há dificuldades 

e entraves impostos pela sociedade. Isso é o que revelam as pesquisas e 

demonstrativos a seguir demonstrados. 

 
3. Mulheres, negros e lgbtqia+ como fator diferencial para as empresas 
 

As barreiras estruturais e os estereótipos de gênero continuam 

presentes, desde o sistema educacional até́ o mercado de trabalho. Estas 

lacunas, que limitam homens e mulheres a certas ocupações baseadas no 

gênero, implicam diretamente a dificuldade do acesso feminino às 

oportunidades.  

No mercado de trabalho, a segregação pode ser percebida em duas 

direções: 1) segregação horizontal, quando designa-se papéis relacionados 

à tecnologia (ciência aos homens, e às mulheres estipula-se atividades 

ligadas à educação, saúde e secretariado); e 2) segregação vertical, quando, 

dentro do mesmo setor, diferencia-se os gêneros quando da função ou da 

remuneração.12 

Essa desigualdade pode ser percebida na vida real por meio de 

resultados de pesquisas sobre o tema. Ainda que o gênero feminino 

constitua 49,17% da população brasileira, apenas 45,09% das mulheres 

integram o quadro laboral do país. Ao analisar o quadro de desemprego 

entre a população adulta, a discrepância entre os gêneros é evidente: 

 
12 COUNIL OF EUROPE. Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023. Nova Iorque: Council of Europe, 
2018. p. 16. Disponível em: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/documentAccess 
Error.jsp?url=https://rm.coe.int:443/CoERMPublicCommonSearchServices/sso/SSODisplayDCTMContent?docum
entId=09000016807b58eb>. Acesso em: 10 jul. 2021. 
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14,46% das mulheres em idade laboral estão desempregadas, contra 

apenas 11,14% dos homens.13  

Uma pesquisa do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)14, que detalhou o valor de rendimento médio mensal por sexo, em 

2015, revelou que as mulheres ganhavam, à época, em média, apenas 73% 

do rendimento mensal os homens. Além disso, é possível perceber que, a 

medida em que a classe de rendimentos aumenta, cresce a discrepância 

entre os gêneros e os homens passam a compor a maioria nas classes de 

rendimentos mais altas.  

As discriminações ocupacional e salarial das mulheres no mercado de 

trabalho contribuem diretamente para a diferença de rendimentos e 

qualidade de vida entre os gêneros. Observa-se, assim, o fenômeno glass 

ceiling, ou teto de vidro, em português, que ocorre quando a mulher, 

mesmo tendo a formação acadêmica necessária ao exercício da função, 

consegue enxergar seu progresso na carreira, mas esbarra em uma 

‘barreira invisível’ que a impede de alcançar seu potencial máximo. Essa 

barreira invisível que aumenta a dificuldade de ascensão profissional da 

mulher é justamente a segregação dos gêneros no ambiente laboral, um 

fator cultural que ainda persiste mesmo em tempos de igualdade formal 

já estabelecida.15 

 
13 ESTATÍSTICAS de gênero: responsabilidade por afazeres afeta inserção das mulheres no mercado de trabalho. 
Agência IBGE notícias, [S. l.], 7 março. 2018. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/2013-agencia-de-
noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-
mercado-de-trabalho.html>. Acesso em: 20 jul. 2021.  

14 MULHER estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Agência de notícias IBGE. [S. l.], 07  maio 
2018 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 
20234- mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem. Acesso em: 20 jul. 2021. 
ESTATÍSTICAS de gênero: responsabilidade por afazeres afeta inserção das mulheres no mercado de trabalho. 
Agência IBGE notícias, [S. l.], 7 março. 2018. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/2013-agencia-de-
noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-
mercado-de-trabalho.html>. Acesso em: 20 jul. 2021.  

15 MULHER estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Agência de notícias IBGE. [S. l.], 07  maio 
2018 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 
20234- mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem. Acesso em: 20 jul. 2021. 
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A divisão cultural dos espaços laborais em atividades femininas e 

masculinas denuncia a disparidade salarial entre homens e mulheres. Nos 

espaços já alcançados pelo gênero feminino, como a advocacia, nota-se que 

a mulher vem conquistando seu espaço e a consequente diminuição da 

discrepância de rendimentos. A participação feminina, muitas vezes, ainda 

é vista como secundária, auxiliar, fazendo com que as mulheres não 

assumam posições de poder ou equidade salarial, mesmo aptas para tais 

tarefas. Esses obstáculos reforçam a necessidade de reconhecer as 

discriminações para que se possa orientar às mudanças qualitativas 

profundas no padrão de soluções do sistema estatal às mulheres. 

Outra grande disparidade pode ser percebida nos cargos gerenciais, 

onde o trabalhador exerce funções de liderança e poder. Ainda segundo 

dados do IBGE, a partir do momento em que os cargos são importantes, 

as mulheres têm um percentual menor de ocupação: em 2018, 60,9% dos 

cargos de liderança foram ocupados por homens, contra 39,1% de 

mulheres. Percebe-se, então, que as diferenças salarial e de cargos entre 

homens e mulheres são fruto da dificuldade feminina de ascender 

profissionalmente. 

Embora o gênero feminino já esteja inserido no meio acadêmico e no 

mercado de trabalho, sua participação, muitas vezes, ainda é vista como 

secundária, auxiliar, fazendo com que as mulheres não assumam posições 

de poder ou não tenham equidade salarial, mesmo aptas para tais tarefas. 

Esses obstáculos reforçam a necessidade de que as discriminações sejam 

reconhecidas, para possibilitar orientações às mudanças qualitativas 

profundas no padrão de soluções do sistema estatal às mulheres. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), homens e 

mulheres ocupam posições diferentes no acesso e exercício do poder. 

Apesar disso, nota-se uma crescente atuação feminina na sociedade. 

Analisando a situação brasileira em relação ao resto do mundo, o relatório 
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Global Gender Gap, que avalia a forma pela qual homens e mulheres 

exercem seus direitos no mesmo país, indica que o país está situado na 92ª 

posição entre 153 países. No entanto, em 2006, o mesmo relatório indicava 

que o país ocupava a posição 67 no ranking, o que demonstra que a 

sociedade brasileira vem passando por um grande período de retrocesso 

em relação à igualdade de gênero.16 

Em relação à população afrodescendente, conforme dados oficiais 

relativos ao ano de 2019, a sociedade brasileira estava composta por 

56,8% de pessoas afrodescendentes17, configurando-se como segunda 

maior população negra do mundo (mais de 50%). Apesar desse elevado 

percentual, em relação ao índice de desemprego de pessoas com ensino 

superior completo, a taxa de desocupação entre brancos é de 5,5% 

comparada aos 7,1% das pessoas afrodescendentes. Por fim, a diferença 

salarial interseccional, que mede a desigualdade com marcadores de 

gênero, também é um fator que merece atenção. A esse respeito, em 2019, 

os trabalhadores brasileiros receberam, em média, 30% a mais do que as 

trabalhadoras, índice ainda mais baixo entre as mulheres 

afrodescendentes.18 

Além disso, a pandemia de Covid-19 reforçou a histórica desigualdade 

no mercado de trabalho, que prejudica principalmente negros do país. A 

população negra é a maioria entre as trabalhadoras informais, ambulantes 

 
16 WORLD ECONOMIC FORUM. Committed to improving the state of the word. Global Gender Gap Report 2020. 
Suíça, 2020. p. 10. Disponível em: <http://www3.weforum. org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf>. Acesso em: 20 out. 
2020. 

17 AFONSO, Nathália. Dia da Consciência Negra: números expõem desigualdade racial no Brasil. Agência Lupa, Rio 
de Janeiro, 20 novembro 2019. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-
numeros-brasil>. Acesso em: 02 nov. 2021. 

18 HOMENS ganharam quase 30% a mais que as mulheres em 2019. Agência IBGE de Notícias. 6 maio 2020. 
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27598-
homens-ganharam-quase-30-a-mais-que-as-mulheres-em-2019>. Acesso em: 29 out. 2021. 
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e autônomas19. Ou seja, é a que menos tem seguridade de renda e logo, a 

mais atingida pelas medidas, necessárias de contenção. 

De acordo com o IBGE, dados relativos ao levantamento PNAD Covid, 

de novembro de 202020, mostram que, na divisão por cor ou raça, 16,5% 

dos negros estão desocupados, enquanto os brancos têm 11,5% nessa 

situação. O mesmo ocorre em relação à população LGBTQIA+. Em que 

pese no Brasil não haja dados oficiais sobre o mercado de trabalho da 

população LGBQIA+, uma vez que pesquisas nacionais, como o Censo, 

realizado pelo IBGE, ainda não abordam a orientação sexual e a identidade 

de gênero, conforme a Associação Nacional de Travestis e Transexuais – 

Antra , as pessoas trans no Brasil trabalham 90% com o mercado do sexo, 

devido à falta de acesso à educação e o enorme preconceito contra essa 

comunidade, dificultando ainda mais a entrada no mercado de trabalho.21  

Nesse sentido, mesmo as pessoas trans possuindo experiência 

profissional e níveis avançados de estudo e qualificação, a discriminação 

nos processos seletivos ocorre e resulta na impossibilidade de aprovação 

nas etapas do recrutamento por conta da sua identidade de gênero. E 

quando conseguem ser admitidas, as pessoas trans enfrentam desafios 

adicionais para permanecerem empregadas e ascenderem 

profissionalmente, frequentemente enfrentando assédio moral e sexual, 

discriminação e até mesmo violência no ambiente de trabalho, por parte 

de supervisores, colegas, clientes e fornecedores. 

 
19 13 DE MAIO: Racismo e a pandemia do COVID-19 no Brasil. Casa da mulher trabalhadora – CAMTRA. Rio de 
Janeiro. 10 março 2021. Disponível em: <https://camtra.org.br/13-de-maio-racismo-e-a-pandemia-do-covid-19-no-
brasil/>. Acesso em: 29 out. 2021. 

20 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Covid-19. IBGE apoiando o combate à Covid-19. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: 
<https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/>. Acesso em: 29 out. 2021. 

21 PROENÇA, Luiza. O mercado de trabalho e o papel das empresas na luta LGBTQIA+. Instituto Bem do Estar. [S. l] 
2021. Disponível em: <https://www.bemdoestar.org/artigos/o-mercado-de-trabalho-e-o-papel-das-empresas-na-
luta-lgbtqia>. Acesso em: 29 out. 2021. 
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Pelo exposto, o panorama revelado pelas pesquisas acima 

mencionadas comprova que medidas básicas de políticas de inclusão são 

imprescindíveis para se atingir uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Enquanto empresa, essa função é realçada diante da responsabilidade 

social preconizada na Constituição Federal com vistas a implementação na 

prática de posturas diversas e inclusivas, seja ela sexual, de gênero, de 

raça, geracional ou religião.  

 
4. A diversidade como política de inclusão 
 

As diferenças raciais, sexuais, sociais e de gênero existentes no 

universo do trabalho brasileiro são um importante desafio a ser 

enfrentado, por meio de políticas públicas e ações afirmativas. É 

visivelmente perceptível que esses grupos minoritários ocupam cargos 

mais inferiores, sendo subordinados e comandados, com pouco acesso aos 

cargos de chefia e de liderança. Essas questões têm exigido do Estado e da 

sociedade repensar as relações trabalhistas e adotar iniciativas que 

incentivem a inclusão social, equiparação de oportunidades e defesa dos 

direitos. 

Políticas e ações afirmativas para reparar as desigualdades de grupos 

tradicionalmente discriminados, promovendo a equidade entre os 

trabalhadores, são algumas medidas que podem ser adotadas pelas 

organizações para conquistar a igualdade de fato no âmbito laboral. No 

mesmo sentido, é possível citar, ainda: a) projetos sociais que visam 

melhorar a oferta de profissionais qualificados provenientes de grupos 

usualmente discriminados no mercado de trabalho; b) metas para reduzir 

a diferença entre o maior e o menor salário pago dentro da empresa; e c) 

a criação de programas da capacitação profissional para os grupos 

minoritários. 
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Além disso, cabe ao Estado incentivar empresas a darem visibilidade 

a estes grupos discriminados, oportunizando mudanças no presente e 

futuro de toda a sociedade por meio da contratação de pessoas 

pertencentes a estes grupos que precisam e podem trabalhar em locais que 

não haja preconceito nem discriminação.22 

As vantagens da inclusão e da diversidade para as empresas são cada 

vez mais claras: 

 

Empresas mais diversificadas são capazes de conquistar profissionais de maior 

talento, aumentar sua orientação para o cliente e a satisfação dos funcionários, 

e melhorar a tomada de decisões, levando a um círculo virtuoso de retornos 

crescentes.23 

 

Nesse sentido, empresas mais diversificadas conseguem atrair 

colaboradores mais competentes, aumentam a satisfação dos funcionários 

e melhoram a tomada de decisões. É necessário considerar, ainda, o 

impacto social positivo causado pelo acesso dos grupos minoritários a 

trabalhos dignos e a oportunidades de crescimento profissional, 

principalmente no cenário pandêmico pelo qual a sociedade passa e no 

qual as relações de trabalho foram profundamente afetadas.  

 
Considerações finais 
 

As desigualdades sociais no Brasil são fruto da formação e da 

transformação da sociedade. Nesse contexto diversificado e contraditório, 

o preconceito no mercado de trabalho e os impeditivos de crescimento 

profissional dos grupos minoritários, nascidos desse mesmo preconceito, 

 
22 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Projeto de Lei para minorias no mercado de trabalho. Porto Alegre, 
2021. Disponível em: <https://www.camarapoa.rs.gov.br/noticias/projeto-de-lei-para-minorias-no-mercado-de-
trabalho>. Acesso em: 30 set. 2021. 

23 HUNT, Vivian; LAYTON Dennis; PRINCE, Sarah. A importância da diversidade. McKinsey & Company – Peopole 
& Organization Performance. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-
organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters/pt-br>. Acesso em: 30 set. 2021. 
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devem ser debatidos e questionados. Isso é essencial para que o Estado, a 

sociedade e as organizações promovam políticas públicas e projetos sociais 

adequados à realidade dos trabalhadores brasileiros. 

Não há dúvidas quanto às adversidades presentes na busca de 

emprego digno e justo, sobretudo aos grupos discriminados pela 

sociedade. Os dados apresentados deixam evidentes as dificuldades e 

diferenças de acesso ao emprego digno e posições de destaque ao longo do 

tempo por parte de grupos minoritários, principalmente por mulheres e 

negros, que também foram os grupos mais atingidos pelo desemprego 

causado pela pandemia da Covid-19.  

Sendo assim, cabe ao Estado e às empresas disseminarem o 

reconhecimento pela igualdade de oportunidades por meio de iniciativas 

públicas e privadas pautadas na ética das relações humanas e na 

valorização da diversidade, buscando a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária, por meio da inclusão dos grupos minoritários no 

mercado de trabalho com equidade. 
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1. Introdução 
 

No dia 27 de setembro de 2021, a 8ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região (TRT4), situado em Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul (RS), decidiu pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre um 

motorista e a empresa Uber do Brasil. A decisão determinou que a empresa 

deveria indenizar o motorista – demitido sem justa causa – e arcar com 

todos os valores referentes à sua dispensa. O tribunal ainda determinou o 

pagamento de uma multa de 1 milhão de reais como indenização por danos 

sociais decorrentes da prática de “dumping social”. A decisão veio de 

encontro a outras decisões emitidas pelo judiciário brasileiro nos últimos 

anos, nas quais o não reconhecimento de vínculo empregatício tem sido 

interpretação dominante. 

Vale a pena destacar que a decisão do TRT4 não se resume apenas a 

um processo que se desenrola no domínio do judiciário e das diferentes 

disputas que ali têm lugar, uma vez que foi profundamente condicionada 

pela mobilização e ação política da categoria dos motoristas de transporte 
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individual por aplicativo no estado do Rio Grande do Sul. Os motoristas de 

aplicativo têm desenvolvido uma forte tendência à mobilização e luta 

política por direitos, pressionando o poder judiciário e legislativo a 

tomarem decisões em favor de seus interesses. 

A chegada da multinacional Uber ao Brasil, no ano de 2014, seguida 

por 99Pop (2016), CabiFy (2016), InDriver (2018) e outras do mesmo 

modelo, impulsionou enormemente o setor do transporte individual de 

passageiros no país, catalisando significativas transformações no setor, 

sobretudo em relação ao trabalho. Sozinha, a Uber já conta com mais de 

um milhão de motoristas associados no Brasil, cerca de 20% do 

contingente total de trabalhadores da empresa no mundo, considerando 

os 69 países em que atua (LAPA 2021, p.03). Para se ter uma ideia da 

dimensão, caso a Uber operasse segundo o modelo fordista de contratação, 

ela seria, de longe, a empresa com mais funcionários no Brasil. 

O desenvolvimento do setor de transporte e das empresas que 

exploram essa fatia do mercado brasileiro foi acompanhado pela evolução 

política e organizativa da própria categoria dos motoristas. Enquanto 

trabalhadores precários, submetidos a uma relação de trabalho singular 

no país, os motoristas de transporte individual por aplicativo têm vivido o 

drama contemporâneo da insegurança social com uma intensidade 

exemplar – a categoria reúne em si as principais características do trabalho 

precário no Brasil. Não obstante, além de exemplo de trabalhadores 

precários, a categoria dos motoristas de aplicativo também tem sido 

exemplo de combate à precarização do trabalho e de luta por direitos. 

Em vista disso, este artigo tem como objetivo analisar, em linhas 

gerais, a dinâmica da luta política dos trabalhadores precários no RS a 

partir da categoria dos motoristas de aplicativo e do Sindicato dos 

Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul 

(Simtrapli-RS), associação criada para representar sindicalmente a 
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categoria a nível estadual. Para isso, foi realizada, inicialmente, um resumo 

das principais características da categoria no Brasil e no RS e sua relação 

com o conceito de precariado. Posteriormente, foram analisadas as 

diferentes formas de protesto, agitação, mobilização e atuação política 

coletiva destes trabalhadores, com objetivo de interpretá-las no contexto 

da luta política contra a precarização do trabalho. Por fim, foram 

apresentadas algumas considerações sobre a tendência geral de 

mobilização da categoria, seus principais desafios e suas possibilidades 

futuras. 

 
2. Os motoristas de aplicativo no Brasil e no RS 
 

Como bem destacam importantes pesquisadores brasileiros (HIRATA 

2011; ALVES 2013; ANTUNES 2018; BRAGA 2014) e estrangeiros 

(STANDING 2014; CASTEL 2005), as transformações de matriz neoliberal 

que ocorreram no mundo do trabalho e na estrutura da sua regulação 

social nas últimas cinco décadas, somadas ao avanço da 4º Revolução 

Industrial e da chamada “GigEconomy”, impulsionaram mudanças 

importantes no que diz respeito à configuração das classes sociais. A 

emergência da camada social do precariado, composta por um conjunto 

variado e heterogêneo de trabalhadores envolvidos em diversos tipos de 

ocupação e relações de trabalho e, na qual, se incluem os motoristas de 

aplicativo, enquanto categoria conceitual e grupo social, acompanha essas 

transformações e é, em grande parte, produto direto delas. Nesse sentido, 

entende-se que a categoria de motoristas de transporte individual por 

aplicativo sintetiza muitas das principais tendências da precarização do 

trabalho no país no último período, sendo, portanto, uma importante 

fonte de investigação neste tema. Típica do precariado contemporâneo, 

esta categoria tem experienciado de forma singular o fenômeno da 
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precarização social e do trabalho sedimentado pela regulação neoliberal ao 

longo dos últimos 50 anos. 

O aprofundamento da precarização do trabalho, como efeito da 

regulação neoliberal, tem se desenvolvido por meio de um conjunto de 

processos que pode ser identificado em diversos países, incluindo os 

capitalistas avançados. Em vista disso, os processos mais importantes e 

que correspondem às principais tendências contemporâneas do mundo do 

trabalho são: expansão do desemprego estrutural; flexibilização radical da 

mão de obra (trabalho sem vínculo empregatício, expansão do trabalho 

informal, terceirização, subcontratação); desestruturação dos sistemas 

públicos de previdência e seguridade social (contrarreforma trabalhista e 

previdenciária, restrição ao seguro desemprego, corte de gastos sociais em 

geral); (HIRATA 2011; STANDING 2014; CASTEL 2005; ALVES 2013). 

Estas tendências, além de impulsionarem formas precárias de trabalho e 

emprego, também contribuem para que se crie um sentimento de 

insegurança social generalizado nos trabalhadores precários 

(precariedade existencial), dificultando planejamentos de vida a longo 

prazo e corroendo seus laços de pertencimento (família, organizações 

sindicais e de classe e suportes sociais em geral). 

Todos estes fenômenos, que conformam a situação de precariedade 

do trabalho na atual etapa do capitalismo, podem ser identificados na 

realidade laboral dos motoristas por aplicativo brasileiros. De acordo com 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2020 (PNAD 2020) 

existem cerca de 1.271.219 motoristas por aplicativo no Brasil, os quais não 

possuem vínculo formal de emprego, não têm acesso a direitos trabalhistas 

e seguridade social e estão submetidos a relações degradantes de trabalho, 

com altos índices de rotatividade, exposição à violência e doenças – 

situação agravada durante a pandemia de Covid-19 –, e baixa 

remuneração. Destes, estima-se que 100 mil estão localizados no Rio 
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Grande do Sul, sendo que a maioria se localiza na capital e na região 

metropolitana. Entretanto, é uma limitação deste estudo a relativa 

escassez de pesquisas e, consequentemente, de dados sobre os motoristas 

de aplicativo, o que dificulta a realização de uma caracterização mais 

detalhada da categoria. Os dados da PNAD 2020 oferecem um bom 

panorama geral, mas não aprofundam a realidade regional. 

Com o intuito de aprofundar esta análise e enriquecer a literatura 

disponível em relação a este tema, foi realizado, neste trabalho, a 

elaboração e aplicação de um questionário online a ser respondido por 

motoristas de aplicativo que concordaram em fornecer estes dados de 

forma voluntária. Sendo assim, os resultados foram coletados entre os 

meses de julho e agosto do ano de 2021, mediante questionário anônimo 

divulgado por meios digitais (redes sociais e aplicativos de mensagem). O 

questionário contou com um total de 127 participantes, que responderam 

20 perguntas referentes a características pessoais (gênero, etnia, 

escolaridade, idade), participação política e percepção sobre remuneração 

e direitos da categoria. Embora os dados originais sejam limitados – dado 

o tamanho da amostra coletada – eles compõem um passo importante no 

sentido de regionalizar a pesquisa sobre trabalho por aplicativo, e 

complementam, provisoriamente, os dados da PNAD 2020. 

Nesse sentido, destacamos aqui seis elementos importantes para 

caracterizar a composição da categoria dos motoristas de aplicativo, sendo 

eles gênero, raça/cor, escolaridade, faixa etária, rendimento médio e horas 

habitualmente trabalhadas. Em relação à composição de gênero, destaca-

se a presença massiva de pessoas que se identificam com gênero masculino 

e a baixa presença de pessoas que se identificam com o gênero feminino 

na categoria. Diferentemente do campo de trabalho relatado em estudos 

como o de Ruy Braga (2014) – a respeito dos trabalhadores precários do 

setor de “call center” – a feminização da mão de obra não é um fenômeno 
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que atinge os motoristas de aplicativo. De acordo com os dados da PNAD 

2020, aproximadamente 95,15% dos motoristas de aplicativo no Brasil se 

identificam como homens, e apenas 4,85% se identificam como mulheres, 

situação que se replica na realidade regional, como demonstram os dados 

do questionário virtual, nos quais 97 respondentes se identificaram como 

homens e 25 se identificaram como mulheres. 

Ainda sobre as características pessoais, o recorte étnico/racial dos 

dados recolhidos pelo PNAD 2020 demonstra a prevalência de motoristas 

auto identificados negros (entendidos como a soma de pretos e pardos), 

que representam 60% da categoria em nível nacional, contra 38,5% de 

brancos. Há uma diferença significativa quando consideramos os dados do 

questionário aplicado neste estudo, no qual a situação se inverte, havendo 

predomínio de respondentes auto identificados brancos (97), contra 23 

respondentes auto identificados negros. Isso pode ser explicado devido a 

presença de diferenças significativas entre a realidade nacional e estadual 

com relação à composição da população. Enquanto no Brasil como um 

todo a parcela auto identificada negra corresponde a 54% da população, 

no RS ela corresponde a apenas 16,13%. 

No que diz respeito à escolaridade, podemos observar que a categoria 

apresenta um grau médio de educação formal. Tanto os dados da PNAD 

2020 quanto os do questionário demonstram que mais da metade dos 

motoristas de aplicativo possui até ensino médio completo ou incompleto. 

Além disso, se a eles forem somados aqueles que possuem até ensino 

superior completo ou incompleto essa porcentagem chega a mais de 70% 

da categoria. Situação semelhante observa-se na composição etária da 

categoria, a qual é majoritariamente composta por motoristas na faixa 

etária entre 30 e 49 anos – 54,61 % segundo os dados da PNAD 2020 e 

36,64% segundo o questionário realizado. 
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Para além da composição da categoria, tal como foi exposto até aqui 

em relação aos dados relativos a gênero, etnia/raça, escolaridade e idade, 

é necessário prestar atenção, também, à jornada de trabalho e aos 

rendimentos dos motoristas de aplicativo. É importante ressaltar que os 

dados da PNAD 2020 indicam que as diferentes realidades regionais 

impactam significativamente nestas duas variáveis. No caso dos 

rendimentos, os dados levantados pela PNAD 2020 relatam que a maior 

renda média nacional da categoria dos motoristas foi obtida no mês de 

julho, atingindo o valor de R$ 1.888,95. No entanto, existe grande variação 

regional nos rendimentos e no local com a renda média mais alta, o 

Distrito Federal, os motoristas chegam a ganhar mais de duas vezes o valor 

ganho no estado com a renda média mais baixa, o Rio Grande do Norte. 

No caso do Rio Grande do Sul, a média estadual é superior à média 

nacional, e o estado ocupa o terceiro lugar do ranking, com rendimento 

médio de, aproximadamente, R$ 2.300,00. Entretanto, os dados obtidos a 

partir do questionário realizado neste estudo indicam que, apesar da 

média de rendimento aparentar ser alta no estado, a maioria esmagadora 

dos interrogados considera que a remuneração oferecida pelas empresas 

de transporte por aplicativo é baixa (36 respostas) ou muito baixa (78 

respostas). Sabe-se que a transferência dos custos da atividade laboral das 

empresas para os trabalhadores individualizados – fenômeno que é 

comum no neoliberalismo – obriga o motorista a despender uma parte 

cada vez maior da sua renda para poder continuar trabalhando. Nesse 

sentido, é necessário salientar que os motoristas precisam arcar sozinhos 

com custos envolvendo a manutenção e limpeza do veículo, combustível, 

alimentação e possíveis despesas em decorrência de acidentes de trânsito, 

em um cenário de crise econômica e inflação elevada, como ocorre 

atualmente. Este parece ser o principal motivo de haver esta diferença 

entre os valores dos rendimentos e a percepção dos trabalhadores sobre 
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eles, uma vez que o rendimento é significativamente reduzido pelas 

despesas envolvendo o trabalho. 

Tratando-se da jornada de trabalho, é importante ressaltar que o 

transporte individual por aplicativo pode ser caracterizado como uma 

forma de trabalho “just in time”. O principal aspecto desse tipo de trabalho 

é manter os trabalhadores em situação de disponibilidade permanente, ou 

seja, mesmo quando não estão engajados diretamente em sua atividade 

laboral – nesse caso o transporte de passageiros – os trabalhadores 

permanecem à espera do chamado das plataformas que, através de 

algoritmos sofisticados, gerenciam remotamente sua força de trabalho 

(LIMA e BRIDI 2019). Assim, torna-se mais difícil a produção de uma 

análise precisa da jornada de trabalho desses trabalhadores. No entanto, 

os dados do questionário e da PNAD 2020 permitem uma mensuração 

aproximada. De acordo com a PNAD 2020, os motoristas de aplicativo no 

RS trabalham, em média, 47 horas semanalmente, o que contrasta com a 

média nacional, que gira em torno de 44 horas. Esses dados harmonizam 

com os obtidos através do questionário, no qual 70% dos trabalhadores 

responderam que costumam realizar jornadas de trabalho que variam 

entre 5 e 12 por dia. 

 
3. Por que e como lutam os motoristas no RS 
 

O precariado tem sido objeto de um vasto e produtivo debate 

acadêmico e político. Como um “enigma contemporâneo” (PINHO DE 

CARVALHO 2014), esse grupo social desafia as interpretações tradicionais 

sobre as relações de trabalho e seus impactos na configuração das classes 

sociais. Justamente por isso, é relevante reafirmar a definição conceitual 

de precariado tal como foi utilizado neste artigo. 

Os estudos sobre precariedade e relações precárias de trabalho 

tornaram-se amplamente populares no cenário acadêmico europeu a 
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partir dos anos 1980, quando importantes teóricos, como Robert Castel e 

Serge Paugam, lançaram as primeiras obras abordando a questão do 

precariado. Em seguida, o termo passou a ocupar cada vez mais espaço 

dentro da Sociologia do Trabalho, sendo incrementado por novas 

produções, das quais destacam-se as do inglês Guy Standing, amplamente 

difundidas no mundo todo. Estes três teóricos buscaram definir 

conceitualmente o precariado em torno do conceito de segurança, levando 

em conta as relações de trabalho e emprego, assistência social e outros 

suportes sociais, como a própria família e organizações de classe. Seus 

trabalhos sustentam a ideia de que o precariado configura uma nova classe 

social, produto da desestruturação da classe trabalhadora tradicional 

(salariado) e declínio da regulação fordista do trabalho. De acordo com 

esta interpretação, as transformações postas em marcha pelo avanço das 

políticas neoliberais em, praticamente, todo mundo ocidental, teriam 

colocado em xeque a existência da classe trabalhadora em seus moldes 

tradicionais, que estaria sendo progressivamente substituída por um novo 

conjunto de classes e subclasses sociais – que inclui, também, o precariado. 

Essa perspectiva é criticada por alguns autores brasileiros 

contemporâneos, que têm buscado elaborar interpretações sobre a 

precarização do trabalho que partem da periferia do sistema capitalista 

mundial. De acordo com estes autores, a visão apresentada por Castel, 

Standing e Paugam está demasiadamente voltada para a experiência 

europeia de Estado de Bem-Estar Social, que difundiu no velho continente 

a experiência da cidadania salarial. Nos países de capitalismo periférico, 

essa experiência foi insipiente ou mesmo inexistente, dado que as relações 

de trabalho nestes países são pautadas pela superexploração da mão de 

obra, informalidade e subcontratação. Além disso, eles operam uma 

separação mecânica do precariado do restante da classe trabalhadora, 

desconsiderando o caráter dialético das relações entres estes grupos. Sobre 
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isso, destaca-se a interpretação do sociólogo brasileiro Ruy Braga, 

expoente nos estudos nacionais sobre trabalho precário, que considera 

que, para que se faça uma análise adequada do precariado, precisamos 

considerá-lo "(...) como parte integrante da classe trabalhadora, e não 

como um amálgama intergeracional e policlassista que assumiria de 

maneira progressiva a aparência de uma nova classe.” (BRAGA 2012, p.15). 

Nesse sentido, opta-se, no presente trabalho, pela definição 

conceitual proposta por Ruy Braga, que dialoga diretamente com os 

trabalhos de outros pesquisadores brasileiros referências nos estudos da 

precariedade, como Giovanni Alves, Helena Hirata e Ricardo Antunes. 

Sendo assim, o referido autor define que “(...) identificamos o precariado 

como a fração pior paga e explorada do proletariado urbano e dos 

trabalhadores agrícolas, excluídos a população pauperizada e o 

lumpemproletariado, por considerá-la própria à reprodução do 

capitalismo periférico” (BRAGA 2012, p.15). Assim, podemos perceber que 

a categoria dos motoristas de aplicativo está identificada nesta definição. 

Com relação à luta política, também ocorrem divergências 

interpretativas relevantes. Inspirada pelas interpretações de Castel e 

Standing, boa parte da literatura sobre a política do precariado assumiu 

uma abordagem predominantemente conservadora. O principal problema 

reside no fato de muitos pesquisadores considerarem, a priori, o 

precariado como um grupo com fraca identidade coletiva, baixo grau de 

consciência política e incapaz de organizar-se politicamente de forma 

eficiente. Mesmo no caso de Standing, que admite a possibilidade de o 

precariado se tornar a “nova classe perigosa” (STANDING 2014), essa 

interpretação continua presente, pois ele associa a mobilização política do 

precariado à ação de organizações e agentes políticos externos, 

desmerecendo a capacidade de auto-organização política dos 

trabalhadores precários. Como bem nos lembra Giovanni Alves (2014), 
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independentemente das transformações no mundo do trabalho, é preciso 

sempre ter em mente que a força de trabalho é um “elemento vivo” do 

processo produtivo que não apenas se submete, mas que também se 

rebela, protesta e luta. 

No que diz respeito aos motoristas de aplicativo do Rio Grande do 

Sul, os dados obtidos por meio de matérias publicadas nos jornais Diário 

de Santa Maria, Zero Hora e Correio do Povo informam que, desde a 

chegada dos aplicativos em meados de 2014, a categoria dos motoristas 

realizou diversas atividades de mobilização e protesto, ocorridas em 

cidades localizadas em vários pontos do RS – as maiores foram 

concentradas na cidade de Porto Alegre e região metropolitana. Embora 

vários destes protestos tivessem como objetivo pressionar as empresas por 

melhorias nos ganhos e condições de trabalho, um número ainda maior se 

dirige às autoridades do poder público exigindo ações que atendam aos 

interesses da categoria, como no caso da redução dos preços dos 

combustíveis, ou se opondo às tentativas locais de regulamentação do 

trabalho por aplicativo entendidas como prejudiciais aos trabalhadores. 

Considerando os últimos sete anos, é possível observar a gradativa 

evolução política e organizativa da categoria dos motoristas. Neste 

período, a categoria enfrentou uma série de desafios e travou um embate 

importante com as empresas, na tentativa de assegurar melhores 

condições de trabalho, elevação da remuneração e canais formais e 

estáveis de negociação coletiva. Este embate tem se tornado cada vez mais 

relevante na medida em que as tensões entre as empresas e a categoria 

assumem contornos agudos. A partir das informações levantadas nos 

jornais citados anteriormente, redes sociais e entrevistas com membros da 

direção do Simtrapli-RS, percebe-se o florescimento da agitação política 

no interior da categoria, o surgimento de variadas organizações de base e 

o surgimento de organizações de representação sindical. 



370  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

Nesse sentido, um dos elementos que chama a atenção é a 

proliferação de organizações informais independentes que reúnem 

quantidades variadas de motoristas. Estes grupos – aqui denominados 

“grupos independentes” – surgem do contato direto ou virtual entre 

motoristas que firmam laços de parceria e pertencimento. Muitos destes 

grupos iniciaram suas atividades com o objetivo de manter os motoristas 

informados sobre acidentes, pontos de fiscalização, locais com maior 

demanda por corridas e notícias sobre as empresas de transporte por 

aplicativo4. A estes somaram-se outros objetivos, dos quais se destaca o de 

garantia da segurança mútua dos motoristas membros dos grupos, por 

meio do chamado “monitoramento por parceiros”. O monitoramento por 

parceiros consiste em uma forma de segurança coletiva na qual os 

membros do grupo costumam manter uns aos outros informados sobre 

zonas perigosas da cidade, dicas de segurança e passageiros suspeitos – 

muitos, inclusive, compartilham sua localização em tempo real com os 

demais. A segurança é uma das principais demandas da categoria, sendo 

identificada já nos primeiros protestos realizados no ano de 2014. Sem 

nenhuma garantia por parte das empresas, os motoristas de aplicativo 

precisam arcar sozinhos com os riscos da sua atividade, que vão desde 

acidentes de trânsito, passando por assaltos, até outras formas graves de 

violência, como homicídio e/ou latrocínio. Destacamos, ainda, que as 

matérias mais frequentes sobre trabalho por aplicativo no Rio Grande do 

Sul envolvem situações graves de violência contra motoristas. 

Os grupos independentes funcionam como as organizações de base 

mais comuns na categoria dos motoristas de aplicativo, alguns deles 

possuem identidade visual própria, regras internas de funcionamento, 

hierarquia e até mesmo posição política pública. Durante as entrevistas 

 
4 No presente esses grupos realizam variadas funções, sendo a mais frequente e relevante a de “rádio peão” (BRAGA 
2014) 
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com a direção do Simtrapli-RS, ambos os entrevistados destacaram a 

enorme importância desses grupos para a organização da categoria e 

relataram sua influência para a criação das entidades sindicais e 

representativas. Criado em 2017, o Simtrapli tem se apresentado como 

uma das principais organizações de representação da categoria dos 

motoristas de aplicativo do RS no último período. Apesar de ter a palavra 

no nome, o Simtrapli-RS é oficialmente identificado como uma associação 

e não como um sindicato, pois ainda não conta com o reconhecimento do 

Ministério do Trabalho e não possui Carta Sindical (a oficialização da 

entidade sindical, que foi solicitada em setembro de 2021). Como 

destacado pelos entrevistados, a organização surgiu a partir da reunião de 

motoristas que tinham como objetivo organizar a categoria no estado. 

Com isso, estes trabalhadores mais organizados recorreram ao auxílio de 

organizações sindicais tradicionais do estado para dar origem à sua 

própria organização. O principal apoio foi obtido junto a Central Única dos 

Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS), que orientou o processo 

de formalização da associação e eleição da diretoria, e que mantém uma 

parceria forte com o Simtrapli-RS até o presente momento. 

Após um período de inatividade, a associação foi reativada, processo 

no qual destacou-se a atuação de Carina Trindade, membra da direção do 

Simtrapli-RS e uma das pessoas que foram entrevistadas para este artigo. 

Vale destacar que, embora a categoria seja predominantemente masculina, 

a direção do Simtrapli-RS encontra-se atualmente nas mãos de uma 

mulher que se posiciona abertamente como feminista e de esquerda. Além 

de ser diretora do sindicato, Carina também é líder de um dos grupos de 

motoristas independentes chamado “Os Piratas”, que reúne motoristas da 

cidade de Porto Alegre. O outro membro da direção do Simtrapli-RS que 

foi entrevistado, Germano Weschenfelder, também lidera um desses 
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grupos da capital, chamado “Os Indecisos”, o que reforça a importância 

dessas coletividades para a organização política da categoria. 

As atividades mais importantes do Simtrapli-RS, tal como 

apresentadas nas entrevistas e observadas nas matérias coletadas nos 

jornais, têm sido levar adiante as demandas da categoria e assessorar os 

motoristas com relação à regulamentação do trabalho por aplicativo. As 

demandas da categoria podem ser resumidas em: 1) aumento nos valores 

pagos por quilômetros rodados; 2) redução dos preços dos combustíveis; 

3) fim das modalidades de corridas promocionais ofertadas pelas 

empresas; 4) regulamentação do trabalho por aplicativo favorável aos 

interesses da categoria; 5) fim das dispensas e bloqueios abusivos de 

motoristas; 6) melhores condições de trabalho e segurança; 7) 

representação da categoria junto as empresas e instituições públicas. Em 

torno dessas demandas, o sindicato tem realizado uma série de ações de 

mobilização em todo o Rio Grande do Sul, incentivando atividades de 

protesto, agitação e luta política. Foram identificados carreatas, passeatas, 

piquetes e protestos de motoristas em várias cidades do estado, como 

Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, Vacaria, Caxias do Sul, Camaquã e 

Gramado. É importante ressaltar que estas ações coletivas têm dois focos 

principais: as empresas de transporte por aplicativo e o Poder Público. 

Por conta disto, as empresas têm buscado combater a mobilização da 

categoria por meio de práticas agressivas de “lobby”, ou seja, tentam atuar 

junto as instituições públicas para que estas defendam seus interesses de 

mercado – sobretudo aqueles relacionados à contratação da mão de obra. 

As empresas também chantageiam permanentemente os trabalhadores, 

ameaçando deixar o país no caso da aprovação de leis favoráveis aos 

motoristas e utilizando artimanhas diversas para sabotar paralisações e 

protestos (oferta de tarifas mais altas em dias de paralisação, perseguição 

de lideranças políticas e bloqueio de motoristas ligados a atividades 
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sindicais). Em muitos casos, a ação das empresas é complementada pela 

atuação dos órgãos municipais e estaduais de fiscalização, que aplicam 

multas altíssimas aos motoristas durante as atividades de protesto. 

Em contrapartida, os trabalhadores se organizam e pressionam 

politicamente as autoridades públicas a fim de manobrar suas decisões e 

fazer valer seus interesses. Neste trabalho, foi identificado que, em 

diversas cidades do Rio Grande do Sul, a categoria realizou atividades de 

reunião, mediação e/ou negociação com representantes dos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário. As atividades mais comuns são reuniões 

com prefeitos, sessões na câmara de vereadores e encontros com 

magistrados da área trabalhista. 

Como destacado no início deste artigo, as decisões proferidas pelas 

autoridades públicas (incluindo as do Poder Judiciário) sobre o trabalho 

por aplicativo são profundamente condicionadas pelas disputas entre as 

empresas e a categoria de trabalhadores. O entendimento majoritário da 

justiça trabalhista brasileira, até muito recentemente, de que não há 

vínculo empregatício entre os motoristas e as empresas de transporte por 

aplicativo, refletia um cenário em que a categoria se encontrava ainda em 

estágio inicial de organização e no qual o poder político concentrava-se 

quase que exclusivamente nas mãos das empresas. A mudança nesse 

cenário, com o avanço político e organizativo dos motoristas de aplicativo, 

modificou a correlação de forças e abriu espaços para decisões judiciais 

favoráveis aos trabalhadores, como no caso da já mencionada decisão do 

TRT4. 

A decisão do TRT4 foi precedida por uma série de ações coletivas da 

categoria dos motoristas, que buscaram influenciar a tomada de decisão 

dos juízes. Em março de 2021, o TRT4 deu início a um processo de 

negociação entre as três maiores empresas do setor de transporte por 

aplicativo que atuam no estado (Uber, 99Pop e InDriver) e os motoristas. 
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As negociações contaram com a participação de representantes das três 

empresas, além de membros da direção do Simtrapli-RS e da CUT-RS. 

Como apresentado pelos diretores do sindicato durante as entrevistas, 

essa negociação significou o ponto alto da atividade sindical do Simtrapli-

RS, que foi reconhecido pelo judiciário como legítimo representante dos 

interesses da categoria no estado. 

Do lado empresarial, houve uma aceitação inicial de negociação com 

os motoristas, com representantes das empresas sendo enviados para a 

primeira reunião. No entanto, prevendo possíveis perdas econômicas em 

virtude de decisões judiciais favoráveis aos motoristas, as empresas 

passaram a boicotar sistematicamente as reuniões ocorridas ao longo de 

2021. Essa situação, somada ao anúncio de desligamento de mais de 500 

motoristas gaúchos da plataforma Uber, impulsionou a pressão da 

categoria junto ao Poder Legislativo. Em setembro, a Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre deu início ao processo de criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação irregular das 

plataformas e os possíveis abusos cometidos contra os motoristas no 

munícipio, que ficou conhecida como “CPI dos Apps”. 

Outro aspecto importante da luta política da categoria diz respeito à 

conscientização dos trabalhadores. Como relatam os entrevistados, a 

mobilização dos trabalhadores para as atividades coletivas da categoria 

esbarra frequentemente nas suspeitas dos motoristas a respeito da 

atividade sindical. Muitos motoristas de aplicativo observam com 

desconfiança as convocações do sindicato e muitos acreditam que as ações 

de protesto não têm eficácia ou até mesmo que seriam prejudiciais aos 

trabalhadores, pois haveria o risco de as empresas saírem do país. O 

Simtrapli-RS tem respondido a isso com a realização frequente de 

campanhas de conscientização e denúncia da situação de precariedade. Os 

membros da direção do Simtrapli-RS aparecem com frequência em 
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reuniões, palestras e debates presenciais e virtuais que discutem a 

precarização do trabalho no país, as demandas da categoria dos motoristas 

e os caminhos para atendê-las. 

No mesmo sentido, os entrevistados destacaram que, na medida em 

que o cenário da crise econômica no país avança e, por consequência, se 

deterioram as condições de vida dos trabalhadores, mais dispostos 

estariam os motoristas a participarem de protestos e atividades junto das 

organizações sindicais. Como bem destaca Germano Weschenfelder, é 

preciso que o sindicato atue no convencimento permanente dos 

trabalhadores para que eles entendam a natureza da exploração do seu 

trabalho e a utilidade das organizações representativas na defesa de seus 

interesses. Ter garantias de trabalho e remuneração digna permite não 

apenas que estes trabalhadores tenham mais tempo livre e renda, mas, 

também, que eles possam ter acesso a melhores condições de vida no 

presente e capacidade para planejá-la no futuro. 

Por fim, é importante salientara demanda da categoria e de suas 

organizações representativas pela regulamentação do trabalho de 

transporte individual por aplicativo. Não existe um consenso estabelecido 

na categoria sobre qual seria o formato de regulação que deveria ser 

instituído, alguns setores alegam vantagens do modelo flexível de 

trabalho, que seriam perdidas caso a atividade fosse regulada pelo “padrão 

CLT”. Outros sustentam a necessidade de formalização da atividade de 

trabalho e argumentam que o único caminho para a segurança coletiva da 

categoria (do ponto de vista da insegurança social) seria pressionar as 

empresas a aderirem ao formato tradicional de contratação. A discussão 

entre as variadas propostas tem levado ao surgimento de uma 

interpretação própria da categoria sobre a regulação de seu trabalho, o que 

pode conduzir a novas experiências nesse sentido e demonstra a 
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capacidade de reflexão da categoria sobre seus interesses e sobre sua 

relação com o Estado e as empresas. 

 
Considerações finais 
 

Ao longo deste artigo foi apresentado um conjunto variado de dados 

com o objetivo de descrever e analisar, em linhas gerais, a composição da 

categoria dos motoristas de aplicativo no Brasil e no Rio Grande do Sul e 

as dinâmicas da luta política desenvolvida por ela. Sendo assim, foi 

demonstrado que o trabalho por plataforma configura uma importante 

forma contemporânea de trabalho precário e, como parte da camada social 

do precariado, os motoristas de aplicativo estão submetidos a várias das 

tendências de precarização do trabalho e do emprego identificadas no 

cenário nacional.  

Destaca-se, ainda, que a expansão do desemprego estrutural, a 

flexibilização radical da mão de obra e a desestruturação dos sistemas 

públicos de segurança social e da previdência têm conduzido ao 

aprofundamento da situação de precariedade no país. Acelerados pelo 

avanço do paradigma neoliberal, estes fenômenos têm contribuído para a 

expansão da camada social do precariado e para o surgimento de um 

conjunto de relações trabalhistas atípicas, das quais se destaca o trabalho 

“just in time” por plataforma. 

No que diz respeito à categoria dos motoristas de aplicativo e sua 

composição, os dados apresentados demonstram que, apesar de 

pertencerem à mesma fração de classe, os motoristas se afastam de outras 

categorias de trabalhadores precários. A categoria dos motoristas de 

aplicativo no Brasil é composta majoritariamente por indivíduos que se 

identificam como homens e estão na faixa etária dos 30 aos 49 anos, 

contrariando a tendência de feminização da força de trabalho e preferência 

contratual de indivíduos jovens que se apresentam em outras categorias 
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de trabalhadores precários. Além disso, os motoristas brasileiros também 

são majoritariamente autodeclarados negros, trabalham, em média, 44 

horas semanais e possuem rendimento médio de R$ 1.800,00. Em relação 

ao Rio Grande do Sul, observa-se que existe uma relação parcial entre os 

dados da PNAD 2021 e os dados do questionário aplicado aos motoristas 

neste estudo. As características etárias e de gêneros, bem como a 

quantidade de horas trabalhadas, parecem apontar as mesmas tendências 

nos dois conjuntos de dados analisados. No entanto, algumas 

discrepâncias foram observadas em relação à composição étnico/racial, 

havendo menor presença de sujeitos negros nas respostas do questionário 

em comparação aos dados da PNAD 2020. 

Considerando os dados obtidos por meio das entrevistas, análise de 

matérias de jornais e publicações em redes sociais, pode-se observar que 

a categoria dos motoristas de aplicativo passa por um momento 

importante de agitação política e mobilização coletiva. A frequente 

realização de atividades de protesto, paralisação, negociação e mediação 

deixam clara a disposição da categoria em lutar pelos seus interesses. Esta 

luta tem encontrado na figura do Simtrapli-RS uma ferramenta 

importante, capaz de levar adiante as demandas dos motoristas e 

pressionar o setor público e privado a tomar decisões que favoreçam os 

trabalhadores. Podemos perceber, então, que isso vem se refletindo nas 

decisões e nas ações dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo 

que este último tem, recentemente, se inclinado na direção favorável aos 

trabalhadores. 

Em vista disso, pode-se considerar que há importantes indícios de 

que a correlação de forças entre as empresas e os trabalhadores têm se 

transformado de maneira tal que já é impossível ignorar as demandas da 

categoria. Os avanços organizativos desta nos últimos quatro anos 

culminaram no surgimento de muitos grupos independentes de 
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motoristas e criação de entidades representativas – com destaque para o 

Simtrapli-RS. 

Contrariando as interpretações conservadoras sobre o precariado, é 

aqui demonstrado que, a partir da categoria dos motoristas de aplicativo, 

os trabalhadores precários apresentam sim uma tendência ao 

aprofundamento e fortalecimento das suas lutas coletivas e ações 

reivindicatórias. A suposta paralisia dos trabalhadores precários e 

fragilidade organizativa é desmascarada ao se perceber o significativo 

incremento qualitativo do movimento político dos motoristas de aplicativo 

que tem feito avançar a luta por direitos e contra a precarização do 

trabalho. 

Pode-se concluir, então, que, o caminho a ser percorrido na luta 

contra a precarização do trabalho ainda é longo e tortuoso. Não parece 

exagero dizer que o futuro dessa luta depende da capacidade de auto-

organização dos trabalhadores precários, da forma como suas entidades 

representativas enfrentarão os desafios da mobilização coletiva e 

conscientização das suas bases e da capacidade em pressionar, nas ruas, 

as empresas e os Poderes Públicos. No caso dos motoristas de aplicativo 

do Rio Grande do Sul, entende-se que a formalização do Simtrapli-RS 

como entidade sindical e sua aproximação com o sindicalismo cutista pode 

oferecer contribuições positivas para ambas as partes, além de possibilitar 

a renovação do repertório sindical tradicional. O futuro do trabalho no 

Brasil dependerá, então, do sucesso ou fracasso da classe trabalhadora em 

frear a precarização e impor formas próprias de regulamentação social do 

trabalho que garantam a dignidade, a proteção e a segurança dos 

trabalhadores. 
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A reprodução do capital nos padrões colonialistas 
eurocêntricos – o lugar da luta de classes 

 
Adriana Carla Domingos 1 

 
 
Introdução 
 

O desenrolar da exploração capitalista na América decorreu de forma 

bem específica, visando sobretudo garantir a máxima exploração do 

continente colonizado pelo capital europeu. No “novo continente”, as 

formas pré-capital, incompatíveis com o capitalismo, inexistem e a 

escravidão é imediatamente estabelecida para a produção de mercadorias 

com objetivo de suprir as demandas imperialistas e colonialistas. 

 
A questão da raça 
 

Em seus estudos, Quijano aponta que o conceito de raça não encontra 

referência histórica antes da colonização européia na América2. 

É que tal como conhecemos, a idéia de raça originou-se como um dos 

primeiros mecanismos de dominação imposto aos povos colonizados pelos 

colonizadores. De maneira que o europeu - o espanhol, o português etc, 

 
1 Integrande do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital 

2 A invenção da categoria de cor – primeiro como a mais visível indicação de raça, mais tarde simplesmente como o 
equivalente dela -, tanto como a invenção da particular categoria de branco, exigem ainda uma pesquisa histórica 
mais exaustiva. Em todo caso, muito provavelmente foram invenções britânico-americanas, já que não há rastros 
dessas categorias nas crônicas e em outros documentos dos primeiros cems anos de colonialismo ibérico na América. 
Para o caso britânico-americano existe uma extensa bibliografia. O problema é que esta ignora o sucedido na América 
ibérica. Devido a isso, para esta região ainda carecemos de informação suficiente sobre este aspecto específico. Por 
isso esta segue sendo uma questão aberta. É muito interessante que apesar de que os que haveriam de ser europeus 
no futuro, conheciam os futuros africanos desde a época do império romano, iinclusive os ibéricos, que eram mais 
ou menos familiares com eles muito antes da Conquista, nunca se pensou neles em termos raciais antes da aparição 
da América. De fato, raça é uma categoria aplicada pela primeira vez aos “índios”, não aos “negros”. Deste modo, 
raça apareceu muito antes de cor na história da classificação social da população mundial.  QUIJANO, Aníbal. 
Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Buenos Aires, 2005. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf 
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não somente dispunham da origem geográfica para identificar a 

superioridade de colonizadores, mas também a diferença da raça.  

Tal caracteristica ficou socialmente estabelecida, produzindo grupos 

sociais. Até que índios, negros – que antes compunham civiliações com 

culturas e subjetividades próprias, mestiços e outros grupos, adquirem a 

conotação pejorativa de raças, entrando na classificação genérica de 

“inferiores” perante os colonos europeus. Nesse contexto, a identidade 

racial serviu de importante ferramenta de domínio de vastos grupos de 

indivíduos “de cor”, por grupos numericamente inferiores de indivíduos 

“brancos”, e constituiu importante fator no estabelecimento de uma 

estrutura global de controle do trabalho e fundamentalmente confluiu 

para o abastecimento do mercado europeu, com produtos oriundos do 

trabalho gratuito de negros, indígenas e mestiços, tudo na vantagem do 

capitalismo europeu em ascenção. 

A questão racial é uma forma relativamente recente de dominação 

social, que, unindo-se a outras formas de dominação mais antigas, se 

estabeleceu com o advento do colonialismo capitalista europeu na América 

e permanece introjetado nas engrenagens heterogêneas de controle do 

trabalho e seus produtos e distribuição da renda, da estrutura capitalista, 

constituindo ferramenta de diferenciação de “níveis” (ou classes) de 

indivíduos na população. 

 
A modernidade entre civilizações 
 

Em sua trajetória colonialista, o continente europeu logrou impor sua 

dominação às regiões exploradas, mas também uma nova classificação: as 

raças a toda e qualquer etnia e a todas as outras culturas e formações 

sociais que não a européia-capitalista. Desse modo, raças e formações 

sociais que não as européias ficaram sendo “antigas”, em relação à 

sociedade européia “moderna”, reprimindo outras formações 



Adriana Carla Domingos  |  383 
 

civilizacionais em tudo o que não fosse útil à reprodução da sociabilidade 

capitalista e contrário a seus mecanismos de dominação e exploração. 

Nesse trajeto, a imposição da hegemonia européia significou a 

incorporação de diversas civilizações ao modo capitalista de reprodução, 

obrigando o refazimento de outras formas sociais de convívio a adequar-

se em tudo quanto fosse necessário à reprodução do capitalismo europeu. 

O resultado desse processo, que levou a cabo diversas culturas, foi 

não somente a projeção européia como centro cultural estabelecido, mas a 

redefinição histórica global entre o “antigo” - outras formações sociais - e 

o “moderno” -  a hegemonia européia. 

Sabe-se e Quijano aponta, que as experiências associadas à 

modernidade não são exclusividade do povo europeu, antes, outros povos 

vivenciaram históricos avanços que denotam sinais de modernidade, 

muito antes da evolução européia e consta que, enquanto a europa 

vivenciava a período denominado “idade das trevas”, marcado por 

retrocessos e obscurantismo cultural, outras civilizações preservaram seus 

avanços. 

O que acontece é que houve a disseminação de práticas que 

alterassem a intersubjetividade dos povos colonizados, visando reproduzir 

o capital, impostas como modelo de “modernidade”, visando redefinir e 

incorporar às demais culturas o “novo europeizado”, o conjunto das 

práticas necessárias e determinantes à manutenção da  exploração pelo 

poder colonialista. 

Partindo da perspectiva das alterações ocorridas na América e suas 

consequências na constituição do padrão de poder capitalista, Quijano 

demonstra a falácia sobre o conceito de modernidade, explicando como 

esse processo de transformação de subjetividade e interjubjetividade de 

pessoas e grupos, configurou um período que se insere na história e não 

passa de fenômeno de alteração nas dimensões materiais das relações 



384  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

sociais, que alterou a forma como os indivíduos se relacionam, segundo 

exigiram as determinações capitalistas e a hegemonizalção capitalista 

européia. E esta é a mentira sobre a modernidade. O fato de que o modo 

capitalista de exploração estava concentrado na europa, bem como a 

cultura associada a essa reprodução e foi imposta aos povos colonizados 

acabou determinando - por força - o suposto moderno. 

 
O surgimento das classes 

 

“As determinações capitalistas,” aponta Quijano, “contudo, exigiam também, e 

no mesmo movimento histórico, que esses processos sociais, materiais e 

intersubjetivos, não tivessem lugar, exceto dentro de relações sociais de 

exploração e dominação. Consequentemente, como um campo de conflitos pela 

orientação, isto é, os fins, os meios e os limites desses processos. … Para os 

explorados do capital e em geral para os dominados do padrão de poder, a 

modernidade gerou um horizonte de libertação das pessoas de toda relação, 

estrutura ou instituição vinculada com a dominação e a exploração, mas 

também as condições sociais para avançar nesse horizonte.3” 

 

Subjaz ao fato de ser a Europa a concentrar a relação capital-salário, 

de onde também surgiu a tendência de classificação social. A estruturação 

em torno dos “níveis” sociais ou estruturas de poder deram origem as lutas 

dos explorados por melhores condições de venda da sua força de trabalho. 

Já na América, a forma colonial predominante de exploração foi não 

remunerada – o escravismo – ao passo que quando a independência 

política de tais regiões, o modo colonialista de exploração perdurou – em 

benefício dos detentores do capital. E isso diferencia a América Latina do 

que ocorreu da Europa, por exemplo. Aqui, como em outras regiões e 

povos colonizados, a modernidade pode ter um significado bem diferente. 

 

 
3 QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina.  
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O mito eurocêntrico 
 

De maneira semelhante ao paralelismo entre as relações capital – 

pré-capital – o que é anterior à reprodução capitalista e portanto 

incompatível com esta, foi elaborado o mito das relações entre europa e 

não-europa, isto é tudo o que está “fora” da europa e portanto precisaria 

ser “modernizado” segundo os padrões europeus. Essa visão culminou por 

disseminar o racismo no mundo, onde a recém constituída europa sera a 

portadora unívoca da modernização, reduzindo povos sofisticados a raças 

inferiorizadas, despojando-os de suas histórias e atribuindo conotações 

negativas às civilizações com identidades próprias. 

O que acontece é que a colonização capitalista trouxe uma forma 

inédita de integralizar e dominar todos os âmbitos de sociabilidade dos 

povos, de modo que houve uma real mudança histórica civilizatória após 

o capitalismo, mas nunca a europa teria realizado tal façanha sem a 

exploração da América, assim como de outros povos e certamente o 

capitalismo não seria hoje o que é, sem o genocídio de milhões de vidas e 

grupos populacionais serem levados praticamente ao extermínio pelo 

movimento predatório capitalista. 

 

“Contudo, os europeus persuadiram-se a si mesmos, desde meados do século 

XVII, mas sobretudo durante o século XVII, não só que de algum modo se 

tinham autoproduzido a si mesmos como civilização, à margem da história 

iniciada com a América, culminando uma linha independente que começava 

com a Grécia como única fonte original. Também concluíram que eram 

naturalmente (isto é, racialmente) superiores a todos os demais, já que tinham 

conquistado a todos e lhes tinham imposto seu domínio.4” 

 

 
4 QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina.  
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A existência de classes – A perspectiva de modernidade – Conclusão 
 

Quijano demonstra que a trajetória histórica e ideológica que acerca 

o conceito de raça e classe segundo o padrão eurocêntrico de modernidade 

constituem real impedimento ao desenvolvimento de outros povos, 

considerando seu espelhamento em uma imagem distorcida de 

modernidade, já que vinculada a padrões classistas e excludentes, 

adotados por alguns grupos, em torno dos quais se organizam estruturas 

colonialistas de reprodução do capital. No caso da América Latina, essa 

forma colonialista de reprodução ainda predomina em sua maior parte. 

Os embates que envolvem a classe trabalhadora vêem-se sempre 

limitados e mesmo retrocedidos, dentro de uma estrutura que apela e 

utiliza os mecanismos de dominação de que dispõe para conformar as 

conquistas dos trabalhadores dentro de moldes não impeditivos à 

reprodução/ acumulação capitalista. 

Nesse sentido, Quijano aponta como possibilidade do moderno, a 

devolução do controle do trabalho, seus recursos e produtos, bem como os 

outros aspectos de intersubjetividade, à vida cotidiana das pessoas. Isso é 

o que possibilita a real modernização e superação da decadência em que o 

capitalismo colocou tantas vidas. Salvo essa hipótese, a evolução baseada 

na perspectiva eurocentrista capitalista de modo algum levará à 

modernidade. Somente a descolonização desses padrões representa o 

ponto de partida para que então possamos avançar em nossas conquistas. 
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Aderência ao modelo da licença parental como política 
pública de incentivo à divisão sexual do trabalho 

 
Milena Figueiredo Avencurt 1 
Victória Leitune Machado 2 

 
 
1. Introdução  
 

Para compreendermos a atual divisão sexual do trabalho, 

especialmente no que concerne à responsabilidade dos genitores com a 

prole, é de suma importância conhecermos o início da organização e, 

consequentemente, da divisão de trabalho doméstico. Há de se reconhecer, 

entretanto, a impossibilidade de trabalhar com uma origem exata dessa 

divisão, uma vez que não existem registros específicos ou robustos capazes 

de delimitar a consolidação das organizações sociais na sua amplitude.  

Além disso, considerando que o objeto de análise constitui estruturas 

e organizações sociais, isto é, relações familiares, de trabalho e políticas, 

compreende-se que são mutações que se prolongam no tempo alteram-se 

conforme a localidade, os costumes, o acesso aos bens de consumo, as 

crenças, os mitos religiosos e os tabus de cada comunidade ou grupo que 

viviam reunidos. Trata-se, portanto, de processos históricos da sociedade 

com mudanças dinâmicas e por isso  não apresentam caráter universal.  

Para estabelecermos então um ponto de partida utilizaremos a 

doutrina de Friedrich Engels, que promoveu estudos sobre o que chamou 

 
1 *Acadêmica de Direito na universidade UniRitter, pesquisadora no grupo Trabalho e Capital: Avanços e Retrocessos, 
pesquisadora no laboratório regional do Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 
voluntária no Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) da UFRGS, nos grupos G6+ Direitos Humanos e 
GATRA - Grupo de Assessoria Trabalhista. 

2 *Acadêmica de Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),  pesquisadora no grupo 
Trabalho e Capital: Avanços e Retrocessos, voluntária no Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) da 
UFRGS, no grupos G6+ Direitos Humanos. 
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de “comunismo primitivo”. O autor trabalhou analisando estudos que 

investigaram a estrutura social de grupos que passaram a viver reunidos 

em comunidade em uma época primitiva, e, especialmente, teorizou sobre 

uma estrutura social que vigorava, em que se observava o protagonismo 

das relações sociais na figura da mulher, período então denominado de 

Direito Materno.  

O direito materno decorria da estrutura da formação conjugal da 

época, a qual difere-se totalmente da formação familiar monogâmica 

compreendida atualmente. As pessoas que viviam em uma mesma 

comunidade nas tribos estudadas relacionavam-se social e sexualmente de 

forma livre. Por ‘forma livre’, diga-se que as pessoas membros do 

território não compunham um relacionamento específico, de modo que 

“cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem 

igualmente a todas as mulheres.” (ENGELS, 2017, p. 17). Descreve, ainda, 

que esse costume comportamental “não conduz a nenhum estado social 

de promiscuidade sexual sem limites” (ENGELS, 2017, p. 17), pois antecede 

a própria estrutura familiar, portanto, não há falar em adultério ou 

qualquer disciplina moral quanto ao sexo. Essa conduta sexual deu origem 

ao posterior casamento por grupos. 

Como os membros que viviam em comunidade relacionam-se entre 

si, não era possível operar o reconhecimento do genitor de cada criança 

nascida das mulheres do local, ou seja, uma mulher grávida não seria 

capaz de saber com exatidão qual dos membros da tribo seria o genitor. 

Nem mesmo um homem tinha consciência de sua paternidade para com 

alguma criança específica da tribo.  

Neste cenário, a filiação só podia ser contada por linha feminina, em 

que era possível a identificação da genitora com o recém nascido, devido 

ao trabalho reprodutivo de gestar, do momento do parto e do posterior 

aleitamento materno realizado por elas “por conseguinte, as mulheres, 
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como mães, gozavam de elevado grau de apreço e consideração” (ENGELS, 

2017, p. 15).  

No entanto, o fato de não terem conhecimento claro sobre a linhagem 

sanguínea e a delimitação de responsabilidades específicas não revelava 

uma indiferença dos homens para com as crianças. De maneira diferente, 

as crianças da tribo eram consideradas igualmente no sentido de afeição, 

como filhos comuns do território “todos os filhos de irmãos e irmãs eram, 

sem exceção, são irmãos e irmãs entre si e são considerados filhos 

comuns” (ENGELS, 2017, p.47).  

Além disso, outro fator importante na estrutura primitiva era de que 

o desempenho da atividade de cuidados com as crianças da tribo era uma 

tarefa pública. Ou seja, tal como a tarefa de caça promovida pelos homens, 

as mulheres da tribo eram responsáveis por preparar o alimento, muitas 

vezes responsáveis pela agricultura concomitantemente com a tarefa de 

criação dos filhos comuns.  

Essa organização implica que as mulheres, durante o direito 

materno, gozavam de autonomia e relevância social muito significativa, 

podendo relacionar-se livremente com seus parceiros e exercendo um 

encargo de trabalho substancial na estrutura da comunidade, tarefas 

públicas e comuns a todos os membros. Nesta linha, visualiza-se que o 

trabalho de criação eram socialmente administrado, conforme sintetizado: 

 

“Durante séculos a reprodução dos seres humanos foi um processo coletivo. 

Supunha o trabalho compartilhado de famílias e comunidades extensas, nas 

quais as pessoas podiam confiar, especialmente entre proletários, inclusive 

quando se tratava de pessoas que viviam sozinhas. Graças a isso, a idade 

avançada não era acompanhada pela solidão e pela dependência que muitos 

de nossos idosos vivenciam hoje. Foi o advento do capitalismo que produziu a 

privatização da reprodução, um processo que chegou ao extremo, que está 

destruindo nossas vidas. (FEDERICI, 2014, p. 155)”  
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Este cenário só muda drasticamente no início de uma nova 

organização social embasada na propriedade privada e na acumulação 

primitiva, em que se opera a transição da formação conjugal, deixando de 

ser coletiva e consolidando-se na estrutura familiar monogâmica, formada 

por um genitor uma genitora e a prole. Depreende-se, portanto, que a 

família nuclear monogâmica é uma instituição social recente, não se 

tratando de um fato natural, mas sim de uma criação sociocultural exigida 

por condições históricas determinadas. 

Em razão da propriedade, iniciou-se a necessidade da existência de 

filhos legítimos, isto é, filhos comuns e consanguíneos, que se tornaram 

herdeiros das propriedades. Para ser assegurada a fidelidade da genitora, 

promoveu-se o cerceamento de liberdades individuais, imposta por meio 

da monogamia e do confinamento da mulher no ambiente doméstico.  

A partir dessa mudança na estrutura econômica, a mulher foi fadada 

à sua condição biológica reprodutiva, marcando, para sempre, a história 

da socialização e da divisão sexual do trabalho, de modo que ela passou a 

ser considerada como propriedade privada do homem [marido] e 

pertencente à esfera privada. Encerrou-se o direito materno para dar lugar 

a estrutura patriarcal consolidada desde então.  

A análise da transmutação da organização social e econômica resulta 

na hipótese de que a divisão sexual do trabalho em uma sociedade 

pretérita à acumulação primitiva, e, enquanto vigorava o direito materno, 

configurava-se uma estrutura menos desigual e mais benéfica para a 

mulher.  

 
2. A divisão sexual do trabalho no sistema econômico capitalista 
 

Após a sintetizada análise da organização social e do trabalho em 

sociedades pré-capitalistas, é necessário realizarmos um exame histórico 

das estruturas sociais e econômicas do mundo pré-moderno e os seus 
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atravessamentos na globalização atual. Nesta trajetória, o cerne será a 

divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres em um cenário de 

concentração de renda e da imprescindibilidade da venda da força de 

trabalho humana. 

Conforme anteriormente contextualizado, devido ao fim do direito 

materno e da transição para a família monogâmica, considerando 

sobretudo a consolidação de uma organização econômica baseada na 

propriedade privada e na acumulação de riquezas, as mulheres passaram 

a pertencer à esfera privada, isto é, deixaram de exercer um trabalho que 

fosse socialmente considerado ou reconhecido, embora permanecesse 

exercendo funções basilares. Nesta linha, é totalmente errôneo pensar que 

as mulheres estiveram à parte, ou seja, que não desempenham nenhuma 

função na organização do trabalho e da exploração capitalista.  

Para melhor compreensão da construção e consolidação da 

socialização do trabalho inerentes ao gênero, faz-se necessário distinguir 

as etapas processadas em consonância com o sistema econômico 

imperativo, especificamente considerado o período pré-moderno e o pós-

moderno, também denominado como contemporaneidade. 

 
2.1 Divisão sexual do trabalho no sistema capitalista pré-moderno 
 

O sistema econômico capitalista pré-moderno necessitava 

grandemente do uso da força de trabalho das pessoas [leia-se, força de 

trabalho masculina, especificamente para o período invocado] para 

manter o funcionamento dos meios de produção e, consequentemente, 

realizar a manutenção da concentração de riquezas em benefício de quem 

era o titular destes meios. Nesta lógica, o sucesso mede-se pelo volume de 

trabalhadores. 

Exposta esta lógica, as intervenções sociais com o trabalho 

desempenhado pela mulher se tratam de explorações voltadas para a 
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capacidade biológica reprodutiva. Essa atividade, embora processada com 

irreverência, constitui parte substancial na manutenção da organização 

social e econômica de forma que “o trabalho doméstico não remunerado 

das mulheres tem sido um dos principais pilares da produção capitalista, 

ao ser o trabalho que produz a força de trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 12). 

Portanto, devemos compreender as tarefas domésticas desempenhadas 

pelas mulheres não apenas os cuidados despendidos durante a criação, 

mas também o próprio ato de gestar.  

De igual forma tem-se o Estado, na figura de mantenedor da 

estrutura econômica vigente, consolidando políticas de controle da 

natalidade, de controle sexual e dos corpos, intentado pela garantia da 

subserviência a uma ordem de procriação e de gestação compulsória em 

detrimento da autonomia individual dessas mulheres.  

A falar, políticas de desapropriação da autonomia dos corpos de 

mulheres que subsistem nas organizações de estado modernas, como a 

supressão de escolha acerca da continuidade de uma gestação, bem como 

ausência de acesso a programas de planejamento familiar. 

Além da ação regulatória do Estado por meio de mecanismos 

normativos, tem-se também as imposições e manipulações por meio de 

dogmas religiosos, morais e construções sociais promovidos pelas 

estruturas hierárquicas que detinham o grande poder econômico. Tanto 

os burgueses, os nobres e o clero foram responsáveis pelo culto à família 

com a intenção do incentivo à procriação, e consequente aumento da mão 

de obra disponível para ser explorada.  

Destarte, é evidente que o papel fundamental da mulher no 

desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista configura uma 

exploração “fora de relações contratuais, cuja exploração foi naturalizada 

[...] desmistificando a natureza democrática da sociedade capitalista.” 

(FEDERICI, 2017, p.13).  
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Inseridas, as mulheres, em um sistema capitalista patriarcal, conclui-

se que foram cada vez mais punidas na divisão sexual do trabalho devido 

ao não reconhecimento de suas funções, configurando uma exploração 

ilimitada com programação estatal. 

Em linhas gerais, o conhecimento histórico acerca da divisão sexual 

remontam a consolidação da socialização do trabalho em função do sexo 

na sociedade capitalista pós-moderna.  

 
2.2 Mulheres no sistema capitalista pós-moderno. 
 

O estudo da organização do sistema capitalista pós-moderno deve ser 

trabalhado a partir do contexto de que agora as pessoas membros, homens 

e mulheres, estão inseridos em uma organização denominada de sociedade 

civilizada. A primazia dessa formação social denota que as pessoas são 

regidas por um conjunto de regras de condutas e por sistemas normativos, 

como as legislações, cujo controle é formalmente exercido por meio de 

agências instituídas. Essa ordenação é administrada especialmente pelos 

poderes legislativo e judiciário, os quais compõem-se basilares da 

organização de estado moderno e da democracia. 

Nesse contexto de indivíduos e relações sociais regidas por 

ordenamentos normativos, a evolução histórica das relações de trabalho é 

afetada significativamente pela inserção da mulher na lógica do trabalho 

contratual ou formal e isso desvela a disposição dessas trabalhadoras à 

serviço do capital. Essa incorporação permitiu que a mulher passasse a 

ocupar espaços públicos e cargos de trabalho anteriormente exercidos 

exclusivamente pelo homem, na lógica de que o volume de mão de obra à 

disposição se trata de um aspecto substancial do sistema econômico 

capitalista.  

Destaca-se, portanto, que diante da penetração da mulher na lógica 

do trabalho assalariado se observa uma singela inserção social dessas 
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trabalhadoras nos âmbitos públicos, todavia, não é possível afirmar que 

essa inserção resultou ou proporcionou o rompimento com a lógica da 

estrutura patriarcal de dominação e exploração do corpo e do trabalho. 

 Primeiramente, a condução das mulheres para o trabalho fora do 

âmbito doméstico pautou-se em interesses econômicos de aumento de 

contingente de mão de obra e, em segundo, a desvalorização do trabalho 

exercido não permitia a consolidação de uma independência econômica, 

de forma que “trabalhar por salários baixos não liberta mulheres pobres 

da classe trabalhadora da dominação masculina” (HOOKS, 2019, p. 81).  

Tendo isso em mente, sintetizamos que a inserção da mulher nas 

relações de trabalho contratuais, ou seja, o trabalho “formal” capitalista, 

não significou a liberação do desempenho do trabalho reprodutivo e 

materno. Por outro lado, houve a acumulação das funções de trabalhos e 

as mulheres passaram a trabalhar tanto na esfera pública como na esfera 

privada ou doméstica.  

 
3. Maternagem e paternagem 
 

Ao longo dos períodos analisados acerca das estruturas das 

organizações sociais e divisão do trabalho, revela-se a ausência de políticas 

estatais no que concerne à regulação e garantia de direitos em relação à 

mulher trabalhadora e à maternidade.  Somente é possível visualizar o 

aparecimento de disciplinas legislativas nas relações de trabalho após 

diversas ações de luta política partindo das trabalhadoras organizadas, 

consolidando-se alguns regulamentos e direitos, como os direitos à licença 

maternidade e a licença paternidade. 

No Brasil, a licença maternidade é um direito garantido na 

Constituição Federal de 1988, expresso no artigo 7º, inciso XVIII.3 É 

 
3 CRFB - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 



Milena Figueiredo Avencurt; Victória Leitune Machado  |  395 
 

regulado pelo Decreto-lei Nº 5452/43 - a denominada Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), que concede 120 dias de afastamento das 

atividades laborais para trabalhadoras dedicarem-se ao cuidado com a 

prole recém nascida e/ou de igual período de afastamento para 

convivência com a criança adotada. 

Já a licença paternidade, também prevista no artigo sétimo da 

Constituição Federal, garante o período de 5 dias de afastamento da 

atividade laboral, iniciando no primeiro dia útil após o nascimento da 

criança. O tempo de licença estende-se para 20 dias (5 dias prorrogáveis 

por mais 15) se a empresa contratante compor o Programa da Empresa 

Cidadã, inserido pela Lei 11.770/2008. 

Afora, destaca-se o projeto de lei nº 652 de 2015, de autoria da 

Senadora Vanessa Grazziotin, que propunha alterações na política de 

afastamento laboral dos genitores. O referido projeto visava acrescentar 

dispositivos na Consolidação das Leis Trabalhistas que igualavam o 

período da licença maternidade ao da licença paternidade, garantindo 120 

dias para as pessoas genitoras dedicarem-se à criança recém nascida ou 

para a criança recém adotada. O projeto não teve quórum de votação 

suficiente e foi arquivado. 

Neste contexto, o  referido - e singelo - conjunto normativo vigente 

no contexto brasileiro desvela a centralização do desempenho da atividade 

de criação da prole na figura da mulher, considerando a diferença 

observada entre os períodos das licenças laborais entre o homem e a 

mulher extremamente divergentes se comparados. Em tal conjuntura, 

inexiste espaço para o desenvolvimento da co-responsabilidade no que 

concerne a assistência à criança por parte dos genitores ou das pessoas 

adotantes. 

Trata-se, portanto, de uma divisão sexual do trabalho doméstico e 

familiar conflitante, considerando que a Lei Civil elenca a igualdade no 
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exercício do encargo do poder familiar.4 Desta forma, a realidade fática 

atual vai de encontro com o ordenamento jurídico positivado na 

Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o dever comum dos 

genitores em assistir, criar e educar os filhos.5 

 Destarte, verifica-se que o modelo de afastamento laboral atual não 

está em consonância com o dever comum de assistência, amparo e 

proteção ao filho, sem mencionar o desenvolvimento do vínculo afetivo. 

Além disso, reduz a criação e responsabilidade do recém nascido 

limitando-o à guarda materna, colocando-a em uma posição 

sobrecarregada para suprir as demandas inerentes aos cuidados com a 

prole, que deveriam ser desempenhadas por ambos os genitores.  

Conclui-se que a atual política de licença laboral garantia às pessoas 

trabalhadoras para assegurar o direito à convivência com o recém nascido 

ou com o filho adotado, no contexto fático familiar, não apresenta uma 

equiparação de direitos. Em contraponto, fomenta a divisão sexual do 

trabalho doméstico entre indivíduos adultos, homens e mulheres, de 

forma desigual. Para tanto, é necessário a investidura em novas políticas 

públicas capazes de efetivamente satisfazer as demandas familiares atuais, 

reconhecendo a corresponsabilidade entre os genitores. 

Passaremos a análise do modelo da licença parental como alternativa 

à licença maternidade, aderido por alguns países ante as recomendações 

da Organização Mundial do Trabalho (OIT). Nesta linha, abordaremos as 

propostas da mencionada política e serão elencadas as principais 

motivações da integração. 

 

 
4 A menção diz respeito ao instituto do poder familiar, que se trata da corresponsabilidade entre os genitores na 
criação e desenvolvimento saudável dos descendentes enquanto  forem civilmente incapazes. 

5 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar 
e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
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4. Licença parental 
 

A licença parental apresenta-se como um modelo de política de 

afastamento laboral garantido à pessoa trabalhadora e, embora não 

existente no Brasil, já é adotado em diversos países. Trata-se de um 

instituto inserido pela Organização Mundial do Trabalho que formulou 

por meio de convenções e regulamentos uma recomendação acerca de 

uma nova política de licença para homens e mulheres trabalhadores.  

A referida política centraliza o direito de que as pessoas genitoras 

tenham garantia do regular direito à convivência familiar no período 

posterior ao nascimento do descendente ou no acolhimento de filho 

adotivo no âmbito familiar, garantindo autonomia e organização familiar 

para escolher qual dos genitores ficará afastado da atividade laboral e 

gozará da licença pelo período garantido. Ainda, é possível que os 

genitores alterem-se no encargo.  

A Organização Mundial do Trabalho, em publicação, compartilha o 

seu entendimento acerca da licença parental enquanto política 

imprescindível a ser adotada com vistas a consolidar uma coesão social e 

uma divisão sexual do trabalho alinhada às diretrizes e garantias dos 

direitos sexuais e humanos, consoante cartilha: 

 

No mundo moderno, o equilíbrio entre o trabalho e as responsabilidades 

familiares constitui um grande desafio a ser confrontado. Trabalho e família 

são duas realidades regidas por lógicas aparentemente confrontantes, a 

pública e a privada, mas que, no entanto, se afetam mutuamente. As pessoas 

precisam trabalhar para gerar renda e, simultaneamente, cuidar da família e 

desempenhar tarefas domésticas não remuneradas em seus lares. Essa 

questão afeta particularmente as mulheres, o que gera uma situação de 

desvantagem ao adentrar o mercado de trabalho. Assim, a questão do 

equilíbrio entre trabalho e família é intrínseca para a igualdade de gênero” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TRABALHO, 2014a). 
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A recomendação perpassa por alterações a depender de cada Estado 

incorporado,  mas mantém a possibilidade de afastamento laboral em 

igual período entre as pessoas genitoras, ou garante o direito a escolha 

entre qual das pessoas genitoras gozará da licença parental no período 

mais extenso, que seria equivalente ao período garantido de licença 

maternidade. 

Para compreendermos o desenvolvimento da política da licença 

parental, menciona-se a Convenção nº 183, a Recomendação nº 191 de 

proteção à maternidade, e a  Convenção nº 156. A proposta inserida na 

recomendação substancialmente pontua que 

 

“[...] o dever de cada Estado-membro para incluir entre os objetivos de sua 

política nacional o direito de permitir que pessoas com responsabilidades 

familiares que realizem ou desejem realizar um trabalho exerçam seu direito 

de fazê-lo sem serem sujeitas a discriminação e, na medida do possível, sem 

conflito entre responsabilidades familiares e profissionais.”. 

 

Visualiza-se que as recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho são resultado de análises acerca da realidade material e social da 

atual divisão de trabalho entre os sexos, tendo em vista que as mulheres e 

os homens estão inseridos na lógica de trabalho contratualista, 

especialmente no âmbito público, bem como no segmento privado, ao 

passo que as formulações familiares permanecem se consolidando com 

uma carga de responsabilidade desarmônica, concentrando-se 

especialmente na maternidade.  

 
Considerações finais 
 

A licença parental trata-se de uma política pública, entre diversas 

outras, medidas necessárias que devem ser abordadas e exploradas no 

contexto das relações e regulamentações do trabalho mundial, de 
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intervenção à exclusão, precarização e acumulação/desigualação de 

trabalho produzido pelo sistema capitalista em relação, especialmente, à 

mulher adulta trabalhadora.  

Nesse sentido, apresenta-se como uma alternativa que visa não 

somente dirimir uma conduta discriminatória e prejudicial em desfavor 

da mulher em idade reprodutiva, mas sobretudo se trata de uma política 

de incentivo à participação igualitária dos genitores na criação, nos 

cuidados e no desenvolvimento do recém nascido ou com o filho adotado, 

maximizando o exercício do poder familiar. 

Finalmente, demonstrou-se que a aderência à licença parental em 

detrimento dos modelos de afastamento laboral familiar atuais acarretaria 

na atenuação da discriminação das oportunidades entre os sexos no 

mercado de trabalho, além de dirimir o acumulo e a precarização de 

funções, rompendo a lógica de que cabe a mulher a guarda primordial do 

lar e dos filhos, corroborando com a consolidação de uma criação familiar 

conjunta, garantindo a autonomia de ambas as pessoas genitoras. Tudo 

isso balizado no cerne da co-responsabilidade e equidade que pressupõe a 

divisão sexual do trabalho com atribuições compartilhadas. 
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Trabalho decente, justo e precarizado: 
uma reflexão sobre conceitos laborais 

 
Tainara F Machado 1 

 
 
1. Introdução 
 

No aprofundamento dos estudos das relações laborais, 

inevitavelmente deparamo-nos com os conceitos de Trabalho Decente, 

Trabalho Justo e Trabalho Precarizado. Obviamente os conceitos estão no 

espectro de disputa intelectual sobre análises dos processos sociais que 

vivemos na sociedade. Barros (2016) ressalta o campo criativo que 

permeia a construção dos conceitos: 

 

Estamos aqui diante de criações humanas, de elaborações e reelaborações 

teóricas cuja razão de ser reside precisamente na possibilidade de os 

colocarmos e os recolocarmos em permanente discussão. Além disso, se alguns 

conceitos afloram a partir da atenta observação, outros são mais diretamente 

produzidos pela imaginação, sem que haja qualquer primazia hierárquica na 

distinção entre estas duas operações - a de inventar a partir de uma observação 

sistemática, e a de imaginar a partir de um esforço puramente criador (p.18). 

 

Este ensaio reflexivo propõe-se informar sobre esses diferentes 

conceitos e elaborar uma reflexão sobre aspectos em que estes se 

possivelmente entrecruzam-se, tangenciam, complementam-se e 

diferenciam-se na construção teórica acerca das transformações laborais 

 
1 É doutoranda em Sociologia pela Universidade do Porto - Portugal, sob orientação do Prof. Dr. João Teixeira Lopes, 
licenciada em Pedagogia e mestra em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - Porto Alegre - Brasil. Desenvolve pesquisa doutoral sobre a precariedade laboral de jovens adultos nas 
sociedades brasileira e portuguesa através da metodologia de retratos sociológicos. 
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na sociedade. Primeiro contextualizo sobre o conceito de Trabalho 

Decente, em seguida Trabalho Justo, Trabalho Precarizado e, após, trago 

considerações reflexivas acerca dos entrecruzamentos destes. Longe de ser 

um ensaio exaustivo, pretende-se contribuir para indagações relativas às 

construções dos conceitos aqui destacados, que demonstram-se 

primordiais nas reflexões das relações laborais numa perspectiva crítica. 

 
2. Trabalho decente 
 

O conceito de Trabalho Decente foi formalizado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 1999. A construção deste conceito 

deu-se, para além da sintetização da missão histórica que esta Organização 

representa internacionalmente, aglutina os princípios por esta defendida 

no sentido de promover a luta e a consciência da importância de relações 

laborais, ou seja, um trabalho produtivo que seja de qualidade. Assim 

como sejam garantidas as condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humanas. Estas são, para a OIT, condições fundamentais de 

superação da pobreza, de redução das desigualdades sociais, da garantia 

da governabilidade democrática e do desenvolvimento sustentável. 

Além disso, o Trabalho Decente, representa o ponto de convergência 

dos quatro objetivos estratégicos da Organização, que são: 

 

1. o respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como 

fundamentais (liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação de 

todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação e 

erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil); 2. a 

promoção do emprego produtivo e de qualidade; 3. a ampliação da proteção 

social; 4. e o fortalecimento do diálogo social2. 

 

 
2 Retirado de: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm. Acesso em 02 de 
novembro de 2021. 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
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Conforme Anner e Caraway (2010), historicamente a OIT é a 

organização internacional mais antiga em funcionamento que defende 

princípios, normas e direitos laborais. Contudo, apesar do reconhecimento 

internacional de fases de grande visibilidade como as que se seguiram à II 

Guerra Mundial, de fato nunca teve mecanismos que garantissem a 

implementação e efetivação dessas normas tendo que buscar apoio em 

organizações que pudessem concretizar suas Convenções. 

 

Although the ILO cannot compel countries to comply with international labor 

standards, it has gained in influence as a number of more powerful 

international organizations have begun to defer to it, including the World 

Bank, the IMF, and the Organization of Economic Cooperation and 

Development (OECD)  (Anner e Caraway, 2010, p. 152). 

 

Apesar do conceito estar em pauta nas Convenções da OIT desde 

1999, e de com o apoio de outras organizações ter sido implementado por 

algumas organizações, a sua promoção e a do pleno emprego são 

desvalorizados nas agendas de desenvolvimento social. Sendo uma das 

possíveis causas disto o conflito que traz com o avanço do neoliberalismo.  

 

This may be because this social determinant of health (and human right) 

conflicts so directly with neoliberalism, the dominant global ideology and 

policymaking framework. Neoliberalism is an ideology of market 

fundamentalism, which posits that economic growth is the sole avenue to 

development and social progress and requires reducing labor protections, 

among other actions that result in exploitation of workers, to successfully 

compete in the global marketplace (MACNAUGHTON; FREY, 2018, p. 45)  

 

O avanço do neoliberalismo e, consequentemente, da cidade 

neoliberal (Wacquant, 2014) evidencia um ponto limítrofe do conceito 

regido pela OIT. Há um processo ideológico que rege o sistema capitalista 

e que exerce influência nos regimentos e transformações das relações 
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laborais, principalmente nas crises cíclicas que fazem parte do sistema 

capitalista (Harvey, 1989). Sendo a premissa da flexibilização sua máxima 

regente, o conceito de Trabalho Decente por si só, a meu ver, não parece 

ser suficiente para dar conta de toda essa profunda transformação das 

relações laborais na garantia e permanência de direitos para os/as 

trabalhadores/as. 

 
3. Trabalho justo - Fair Work 
 

O Trabalho Justo - Fair Work, e seus princípios demonstram-se como 

uma sequência de ação dos princípios do conceito de Trabalho Decente 

criado pela OIT. Ou seja, no sentido de representar ações concretas de 

regulamentação de empresas com o objetivo de garantir condições dignas 

de emprego aos seus trabalhadores/as. É compreendida como uma rede 

tanto de regulamentação, como de pontuação de plataformas digitais de 

trabalho com o objetivo de um certificado de promoção e execução de um 

trabalho justo; podendo também ser considerada uma forma de 

conscientização para os trabalhadores sobre seus direitos laborais. 

A metodologia dessa rede de regulamentação se dá a partir de 

pesquisa documental, entrevistas com gestores de plataformas e 

entrevistas com os trabalhadores.  

 

Essa abordagem tripla fornece uma maneira de verificar as afirmações feitas 

pelas plataformas, ao mesmo tempo que oferece a oportunidade de coletar 

evidências positivas e negativas de várias fontes. As pontuações finais são 

decididas coletivamente pela equipe do fairwork com base em todos os três 

tipos de informações. As pontuações são revisadas por pares da equipe do país, 

pela equipe de Oxford e dois revisores de equipes de outros países. Essa 

abordagem traz consistência e rigor ao processo de pontuação. Os pontos são 

atribuídos somente se houver evidências claras em cada subitem (FAIRWORK, 

2020).  
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Após esses 3 passos, há um sistema de pontuação das empresas, 

conforme o gráfico abaixo. O objetivo é a medição da equidade do trabalho 

fornecido pelas empresas de plataforma. 

 

 

Fairwork 2020 - Relatório Anual. 

 

Essa avaliação das plataformas digitais de trabalho é realizada com 

base nos cinco princípios do Trabalho Justo - Fairwork, os quais foram 

inicialmente desenvolvidos em um seminário com partes interessadas na 

OIT. 

 

Mas o que define mesmo um trabalho como decente ou justo? O projeto 

Fairwork, coordenado pela Universidade de Oxford e presente em diversos 

países — inclusive o Brasil —, construiu, em consonância com a OIT, cinco 

princípios de trabalho decente em plataformas digitais, seja nas ruas ou em 

casa: 1) remuneração; 2) condições de trabalho; 3) contratos; 4) gestão; 5) 

representação. O objetivo do projeto é destacar as melhores e piores práticas 
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da economia de plataformas em cada país, ao passo em que busca imaginar e 

concretizar outros mundos possíveis3. 

 

Parece-me que, substancialmente, torna-se um plano de ação dentro 

da perspectiva e dos princípios do Trabalho Decente cunhado pela OIT. E, 

ao mesmo tempo, há uma intenção de recusa do foco ao desemprego. Ou 

seja, foca-se em formas de regulamentação, normalização e 

implementação de princípios que intercruzam-se com os princípios do 

conceito elaborado pela OIT, com vistas a alcançar o objetivo da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Conforme Grossman 

salienta: “A base dessa agenda para o futuro do trabalho é o deslocamento 

de um foco excessivo no desemprego e das indagações sobre se os robôs 

tomarão nosso lugar para questões como a deterioração da qualidade do 

trabalho e as dinâmicas de subemprego que nem sempre são captadas 

pelas estatísticas”4. 

 
4. Trabalho precarizado 
 

A condição precária do trabalho e as classes sociais compõem um 

vasto património de conhecimento que acompanha as transformações do 

sistema capitalista. A forma como o capitalismo tardio se sustenta, com 

permanentes transformações para novas formas de exploração e 

acumulação de capital, carrega concomitantemente um sistema de 

precarização da força de trabalho. O capitalismo foi sempre assim, mas 

não do mesmo jeito; passa-se de uma indiferença ligada à classe de forma 

material, para uma indiferença mais pessoal, “porque o próprio sistema é 

menos cruamente esboçado, menos legível na forma” (Sennet, 1999). Além 

disso,  

 
3 Link para matéria: https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2021/%C3%89-poss%C3%ADvel-trabalho-
decente-em-plataformas-digitais. Acesso em 02 de novembro de 2021. 

4 Idem, Ibdem. 

https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2021/%C3%89-poss%C3%ADvel-trabalho-decente-em-plataformas-digitais
https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2021/%C3%89-poss%C3%ADvel-trabalho-decente-em-plataformas-digitais
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"A precarização é a expressão desse processo de transformação ao nível de 

contratos de trabalho. Richard Sennett, no seu livro clássico sobre a "corrosão 

do carácter " como consequência de algumas dessas transformações do 

trabalho no capitalismo tardio, considera mesmo que a mutação em curso nas 

estruturas sociais é tão importante como a que foi provocada pela passagem 

de sociedade agrária para industrial (LOPES et al, 2017, p.53). 

 

Portanto, ao pensarmos em uma classe trabalhadora em 

transformação junto com as transformações do atual sistema de 

acumulação do capitalismo (Harvey, 1989), evidencia-se um processo 

contínuo e cíclico de precarização da condição do trabalho, principalmente 

para as parcelas mais jovens da população. E neste cenário de 

desenvolvimento e transformações do neoliberalismo, conforme Erik 

Wrigth, o precariado aparece como um segmento recente da classe 

trabalhadora e que pode desempenhar, e vem desempenhando, a 

importante função de protagonizar lutas no âmbito laboral. 

 

La importancia de la precariedad como parte de las condiciones vitales de 

millones de personas en el mundo hoy no depende de si esas personas pueden 

considerarse como pertenecientes a una clase en concreto. Lo que importa es 

la realidad de la condición en que se encuentran y qué pueda hacerse al 

respecto (WRIGHT, 2015, p. 205). 

 

Considera-se, portanto, o trabalho precarizado todas as situações 

laborais que contém vínculos instáveis, portanto, todas as atividades 

profissionais remuneradas exercidas à margem da cobertura legal e da 

proteção social (Soeiro, 2015). A construção e a constituição de um sujeito 

político do precariado é uma evidência das transformações do capitalismo 

avançado; impondo o desafio para que estes agentes organizem 

capacidades políticas para a permanência ou retomada de direitos laborais. 

Mas, nem por isso a organização é inexistente, inclusive é com as 
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transformações para o trabalho atípico que ocorre uma onda de 

manifestações no mundo ocidental e, mais tarde, também no Brasil 

(Braga, 2017). 

Conforme Soeiro (2015) devemos atentar-nos para um outro aspecto 

no qual diz respeito à consciência de que a “precariedade é um fenómeno 

marginal à sociedade salarial ou se, sendo intrínseco ao capitalismo, 

sempre coexistiu com ela” (p.30). A construção de proteção laboral por 

meio de direitos ou de lutas sociais sempre foi um processo lento e 

inacabado. Além disso, o trabalho informal, de trabalho clandestino 

(nomeadamente de migrantes) e o trabalho doméstico, quase sempre 

ficaram à margem do contrato de trabalho e das suas proteções. “As 

mulheres (com a acumulação massiva de trabalho doméstico não pago 

nem reconhecido) e os imigrantes (alvos de uma clandestinidade que era 

a garantia da sua sobre-exploração) foram sempre a parte subalternizada 

desse compromisso entre a expansão da relação salarial e a lógica da 

acumulação do capital que foi a constituição da sociedade salarial” 

(SOEIRO; 2015, p. 30). 

 
Considerações reflexivas 
 

Sem dúvida as transformações laborais, devido à característica de 

crises cíclicas do capitalismo tardio estão longe de ser algo finito. O avanço 

do neoliberalismo e do cada vez maior aprofundamento das relações de 

precariedade independente da classe social dos atores sociais, sobretudo 

após a crise pandêmica que estamos vivendo, é um horizonte que já pode 

ser avistado. Isso não quer dizer que antes não existisse a precariedade 

laboral, ou ainda a informalidade.  Inclusive bem antes da pandemia, 

alguns exemplos são as relações terceirizadas de trabalho (sejam estas de 

outsourcing, ou de externalização), os falsos “MEI” (Microempreendedor 

Individual), etc. O que quer dizer é que arrisco que essa nova 
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transformação, reorganização exploratória do neoliberalismo que veio 

com a crise de 2008 afetou as relações de trabalho que já, desde sempre 

são frágeis no que toca aos/às trabalhadores/as. 

Anner, M. and Caraway, T. (2010) deixam explícito que para além da 

importância do cunho do conceito de Trabalho Decente pela OIT, a busca 

pela flexibilidade laboral com o avanço do neoliberalismo não abre 

margem para uma efetiva implementação dos princípios da Convenção de 

1999 pela OIT a nível mundial. Ou seja, a regulação da OIT encontrou 

grande resistência entre essas organizações (assim como por muitos 

países), contudo, após anos de pressão política, foi aceita. Apesar de aceita, 

manteve-se secundarizada em razão da preponderância da defesa feita 

para a flexibilidade laboral. 

A flexibilidade das leis laborais, dos direitos e a consequente 

precariedade colaboram para um enfraquecimento do poder de barganha 

dos sindicatos na medida em que agora a contribuição sindical é optativa. 

Sennett (1999) traz pistas sobre o impacto da flexibilização fazer parte de 

um pacote de transformações que podem ser relacionadas com o 

neoliberalismo. Neste sentido, compreender o impacto do neoliberalismo 

sobre o trabalho é de suma importância para compreender as relações 

laborais e suas transformações atuais. 

De certa forma os 3 conceitos trazidos para a reflexão neste ensaio, 

são diretamente impactados sobre o neoliberalismo. O Trabalho Decente, 

na dificuldade de implementação; o Trabalho Justo, como uma alternativa 

de regulamentação principalmente com a plataformização laboral 

aprofundada na pandemia; e, a precariedade laboral que de certa forma 

inicia de forma profunda no mundo ocidental na medida em que 

transforma as estruturas que antes eram garantidas por um estado de bem 

estar social característica desses países, mas que atualmente estabiliza-se 
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a nível mundial pelo avanço do capitalismo tardio no sul global por meio 

do neoliberalismo. 

De modo superficial, poderíamos separar o conceito de Trabalho 

Decente e de Trabalho Justo - Fair Work num âmbito de ações concretas e 

possibilidades alternativas dentro do sistema neoliberal e flexível do 

sistema capitalista e sua influência nas relações laborais. E, o conceito de 

Trabalho Precarizado como as entranhas dessas transformações 

desregulamentadas e perversas que vem se aprofundando dentro da 

sociedade e das suas transformações. Nesta linha, Standing (2014) 

ressalta, que todas 

 

[...] estas formas de trabalho “flexível” têm vindo a crescer um pouco por todo 

o mundo. O que já não é tão visível é que, nesse processo, o precariado se vê 

obrigado a desempenhar uma proporção elevada e em crescimento de 

trabalho-para-trabalhar relativamente ao trabalho propriamente dito. Assim, 

ele acaba por se ver tão explorado fora do local de trabalho e do período laboral 

remunerado como quando se encontra no emprego dentro do horário normal. 

Esse é um fator que distingue o precariado do velho proletariado (p.12). 

 

De certa forma, os conceitos se complementam, tangenciam-se e 

entrecruzam-se no espectro das reflexões acerca das atividades de 

trabalho atualmente. Se formos colocar na ponta do lápis, a conta de quem 

sofre com, pelo menos,  alguma das múltiplas relações precarizadas de 

trabalho hoje, certamente encontraremos uma grande maioria. E pensar 

nessa generalização, e alargamento deste fenômeno para diversas classes 

sociais é dar-se conta que talvez, estejamos em mais um momento chave 

de transformação do sistema capitalista na era neoliberal. Como travar 

essa profunda flexibilidade e precarização é a pauta do dia. 

Para finalizar com uma indagação pertinente acerca dos conceitos e 

das reflexões para cá já trazidas, reforço o que Braga (2019) traz como 
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uma ressalva acerca dos movimentos que vêm dos grupos sociais mais 

jovens.  

 

Emerging in the place of the latter are social groups of poor workers and 

middle-class sectors of society, especially the younger population, more or less 

permanently shifting between increased economic exploitation and the threat 

of social exclusion. Hence the contemporary relevance of E. P. Thompson and, 

especially, his notion of ‘class struggle without class.’ In sum, in focusing on 

the contemporary resistance to commodification, we should expect to find a 

class struggle, but not in its industrial or Fordist guise. Indeed, it does not 

amount to a working class politics in any traditional sense. However, it is 

necessary to recognise that the current antagonisms have evolved, amid 

dialectical polarities and reconciliations, within a field of social forces that 

oscillates between traditional forms of organisation of subalterns and new 

movements that are distant from a well-defined class identity. Still (or 

perhaps, consequently), it is possible to make out a certain revival of popular 

and rebellious political culture stoking plebeian insurgencies in many national 

contexts (Braga, 2019, p.487). 
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A flexiblilização de normas e 
direitos pós-reforma trabalhista 

 
Gabriela Amorim Paviani 1 

 
 
1. Introdução 
 

O Direito do Trabalho evoluiu com o decorrer dos anos, possuindo 

vários centros de positivação, de maneira que o presente trabalho, por 

meio do emprego método lógico dedutivo, visa explanar as estruturas de 

normas deste ramo do Direito, no âmbito nacional brasileiro. Destaca-se 

que a problemática se instaura com a flexibilização de certas 

normatividades e direitos a partir da Reforma Trabalhista (Lei nº 

13.467/2017). 

A definição do termo trabalho foi sendo modificada com o decorrer 

do tempo, atualmente a expressão é tida como uma atividade humana, 

dinâmica, de cunho individual ou coletiva, fatores que o distingue de 

outras tipologias de ações. 

O Direito do Trabalho evoluiu na proteção do trabalhador, de modo 

que se faz possível uma divisão em quatro fases. Além disso, há alguns 

marcos importantes, dentre eles o Manifesto Comunista (1848), encíclica 

Rerum Novarum (1891) e até mesmo a Primeira Guerra Mundial, cujos 

desdobramentos corroboraram na criação da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT).  

 
1 Mestra em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina-UEL. Especialista em Direito Empresarial pela 
Universidade Estadual de Londrina-UEL. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Estácio 
de Sá. Assessora de Juiz de 1.º grau do Tribunal de Justiçado Estado do Paraná. Integrante do núcleo de pesquisa “O 
trabalho além do direito do trabalho” (USP) e “Trabalho e capital” (UFRGS). E-mail: gabrielapaviani@gmail.com. 



414  |  A centralidade dos Direitos Sociais 

 

Ocorre que com a Reforma Trabalhista Brasileira, desde o seu modo 

de elaboração, sopesando quanto aos pontos positivos e negativos, 

evidencia-se graves aspectos de flexibilização de normas e direitos 

laborais, essencialmente ao que tange ao artigo 611 da CLT, discutindo-se 

a respeito do negociado sobre o legislado. 

 
2. Das fontes do direito do trabalho 
 

As fontes do Direito do Trabalho são divididas em fontes formais, de 

caráter obrigatório e materiais, as quais, diferentemente, não possui o viés 

obrigacional, posto tratar-se de fatores externos as normas, mas que 

influenciam em sua criação. 

Nesse sentido, as fontes formais são compreendidas como a 

exteriorização das normas jurídicas, portanto, de observância obrigatória, 

de maneira que todos devem cumpri-las, sendo dividida em fontes formais 

autônomas e heterônomas.  

As fontes formais autônomas são aquelas que há uma discussão 

direta entre as partes envolvidas, sendo a vontade das mesmas expressas 

ao cria a norma, são elas, por exemplo: Convenção Coletiva de Trabalho; 

costumes, acordo. De outro lado, há as fontes formas heterônomas, em 

que não há uma participação direta dos destinatários da norma, posto 

serem de origem estatal (legislativo, executivo e judiciário) como por 

exemplo as sentenças normativas da Justiça do Trabalho e a própria 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre outros. 

Por sua vez, as fontes materiais são aqueles elementos que 

influenciam na elaboração das leis, como os acontecimentos sociais, 

econômicos, políticos e filosóficos, sendo válido a afirmação que as fontes 

materiais intervêm diretamente no surgimento ou modificação de leis. 

Concernente as diversas perspectivas das fontes materiais 

justrabalhistas, elenca Maurício Godinho Delgado: 
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As fontes materiais do Direito do Trabalho, sob a perspectiva econômica, 

estão, regra geral, atadas à existência e evolução do sistema capitalista. Trata-

se da Revolução Industrial, no século XVIII, e suas consequências na 

estruturação e propagação do sistema econômico capitalista (...) sob a 

perspectiva sociológica, dizem respeito aos distintos processos de agregação 

de trabalhadores assalariados, em função do sistema econômico, nas 

empresas, cidades e regiões do mundo ocidental contemporâneo. Esse 

processo, iniciado  no século XVIII, especialmente na Inglaterra, espraiou-se 

para a Europa  Ocidental e norte dos Estados Unidos, logo a seguir, atingindo 

proporções  significativas no transcorrer do século XIX (...) sob o ponto de 

vista   político — ainda que guardando forte relação com a perspectiva 

sociológica já examinada —, dizem respeito aos movimentos sociais 

organizados pelos trabalhadores, de nítido caráter reivindicatório, como o 

movimento sindical, no plano das empresas e mercado econômico, e os 

partidos e movimentos políticos  operários, reformistas ou de esquerda, 

atuando mais amplamente no plano da  sociedade civil e do Estado (...) sob o 

ponto de vista  filosófico, correspondem às idéias e correntes de pensamento 

que,  articuladamente entre si ou não, influíram na construção e mudança do 

Direito do  Trabalho. Em um primeiro instante, trata-se daquelas vertentes 

filosóficas que contribuíram para a derrubada da antiga hegemonia do ideário 

liberal capitalista, preponderante até a primeira metade do século XIX.2 

 

Observa-se que o Direito do Trabalho faz parte de um ordenamento 

jurídico aberto e pluralista, conforme ressalta Ronaldo Lima dos Santos: 

 

O Direito do Trabalho, desde os seus primórdios, insere-se no contexto do 

pluralismo jurídico. É um ordenamento jurídico composto por uma 

pluralidade de normas e de fontes normativas (fontes estatais e particulares), 

uma vez que tanto ao Estado quanto aos particulares é dada a elaboração de 

normas jurídicas. Entre os centros de produção do Direito do Trabalho, 

destacam-se o Estado (leis e atos normativos), a comunidade (os costumes), a 

autonomia privada e coletiva (acordos e convenções coletivas), organismos 

 
2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019, p.70. 
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internacionais (OIT, ONU, OES, com seus tratados e convenções), a empresa 

(regulamento interno), os sujeitos da relação de trabalho (empregados e 

empregadores – contrato de trabalho) e os tribunais (jurisprudência). O 

Direito do Trabalho apresenta uma diversidade de centros de positivação de 

normas jurídicas, por isso a reflexão sobre o pluralismo jurídico no Direito do 

Trabalho pressupõe uma análise da manifestação desses diversos centros de 

positivação jurídica.3 

 

Com o decorrer dos anos, o pluralismo de normas no âmbito 

trabalhista, bem como a valoração da autonomia da vontade dos sujeitos 

da relação laboral passam a ser amplificados. Ocorre que, com a reforma 

trabalhista, apesar da valoração de tais institutos, há concomitantemente 

uma flexibilização de normas e direitos laborais, de acordo com o 

analisado a seguir. 

 
3. Reforma trabalhista  
 

Popularmente conhecida como Reforma Trabalhista, a Lei nº 13.467, 

ao entrar em vigor em 11 de novembro de 2017 modificou cerca de 100 

artigos da CLT e dispositivos correlatos, tais quais: a Lei nº 8.212 de 1991 

(Dispõe sobre a organização da Seguridade Social), a Lei nº 8.036 de 1990 

(Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e a Lei nº 6.019 

de 1974 (Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas). 

Destaca-se que a Reforma Trabalhista teve início em 22.12.2016 com 

o Projeto de Lei encaminhado pelo Presidente da República Michel Temer 

à Câmara dos Deputados, recebendo o número PL 6.787/2016 tratando de 

pequenas alterações no texto celetista. No total visava a reforma de apenas 

7 (sete) artigos. Durante sua tramitação, o projeto Lei foi substancial e 

antidemocraticamente ampliado pelo Substitutivo apresentado pelo 

relator, Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que acrescentou e/ou 

 
3 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das normas coletivas. 3. ed. São Paulo: LTr,2014, p.87. 
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modificou 97 (noventa e sete) artigos da CLT, 3 (três) artigos da Lei 

6.019/74, 1 (um) artigo da Lei 8.036/90, 1 (um) artigo da Lei 8.213/91 e 1 

(um) artigo da MP 2.226/2001.4 

Como fundamento, o Deputado usou o argumento da necessidade de 

“modernização” do texto legal e das relações trabalhistas, trazendo 

inúmeras normas inconstitucionais e violadoras dos princípios e regras do 

direito do trabalho. Sabe-se que as normas trabalhistas se fundamentam 

no princípio protetivo, diante da disparidade de forças entre o capital-

trabalho. O trabalhador, como parte hipossuficiente e subordinado ao 

empregador, necessita de proteção legal para que não haja exploração por 

parte de empregadores. 

Após aprovação na Câmara dos Deputados, o texto, com todas suas 

alterações, foi encaminhado ao Senado Federal, que o aprovou sem 

qualquer modificação em 11 de julho de 2017. Foi aprovado em tempo 

recorde, visto que o projeto não passou por qualquer discussão nas 

comissões ou em audiências públicas com a sociedade civil e especialistas 

sobre a temática. Contrariou a Convenção 144 da Organização 

Internacional do Trabalho, que se fundamenta no diálogo. 

Em um pouco mais de dois meses, o texto foi aprovado e submetido 

à sanção do Presidente da República, sendo que todas as suas 

impropriedades ficariam a cargo de uma eventual e futura Medida 

Provisória, que veio a ser promulgada em 23 de abril de 2017 (Medida 

Provisória 808), mas que caducou, perdendo vigência por decurso de 

prazo. 

Outro do fator motivacional para as intensas mudanças legislativas e 

a consequente flexibilização da legislação juslaboral, além da alegação da 

 
4 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, sp. 
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suposta obsolescência do ordenamento jurídico laboral, ao passo que a 

CLT é de 1º de maio de 1943 era a proposta de geração de empregos,  

Convém destacar que a algum tempo o setor empresarial já clamava 

por alterações na CLT, com a finalidade não de apenas facilitar as 

contratações, mas que promover, concomitantemente, um crescimento de 

produção. Neste sentido, conforme a Confederação Nacional da Indústria 

“as intervenções influenciam as oportunidades e incentivos para que as 

empresas invistam na produção, criem empregos e cresçam. Portanto há 

um dilema permanente entre a extensão dos direitos assegurados por lei 

aos trabalhadores e o estímulo ao funcionamento e expansão do setor 

produtivo”.5 

Ademais, a legislação laboral nunca havia passado por tamanhas 

transmutações, não obstante as importantes alterações realizadas em 1990 

e 2000, as quais trouxeram transformações nas estruturas das relações de 

emprego, sendo uma reivindicação do setor empresarial. 

Acrescentado a crise econômica de 2008, a qual trouxe uma alta taxa 

de desemprego no cenário internacional, a proposta de reformas 

trabalhistas ganha um novo impulso. 6A partir do momento em que o 

Brasil passa a sofrer as consequências acarretada por referida crise, o 

desejo pela reforma ganha força entre os empregadores e especialmente 

pelo poder executivo, transferindo a reforma uma opção para a 

manutenção dos empregos. 

Este foi o entendimento emanado pelo Congresso Nacional em 2017, 

de quando da aprovação da reforma trabalhista: 

 

Escudada no mantra da proteção do emprego, o que vemos, na maioria das 

vezes, é a legislação trabalhista como geradora de injustiças, estimulando o 

 
5 CNI. Competitividade e crescimento: a agenda da indústria. Brasília: Confederação, 2012, p.9. 

6 ADASCALITEI, Dragos; MORANO, Clemente Pignatti. Labour market reforms since the crisis: drivers and 
consequences. Geneve. OIT, 2015. (Research Department Working Paper, nº 5). 



Gabriela Amorim Paviani  |  419 
 

desemprego e a informalidade. Temos, assim, plena convicção de que essa 

reforma contribuirá para gerar mais empregos formais e para movimentar a 

economia.7 

 

Dentre as principais alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, 

esta inovou ao permitir a existência de banco de horas para compensação 

da jornada de trabalho, dentro do prazo de 6 (seis) meses, mediante 

acordo individual escrito, bem como a compensação mensal a ser realizada 

por acordo individual, tácito ou escrito. 

Por sua vez, ao alterar o artigo 59-A da CLT, a reforma permitiu a 

estipulação de jornada de 12 horas x 36 horas, mediante acordo individual 

escrito entre empregado e empregador. Por se tratar de uma modalidade 

mais gravosa de jornada de trabalho, já que há semanas que ultrapassam 

o máximo de 44 horas semanais, previstas no texto constitucional, o texto 

anterior permitia sua estipulação, exclusivamente por intermédio de 

convenção coletiva ou acordo coletivo, ou seja, mediante presença do 

sindicato da categoria.  

Conquanto as Horas in itinere, está consistia no período despendido 

pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 

meio de transporte, quando o local for de difícil acesso ou não servido por 

transporte público e o empregador fornecer a condução. Diferentemente 

do texto anterior, a reforma trabalhista afirmou que esse tempo não será 

computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 

empregador (artigo 58 da CLT). 

Com relação a pluralidade de normas, tópico que será melhor 

explanado abaixo, está trata-se de uma das alterações mais significativas 

da reforma, visto que alterou toda a sistemática trabalhista ao prever que 

 
7 PARECER DA REFORMA. Voto do Relator, Dep. Rogério Marinho. Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, do Poder Executivo que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. 
Brasília: Câmara dos deputados, 2017, p.20. 
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a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho possuem prevalência 

sobre a lei, quando dispuserem sobre diversas matérias preconizadas no 

artigo 611-A da CLT.  

Registra-se que apontou no parágrafo 3º, que, caso seja “pactuada 

cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o 

acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados 

contra dispensa imotivada, durante o prazo de vigência do instrumento 

coletivo” (artigo 611-A da CLT). 

Quanto as Verbas que integram a remuneração do trabalhador, a 

reforma inovou ao afirmar não se incorporam ao contrato de trabalho e 

não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, 

diárias para viagem, prêmios e abonos. Essa previsão abre margem para 

pagamentos “por fora” ou “extrafolha” haja vista que o empregador 

poderá pagar valores e colocar a título de prêmios ou abonos (artigo 457 

da CLT).  

A reforma trabalhista também excluiu os empregados em regime de 

teletrabalho do controle de jornada de trabalho. Considerando a 

possibilidade atual de controle do trabalho, realizado fora do 

estabelecimento do empregador, trata-se de medida, extremamente 

prejudicial aos trabalhadores, que não terão o controle e, 

consequentemente, não receberão horas extras.  

Quanto ao trabalho intermitente, trata-se de uma modalidade de 

contrato de trabalho incluída pela reforma trabalhista. O trabalho 

intermitente consiste na modalidade de contrato de trabalho, no qual a 

prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com 

alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 
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atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, 

regidos por legislação própria (artigo 443, § 3º da CLT). 

Salienta-se que nesta tipologia de contrato, poderá existir a 

convocação pelo empregador, quando entender conveniente, com pelo 

menos, três dias corridos de antecedência, tendo o empregado prazo de 

um dia útil para responder ao chamado, conforme regulamentação no 

artigo 452-A da CLT. 

Também entendida como imposto sindical, a contribuição sindical 

compulsória era devida por todos os empregadores e trabalhadores, 

recolhida de uma só vez, anualmente, no importe de dia de trabalho, para 

os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. A 

reforma trabalhista extinguiu a obrigatoriedade desse recolhimento 

afirmando, no artigo 579 da CLT (2017), que “o desconto da contribuição 

sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que 

participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou 

de uma profissão liberal”.  

A reforma também criou a quitação anual das obrigações 

trabalhistas, que consiste na possibilidade de empregado e empregadores 

firmarem termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o 

sindicato dos empregados da categoria (artigo 507-B da CLT). Mediante 

discriminação de obrigações cumpridas mensalmente, o termo terá 

eficácia liberatória das parcelas, nele especificadas, conferindo uma 

confirmação de pagamento pelo empregador. 

Por fim, a reforma também criou uma modalidade de extinção do 

contrato de trabalho, denominada distrato, ou seja, por acordo entre 

empregado e empregador. Nesse caso, serão devidos por metade o aviso 

prévio, se indenizado e a indenização de 40% do FGTS, ou seja, a 

indenização será de 20%, apenas. As demais verbas serão integralmente 

devidas. Permite-se a movimentação da conta vinculada do trabalhador no 
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FGTS, de até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos e não autoriza 

o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego (artigo 484-A, da CLT). 

 
4. Da flexibilização normativa e do direito do trabalho  
 

O processo de precarização de direitos trabalhistas, derivados da 

flexibilização de normativas e princípios juslaborais, não são recentes, 

trata-se de acordos, convenções para favorecer os detentores de capital e 

uma tentativa de aumento da produção. Em vários episódios da história 

do Direito do trabalho, conforme o acostado no primeiro capítulo da 

presente pesquisa, a degradação de direitos do trabalhador, arduamente 

conquistados pelos movimentos sociais, vem sendo suprimido. 

Nesse sentido, ao analisar os objetivos do mercado, a flexibilização de 

normativas trabalhistas diz respeito a “uma estratégia do capital para 

aumentar a produção, melhorar a qualidade, reduzir custos e desorganizar 

os trabalhadores”.8 

Nesse mesmo entendimento, pondera Sérgio Pinto Martins, ao 

afirmar que “a flexibilização das condições de trabalho é conjunto de 

regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a 

compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política ou 

social existente na relação entre o capital e o trabalho”;9 

Cabe destacar que com a Reforma Trabalhista, relativo a 

flexibilização de normas e direitos juslaborais, há uma valorização do 

negociado sobre o legislado, conforme as hipóteses previstas no art. 611-

A: 

 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 

prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:                 

 
8 OLIVEIRA, Fernanda Sousa. Terceirização e flexibilização das normas trabalhistas. Revista Prolegómenos - 
Derechos y Valores - p. 189-201. Volume 16. Número 31 – Jan/Jun. 2013, p.114. 

9 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.506. 
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I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;                      

II - banco de horas anual; 

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para 

jornadas superiores a seis horas;                         

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, 

de 19 de novembro de 2015;                         

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do 

empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como 

funções de confiança;                      

VI - regulamento empresarial; 

 VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho 

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;                       

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado, e remuneração por desempenho individual;                     

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;                     

XI - troca do dia de feriado;                

XII - enquadramento do grau de insalubridade;  

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das 

autoridades competentes do Ministério do Trabalho;                     

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos 

em programas de incentivo;                     

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.           

 

O artigo 611-A apresenta um extenso rol de direitos que podem ser 

inclusive suprimidos por meio de negociação coletiva. Além disso, em seu 

§1º, afirma que a Justiça do Trabalho apenas poderá analisar algumas 

questões dos instrumentos coletivos, como por exemplo se os sindicatos 

são regulares (agente), se houve verdadeira vontade entre as partes de 

firmar a negociação (vontade), se o conteúdo do instrumento não 

contraria a lei (objeto). Conforme essa menção na lei, o Juiz do Trabalho 

deve intervir de forma mínima no conteúdo do acordo ou convenção 

coletiva.  
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Já o artigo 611-B da CLT apresenta as hipóteses que não podem ser 

objeto de negociação coletiva. Tal artigo positiva que constitui objeto ilícito 

de convenção coletiva ou de acordo coletivo, exclusivamente, a supressão 

ou a redução de alguns direitos. O artigo dá a ideia de ser um rol taxativo, 

mas deve ser analisado caso a caso.  

Basicamente, são os mesmos direitos previstos na Constituição 

Federal de 1988. Citam-se alguns previstos no artigo: a) Seguro-

desemprego; b) FGTS (depósitos mensais e multa de 40%); c) 

Remuneração de horas extras com percentual de no mínimo 50%; d) 

Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho; e) Medidas de proteção 

legal de crianças e adolescentes; f) Direito de greve.  

A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas 

em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua 

nulidade (artigo 611-A, §2º, CLT). Acrescente-se que se for “pactuada 

cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o 

acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados 

contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento 

coletivo” (artigo 611-A, §3º, CLT). 

Com críticas, ainda foi introduzido pela Lei 13.467/2017 o parágrafo 

único do artigo 611-B, dispondo que regras sobre a duração do trabalho e 

intervalos não são consideradas com normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.  

Tal flexibilização gera preocupações, ante a possibilidade de 

supressão de alguns direitos trabalhistas, posto a preponderância dos 

temos estabelecidos na convenção ou acordo coletivo de trabalho, nas 

quinze situações elencadas no referido artigo, representando a prevalência 

da autonomia da vontade.  

Sobre a possibilidade de não valorização dos direitos laborais nas 

convenções e acordo coletivo, pondera Valdete Souto Severo: 
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O “negociado sobre o legislado” representa a tentativa neoliberal de eliminar 

a proteção das normas fundamentais trabalhistas (...) O discurso de reforço à 

autonomia coletiva das vontades não é novo, nem necessariamente falso. Tem 

servido, porém, para desviar o foco e, concretamente, suprimir qualquer 

possibilidade de pressão do trabalho sobre o capital. A própria denominação 

incorporada ao vocabulário trabalhista, de “negociação” coletiva, conduz à 

ideia de troca recíproca, quando em realidade as normas coletivas são fruto da 

organização e da pressão dos trabalhadores por condições de trabalho 

melhores do que as que possuem. Trata-se de um fato social incorporado pelo 

Estado, que o precede e supera. Capital e trabalho não negociam, travam 

embates para fixar limites a essa troca objetivamente desigual. E nesse 

embate, o trabalho está em desvantagem, razão da necessidade de organização 

coletiva. Sem essa organização, dificilmente há melhoria real das condições de 

vida dos trabalhadores. Basta olhar a história. Daí porque é indiscutível a 

importância de valorizar e garantir condições reais de pressão aos sindicatos. 

Para isso, porém, não é necessário dar às normas coletivas força maior do que 

detém a legislação social. Ao contrário, ter a CLT, ao lado da Constituição e das 

normas internacionais de proteção ao trabalho, como parâmetro mínimo 

civilizatório, é a condição para que os sindicatos não sofram pressão inversa e 

acabem por chancelar a perda de direitos.10 

 

A partir da Reforma Trabalhista, os tribunais regionais do trabalho 

vêm se posicionando pela prevalência do negociado sobre o legislado, 

desde que não afronte os ditames constitucionais: 

 

HORAS IN ITINERE - PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO. 

Com fundamento no artigo 7º, XXVI, da CF, e em conformidade com a recente 

decisão do STF (Recurso Extraordinário nº 895.759, julgado em 8.9.2016), 

tem-se admitido a limitação das horas in itinere via negociação coletiva, 

 
10 SEVERO, Valdete Souto. O negociado sobre o legislado. Disponível em: 
https://www.sinait.org.br/docs/o_negociado_sobre_o_legislado.pdf. Acesso em: 21 mai. 2021. 
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contudo, desde que, em contrapartida, sejam concedidos outros direitos aos 

empregados, o que não foi observado. Recurso desprovido.11 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O 

LEGISLADO. LABOR NOS DIAS DE DOMINGO. Um dos princípios 

estabelecidos pela Lei nº 13.467/2017 é o de que o negociado por intermédio 

de acordo ou convenção coletiva prevalece sobre a CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho), salvo nos casos em que a negociação é considerada como objeto 

ilícito. O art. 611-A da CLT, criado a partir da "Reforma Trabalhista", indica 

quando que o acordo ou convenção pode prevalecer sobre a lei, elencado, entre 

outras matérias, a sua prevalência nos casos que dispuserem acerca da jornada 

de trabalho, desde que observados os limites constitucionais. Assim, não há de 

se falar em violação a direito líquido e certo da impetrante. Denegação da 

segurança. 12 

 

Deste modo, por mais que se tenha uma preponderância do 

negociado, deve-se se aplicar os princípios protecionistas ao trabalhador, 

a fim de efetivar os seus direitos, não só positivados na CLT, mas na carta 

maior. 

 
Considerações finais 
 

O Direito do Trabalho é fruto de diversas lutas sociais, de maneira 

que os princípios que garantem o trabalharam digno, a exemplo da 

proteção e da vedação ao retrocesso social, funcionam tal e qual 

norteadores da relação laboral. A problemática se instaura não com o 

pluralismo normativo no Direito do Trabalho, mas com crescente 

flexibilização de normas e direitos juslaborais. 

No Brasil, a flexibilização tornou-se evidenciada com a entrada em 

vigor da Reforma Trabalhista, Lei 13.467/2017, a qual, por meio dos 

 
11 TRT-24. 00256377120155240021, Relator: NERY SA E SILVA DE AZAMBUJA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1ª 
Turma. 

12 TRT-1. MS: 01002194220185010000 RJ, Relator: ROBERTO NORRIS, Data de Julgamento: 19/07/2018, Seção 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 31/07/2018. 
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artigos 611-A e 611-B, estabeleceu a prevalência do negociado sobre o 

legislado. São diversos direitos que podem ser negociados, sobressaindo, 

inclusive, sobre o disposto em lei. Por isso, de fato, há verdadeira 

relevância dos sindicatos na realidade brasileira e, por consequência, a 

disciplina do Direito Coletivo do Trabalho deve receber atenção.  

Embora a CLT, no mencionado artigo 611-A, autorize a negociação de 

diversos direitos, não se pode descuidar de trazer uma proteção básica ao 

trabalhador. Desta feita, conclui-se que os sindicatos e empregadores 

devem atuar com responsabilidade, portanto, em atenção aos princípios 

da boa-fé objetiva e da adequação setorial negociada, sempre pensando em 

manter um patamar civilizatório mínimo de direitos.  
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A atualidade da Lei do Valor no Brasil 
 

Luísa Freitas Rael da Rosa 1 

 
 
1. Introdução 
 

A Lei do Valor, que é apresentada pela primeira vez em O Capital – 

Crítica da economia política (1867), pretende explicar a visão mais geral 

do funcionamento da acumulação capitalista. A referida Lei é uma 

formulação teórica, que na prática é influenciada por variáveis a depender 

do momento histórico-político, como a existência de monopólios ou o 

papel intervencionista do Estado na dinâmica de regulação dos preços das 

mercadorias.  

Apesar de discursos que alegam a obsolescência da Lei do Valorem 

razão do pretenso ‘fim do trabalho’, a força de trabalho continua sendo a 

ossatura do modo de produção capitalista. A pandemia da Covid19 veio a 

demonstrar como o trabalho humano continua sendo elemento central e 

imprescindível na produção de valor (e de mais-valor), com o clamor de 

tantos empresários pelo retorno da atividade produtiva num momento em 

que somente o isolamento social poderia evitar ainda mais mortes por 

contágio. 

No Brasil, mesmo antes da crise sanitária, apesar do desemprego 

crescente, a realidade das relações laborais estava longe de se apresentar 

como uma sociedade ‘pós-moderna’ despicienda do trabalho massificado. 

Muito pelo contrário, o mercado de trabalho brasileiro já se caracterizava 

por trabalhadores a laborarem em ambientes rotineiros e penosos que 

 
1 Advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUCRS e mestranda em Ciências do 
Trabalho e Relações Laborais pelo ISCTE-Lisboa. 
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mais lembrariam a esteira de produção fordista, como o trabalho nas 

empresas de telemarketing, em restaurantes do tipo fastfood, no abate de 

animais para consumo humano, no corte de cana de açúcar etc.  

Em princípio de complexa percepção teórica, os efeitos da exploração 

capitalista são sentidos ‘na pele’ pela grande massa dos trabalhadores 

brasileiros. Para além de sentir, deveria constituir direito da classe 

trabalhadora compreender de que forma o modo de produção é 

estruturado e de que estratégias se utiliza na busca do aumento (ou de 

refrear a queda d) a taxa de lucros, isto porque, a tendencial queda das 

taxas de lucro é inerente ao modo de produção capitalista.  

A fim de estabelecer resistência ao seu declínio, o capital atua por 

meio de contratendências, dentre as quais o aumento da exploração da 

classe trabalhadora é a resposta mais instintiva.2 O manuseio na ‘equação’ 

da Lei do Valor, especificamente na ampliação da taxa de mais-valor 

absoluto e relativo, será a seguir analisado a fim de interpretá-lo a partir 

de fatos do cotidiano.  

 
2. Contrato de trabalho e Lei do Valor 
 

A notícia de que o trabalhador não recebeu o salário combinado ao 

final do mês é capaz de gerar indignação na grande maioria da população. 

Escandalizar-se com a sonegação do pagamento de outrem é ter empatia 

com uma situação que pode ocorrer com a muitos brasileiros, isto porque 

dos 211,8 milhões de habitantes, somente 2% da população (4.4 milhões) 

pertence a classe empregadora. A esmagadora maioria da população 

brasileira é composta por aqueles que vivem exclusivamente de seus 

rendimentos do trabalho, seja um trabalho com carteira assinada ou não, 

seja um trabalho ‘autônomo’ vinculado a uma única fonte de rendimento.  

 
2 HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. 26 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2016. p. 179. 
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A realidade ocultada por trás do contrato de trabalho, documento 

símbolo da relação de emprego, é que todo trabalhador trabalha um 

significativo tempo de vida sem receber qualquer pagamento por isso. O 

trabalho gratuito é condição de existência do vínculo empregatício. No 

modo de produção capitalista, o tempo de trabalho oferecido aos 

detentores dos meios de produção, os empresários, consubstancia 

necessariamente um somatório de tempo de trabalho necessário mais 

tempo de trabalho excedente.3 

Em um dos modos de produção anteriores mais conhecidos, o 

escravagista, o comprador adquiria a propriedade da pessoa e não 

somente sua capacidade de trabalho durante uma jornada de trabalho. 

Desta forma, o comprador deveria suprir as necessidades de sobrevivência 

da pessoa escravizada mesmo quando ela não estava em atividade, durante 

o seu período de repouso, como sua moradia, alimentação e vestuário, 

mesmo que inescrupulosamente de forma insuficiente e indigna. 

De percepção mais fácil é a divisão entre trabalho necessário e 

trabalho excedente ocorrida no sistema feudal. O trabalho que o camponês 

oferecia ao senhor feudal estava temporal e geograficamente separado. 

Durante alguns dias da semana, o camponês trabalhava de forma gratuita 

nos campos do senhor feudal, para a manutenção e enriquecimento destes. 

Nos demais dias, a classe camponesa trabalhava em seu próprio campo e 

retirava da terra os bens necessários a sua subsistência. Assim, no modo 

de produção feudal, o trabalho excedente ou mais-trabalho estava 

“nitidamente separado do trabalho necessário”.4 

No modo de produção capitalista, a compra do corpo do trabalhador 

é limitada. O contrato de trabalho impõe uma limitação temporal à 

utilização da força de trabalho de um indivíduo. No restante do tempo para 

 
3 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 213. 

4 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 224. 
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além da ‘fábrica’, nada há de responsabilidade patronal, isto porque, 

conforme o Direito, como regra, todo indivíduo maior de 16 anos é um 

‘sujeito de direito’ livre para contratar. Não possuindo terra de onde 

extrair seu meio de sobrevivência, todo aquele que queira, pode 

comercializar as mercadorias que possui, mas caso não possua nenhuma 

extracorporis, a força de trabalho é passível de ser vendida.  

A criação do instituto jurídico contrato de trabalho, que é espécie da 

forma Direito, transformou em jurídica a relação entre aquele que vende 

a sua força de trabalho e aquele que a compra. Nesta lógica, o Estado, fonte 

das normas legais, figura como fonte heterônoma e imparcial, portanto 

neutra e justa. Desta forma, a ideologia da contratualidade, de um acordo 

de vontades entre sujeitos livres, aparece como em conformidade a Justiça, 

ainda que haja desigualdade na troca.  

Atente-se que por detrás da aparência de igualdade nas prestações, o 

contrato de trabalho consubstancia dois tempos distintos de trabalho. Em 

um primeiro tempo de trabalho, o trabalhador labora, em medida de 

tempo e intensidade, produzindo mercadorias em valor equivalente ao seu 

salário. O salário corresponde a uma média dos valores necessários a 

sobrevivência do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentos, 

vestuário etc. Há uma troca entre a mercadoria força de trabalho do 

trabalhador e as mercadorias produzidas por ela. Entretanto, conforme o 

costume, e também o Direito5, o trabalhador deve laborar por dias, 

semanas ou, na maioria das vezes, por um mês, e só ao final deste receberá 

o salário que, em realidade, se fez necessário para sua própria subsistência 

neste período. 

Do outro lado da relação, o capitalista, ao contratar um trabalhador, 

exige que este utilize sua força de trabalho para produzir bens em valor 

 
5 Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento do salário deverá ocorrer até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao vencido (Art. 459, § 1º, da CLT). 
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equivalente ao salário que será pago. O resultado desta conta, na qual o 

salário do trabalhador corresponde com exatidão ao valor que ele produziu 

deveria ser zero, portanto. Todavia, não é o que ocorre, pois como sabe-

se, o capitalista pretende o lucro ao final do processo de trocas.  

Então, se neste ‘primeiro’ período de trabalho, o trabalhador produz 

valores equivalentes a sua própria subsistência, ao seu salário, este é um 

período de trabalho necessário. Todavia, como já referido, o contrato de 

trabalho deve abarcar também um ‘segundo’ período. Neste período 

‘seguinte’, assim como no ‘anterior’, bens são produzidos pela força 

laborativa do trabalhador. Todo trabalho realizado além do tempo de 

trabalho necessário a subsistência – que, repise-se – corresponde ao valor 

do salário recebido, trata-se se de tempo de ‘trabalho excedente’. Neste 

período, logicamente, o trabalhador também produz valores ou mais-

valores. Contudo, o valor excedente produzido neste período, não vai para 

os bolsos do trabalhador, senão para o do empregador. A mais-valia é, 

portanto, todo o valor que é produzido para além do salário retribuído. A 

autovalorização da força de trabalho dá-se pelo fato de custar menos aos 

donos do capital do que foi capaz de produzir, devido à ausência de 

pagamento pela produção realizada neste ‘mais-trabalho’. 

O mais-valor pode ser expandido de duas formas que, de acordo com 

os estudos de Marx, em O Capital – Crítica da Economia Política, são 

apresentadas como mais-valor absoluto e mais-valor relativo. O mais-

valor absoluto pode ser ampliado, sumariamente, por dois modos, que 

podem combinar-se. Primeiramente, é possível estender a quantidade de 

horas, as quais, caso sejam pagas, isto é, caso haja um Direito do Trabalho 

que limite a jornada e estipule o pagamento, geralmente o são com algum 

adicional sobre a hora extraordinária. É usual também que o próprio 

Direito legitime a figura da compensação de jornada, não raras vezes em 

sua modalidade ‘banco de horas’, na qual o trabalhador usufruirá de folgas 
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de acordo com o tempo de trabalho suplementar em momento posterior, 

frequentemente ao arbítrio do empregador. Repise-se que a inexistência 

de horas extraordinárias além da jornada ‘normal’ não impede a extração 

de mais-valia, que ocorre dentro da própria jornada de trabalho. O 

segundo modo de projetar o mais-valor absoluto é através da 

intensificação do trabalho, da aceleração, do aumento do ritmo da 

atividade, o que ocorre frequentemente com a subsunção do trabalho 

humano à máquina, de forma que o que seria produzido, por exemplo, no 

tempo de dez horas de trabalho, seja produzido em oito, isto é, dentro da 

carga horária normal.  

De acordo com a teoria marxista, o mais-valor igualmente pode ser 

expandido pela sua modalidade relativa. Assim, é possível aumentar a taxa 

de mais-valor pelo incremento da produtividade que é capaz de reduzir os 

preços dos valores da cesta de necessidades do trabalhador, mas também 

pela redução do padrão das mercadorias necessárias a subsistência ou, 

conforme Sweezy, pela quantidade de mercadorias que participam do 

salário real6. Uma outra forma de aumentar o mais-valor dá-se pela 

redução real do salário, quando este não é reajustado ao mesmo índice da 

inflação ou mesmo pela diminuição do salário nominal, despedindo-se o 

atual trabalhador e contratando outro por um salário inferior.  

No Brasil, a maior parte da classe trabalhadora é constituída por 

trabalhadores não-qualificados e, portanto, facilmente substituíveis um 

por outros, tendo em vista a ausência de legislação relativamente à 

segurança no emprego. O desemprego registrado já somava quase 12 

porcento em 2019 conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).7 A agravar-se a situação desta mão de obra excedente, 

 
6 SWEEZY, Paul Merlor. Teoria do desenvolvimento capitalista. Trad. Valtensir Dutra. São Paulo: Abril Cultural, 1976. 
p. 93. 

7 DESEMPREGO recua para 13,9% no 4º tri, mas a taxa média do ano é a maior desde 2012. Agência IBGE Notícias, 
26 fev. 2021. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
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o seguro-desemprego é caracterizado tanto no valor do benefício, quanto 

no número de prestações, pela sua insuficiência. 

Sob o pretexto de reduzir o desemprego e ‘modernizar’ as relações 

laborais, as chamadas ‘reformas’ à legislação do trabalho, cujas principais 

foram as Leis n.º 13.467/17 e 13.479/17, vieram, na prática, a beirar a ideia 

de instrumentalidade econômica da lei laboral8, ao ajustar as relações 

laborais de modo mais eficaz a gestão organizacional. A generalização da 

insegurança jurídica e econômica tem sido alcançada com a liberalização 

da terceirização de trabalhadores e com a contratação intermitente. Já os 

trabalhadores à margem do Direito do Trabalho, como os trabalhadores 

informais ou prestadores de serviço que vivem exclusivamente dos 

rendimentos de uma fonte de trabalho, como os entregadores e motoristas 

de aplicativos, só aumentam. Neste contexto de indução à fragmentação 

de classe, a sua união resta cada vez mais fragilizada, com a já baixa 

densidade sindical9 em tendência de queda. Entre 2017, ano da Reforma 

Trabalhista, e 2018, o associativismo de classe decresceu quase 2 pontos 

percentuais. Aos sindicatos já enfraquecidos foi conferida a prerrogativa 

de que suas negociações coletivas possam suplantar a legislação, ainda que 

disponham de forma menos favorável aos interesses dos trabalhadores. 

Em 2020, a pandemia da Covid19 suscitou a necessidade de 

paralisação da atividade produtiva com a finalidade de refrear o contágio 

viral. A queda do lucro foi sentida já nos primeiros meses e o desemprego 

se avolumou. O capital começou a implorar pelo retorno da atividade 

econômica, independentemente do risco de contágio, superlotação de 

 
noticias/noticias/30130-desemprego-recua-para-13-9-no-quarto-trimestre-mas-e-o-maior-para-o-ano-desde-
2012>. Acesso em: 28 out. 2021. 

8 FERNANDES, António Monteiro. Direito do Trabalho. 20 ed. Coimbra: Almedina, 2020. p. 31. 

9 PESQUISA nacional por amostra de domicílios contínua – PNAD contínua: características adicionais do mercado de 
trabalho - 2019. IBGE, [S. l.], p. 1, 26 ago. 2020. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/ 
arquivos/cc5c5c71b4a51164777033c6d6d6cad0.pdf>. Acesso em: 29 out. 2021. 
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hospitais e número de óbitos em crescimento geométrico. Estava ali 

confesso que a classe capitalista não sobrevive sem a força de trabalho 

disponibilizada pela classe trabalhadora. 

Desde o início da pandemia, patente ficou, também, as 

contratendências10 utilizadas pelo capital para refrear a decrescente taxa 

de lucro. O aumento do grau de exploração do trabalho e o rebaixamento 

salarial foram algumas das principais estratégias para aumentar o valor 

perdido pela classe empregadora. No Brasil, chegou-se a propor a 

suspensão dos contratos de trabalho sem qualquer pagamento de salário. 

No entanto, o ‘mal maior’ foi substituído por norma que autorizava a 

suspensão do contrato com o pagamento de benefício prestado pelo 

governo, bem como a redução proporcional de jornada e de salário, 

possibilidade esta concedida inclusive a empresas de grande porte, 

algumas cujos lucros não tiveram qualquer redução.11 

Como era de se esperar, o capital não tardaria a intensificar a Lei do 

Valor para aumentar suas taxas de lucro, que evidentemente caíram com 

a suspensões das atividades e a redução do tempo de trabalho desde o 

início da crise pandêmica. 

No título seguinte, serão analisadas algumas das formas de aumento 

da taxa de mais-valor praticadas nos últimos anos e em especial desde o 

início da crise econômico-sanitária da Covid19. 

 
2.1 Aumento da taxa de mais-valor absoluto 
 

Duas são as formas de aumentar a taxa de mais-valor absoluto: a 

intensificação, (ou condensação, conforme Marx12) dos tempos de trabalho 

 
10 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. 

11 ILG, Jean. PANDEMIA: Empresários ameaçam demitir em massa para manter lucros com recorde de mortes. 
Esquerda Diário, [S. l.], p. 1, 25 mar. 2021. Disponível em: <http://www.esquerdadiario.com.br/Empresarios-
ameacam-demitir-em-massa-para-manter-lucros-com-recorde-de-mortes>. Acesso em: 29 out. 2021. 

12 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 325. 
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e/ou alongamento dos tempos de trabalho, o que provoca, de qualquer 

modo, o aumento da quantidade de trabalho. 

 
2.1.1 Intensificação do tempo de trabalho 
 

O mais-valor absoluto pode ser aumentado por meio de estratégias 

de intensificação do tempo de trabalho. Os trabalhadores da maior 

empresa de proteína animal do mundo relataram que, desde o início da 

pandemia, o crescimento da produção diária cresceu em 16%, passando 

de 180 mil frangos para 210 mil frangos por dia.13 

 

Há seis meses, eram pendurados 16 frangos vivos por minuto. Agora, os 

trabalhadores estão pendurando 22. A desossa da coxa também aumentou 

para 5 a 6 por minuto. Antes, era metade.14 – informa o presidente Sindaves 

(Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Aves de Sidrolândia). 

 

Técnicas de polivalência, quando o trabalhador opera mais de uma 

máquina ao mesmo tempo, eliminação de pausas, aceleração da velocidade 

das máquinas, estabelecimento de metas, comissionamento e bonificações 

por produtividade são alguns dos métodos que intensificam a utilização da 

força de trabalho. 

Os esquemas de gestão da mão de obra visam, em última instância, 

potencializar a produção sem o respectivo aumento de gastos com a 

remuneração de trabalhadores. As técnicas de administração do tempo 

laboral objetivam aumentar os ganhos de mais-valor, através do trabalho 

não pago – pois mais intensidade é igual a mais quantidade de trabalho no 

 
13 GIOVANAZ, Daniel. Trabalhadores cruzam os braços na JBS contra ritmo “desumano” de abate para exportação 
em MS. Brasil de Fato, São Paulo, p. 1, 7 out. 2021. Disponível em: <https://brasildefatorj.com.br/ 
2021/10/07/trabalhadores-cruzam-os-bracos-na-jbs-contra-ritmo-desumano-de-abate-para-exportacao-em-ms>. 
Acesso em: 29 out. 2021.  

14 COUTO, Gabriela. Trabalhadores da JBS param em protesto pelo ritmo intenso de abate: Uma nova reunião está 
prevista com os operários e diretoria para ser realizada ainda hoje. Campo Grande News, [S. l.], p. 1, 7 out. 2021. 
Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/trabalhadores-da-jbs-param-em-
protesto-pelo-ritmo-intenso-de-abate>. Acesso em: 29 out. 2021.  
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mesmo tempo. Assim, “[...] o preço da força de trabalho e o grau de sua 

exploração deixam de ser grandezas reciprocamente comensuráveis”. 15 Há 

‘mais-trabalho’, ou ‘mais-trabalho-gratuito’ sem aumento do salário pago. 

Mantém-se o valor do salário, mas aumenta-se a quantidade de trabalho 

ofertada.  

Evidentemente que as consequências para a classe trabalhadora, 

além da redução do salário real, uma vez que mais trabalho é igual a menos 

salário, são percebidas nos prejuízos a sua saúde. O tempo de não-

trabalho, incluído aí os repousos e intervalos para alimentação, é 

imprescindível para evitar doenças e acidentes de trabalho. Lesões por 

esforço repetitivo são cada vez mais comuns, mas não se deve ignorar o 

crescimento de patologias mentais como ansiedade e bournout.16  

 
2.1.2 Extensão do tempo de trabalho 
 

Outra forma de majorar o mais-valor absoluto dá-se através da 

extensão da carga horária. Desde o início da pandemia da Covid19, ouvem-

se relatos de que o tempo de trabalho, tanto presencial, quanto a partir da 

casa, aumentou.  

 

De acordo com os resultados da pesquisa Condições de Trabalho dos 

Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19, realizada pela Fiocruz em 

todo o território nacional, a pandemia alterou de modo significativo a vida de 

95% desses trabalhadores. Os dados revelam, ainda, que quase 50% 

admitiram excesso de trabalho ao longo desta crise mundial de saúde, com 

jornadas para além das 40 horas semanais, e um elevado percentual (45%) 

deles necessita de mais de um emprego para sobreviver. 17 

 
15 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 392. 

16 CORREIA, Beatriz. De burnout a depressão: doenças psicológicas ligadas à vida profissional. Exame, [S. l.], p. 1, 3 
dez. 2020. Disponível em: <https://exame.com/carreira/de-burnout-a-depressao-doencas-psicologicas-ligadas-a-
vida-profissional/>. Acesso em: 29 out. 2021.  

17 PANDEMIA expõe excesso de trabalho, sofrimento e falta de reconhecimento dos profissionais de saúde, revela 
estudo da Fiocruz. ICICT: Instituto e comunicação e informação Científica Tecnológica em Saúde, [S. l.], p. 1, 22 mar. 
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[...] muitos funcionários dizem estar trabalhando mais horas de casa do que 

se estivessem no escritório. Com a economia de tempo do deslocamento, 

muitos acabam começando a trabalhar mais cedo - e se desligando mais tarde. 

Dos entrevistados pelas instituições de ensino, 45% estão trabalhando acima 

de 45 horas. [...] Desse número, 23% afirmaram que trabalham entre 49 e 70 

horas por semana, enquanto 6% falaram em volume acima de 70 horas 

semanais.18 

 

O aumento do tempo de trabalho é outra estratégia utilizada para 

ampliar a produtividade, com pouco ou nenhum gasto com a força de 

trabalho. A extensão do tempo de trabalho pode ser operada através da 

supressão dos tempos para descanso e alimentação ou também pode ser 

aumentada pela utilização de trabalho suplementar ao final, ou no início, 

da jornada de trabalho. Assim como na jornada normal de trabalho há 

trabalho gratuito, no trabalho suplementar também haverá, ainda que 

pago com o adicional de 50% constitucionalmente garantido. Ademais, a 

facilidade de estabelecer regimes de compensações, inclusive na 

modalidade ‘banco de horas’, converte o dever de pagamento do trabalho 

extraordinário em uma folga compensatória em momento futuro, o qual 

poderá nunca ocorrer.  

Notadamente no contexto da pandemia, o trabalho a partir de casa, 

coloquialmente chamado de home office, aumentou, entretanto, as 

denúncias por excesso de trabalho também cresceram em 4.205% 

conforme o Ministério Público do Trabalho.19 Os meios informáticos, como 

computadores e celulares, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

 
2021. Disponível em: <https://www.icict.fiocruz.br/content/pandemia-expoe-excesso-de-trabalho-sofrimento-e-
falta-de-reconhecimento-dos-profissionais-de>. Acesso em: 29 out. 2021.  

18 MAIORIA aprova o home office, mas excesso de trabalho preocupa. Exame, [S. l.], p. 1, 5 set. 2021. Disponível em: 
<https://exame.com/carreira/home-office-excesso-trabalho-pesquisa-usp/>. Acesso em: 29 out. 2021. 

19 CAMARGO, Marcelo. Home office: denúncias de excesso de trabalho aumentam em 4.205% em 2020. Rede Brasil 
Atual, [S. l.], p. 1, 29 jul. 2021. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/07/home-office-
denuncias-excessos-trabalho-mpt/>. Acesso em: 29 out. 2021.  
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possibilitaram a confusão entre os tempos de ócio e de atividade produtiva, 

acarretando a extensão da jornada de trabalho, por vezes de forma 

imperceptível para o trabalhador, mas sempre gerando valor ao ente 

empregador.  

 
2.2 Aumento da taxa de mais-valor relativo 
 

O mais-valor relativo, conforme já referido, pode ser aumentado com 

a redução dos preços dos valores da cesta de necessidades do trabalhador, 

pelo incremento da produtividade. Utiliza-se do exemplo referido quando 

da análise da intensificação do trabalho. O aumento do ritmo das 

máquinas faz aumentar a produtividade. Como visto, se em um minuto 16 

frangos eram pendurados e passou-se a 22 frangos, a produtividade 

cresceu em 6 mercadorias. Assim, o valor de cada produto individual será 

reduzido, mas o valor aumentará relativamente a maior quantidade de 

mercadorias. 

Considerando que o frango, um alimento, faz parte da cesta de 

necessidades, o valor do salário poderia também ser reduzido (ou não 

reajustado), uma vez que este valor de salário inferior é suficiente para 

suprir as necessidades de subsistência do trabalhador.  

Todavia, as leis econômicas podem ser combinadas entre si, de forma 

que a mesma classe trabalhadora que consegue reduzir os custos das 

mercadorias individuais pelo aumento da produtividade, deva também ser 

induzida a adquirir os produtos, como “classe consumidora” por um preço 

mais elevado.20 Desta forma, está-se perante uma dupla forma de 

exploração da classe que vive do trabalho. 

 
20 NEM pés de frango o trabalhador consegue comprar com seu salário. Comando de Greve, [S. l.], p. 1, 2021. 
Disponível em: <https://www.causaoperaria.org.br/rede/comando-de-greve/nem-pes-de-frango-o-trabalhador-
consegue-comprar-com-seu-salario/>. Acesso em: 29 out. 2021. 



Luísa Freitas Rael da Rosa  |  441 
 

Uma outra forma de aumentar o mais-valor relativo dá-se através da 

redução do padrão das mercadorias necessárias à subsistência do 

trabalhador ou pela quantidade de mercadorias que participam da sua 

cesta de necessidades. Um dos itens necessários para cozinhar os 

alimentos necessários a subsistência é o fogão a gás. Entretanto, com preço 

do botijão de gás de cozinha a ser comercializado por valores em torno de 

R$ 100,00, isto é 10% do salário-mínimo, muitos trabalhadores tiveram 

de tornar a cozinhar em estruturas adaptadas de fogão a lenha. 

A redução do padrão ou da quantidade das mercadorias também 

pode ser percepcionada com a comercialização de produtos alimentícios 

que outrora eram descartados ou reservados aos animais, uma vez 

considerados subprodutos alimentares –como carcaças de peixe, ossos 

bovinos e sobras de comida. Verdade seja dita, ser um produto útil ou um 

subproduto não é característica definidora do valor de troca para este 

modo de produção, basta que a mercadoria seja passível de venda e para 

tal é preciso pessoas que necessitem comprar para sobreviver. 

 

Com o preço do gás de cozinha nas alturas, cada vez mais brasileiros estão 

recorrendo à lenha para cozinhar. No Jornal da Band, o repórter Yan Boechat 

conversou com diversas famílias que para preparar seus alimentos buscam 

madeira até mesmo em restos de construção. 21 

 

Nem carne, nem frango, nem ovo. Voltar para casa com pedaços de ossos para 

alimentar a família virou uma realidade de muitos brasileiros, e a prática já é 

vista no Distrito Federal. Uma consumidora relatou ao R7 a venda de ossos 

bovinos a R$ 5 o quilo, em Taguatinga, nesta quarta-feira (13). 22 

 

 
21 COM gás de cozinha beirando os R$ 100, brasileiros precisam usar lenha para cozinhar. Jornal da Band, [S. l.], p. 
1, 6 abr. 2021. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/com-gas-de-
cozinha-beirando-os-r$-100-brasileiros-precisam-usar-lenha-para-cozinhar-16343719>. Acesso em: 29 out. 2021.  

22 SUPERMERCADO no Distrito Federal vende osso a R$ 5 o quilo. Correio do Povo, [S. l.], p. 1, 14 out. 2021. 
Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/supermercado-no-distrito-
federal-vende-osso-a-r-5-o-quilo-1.706714>. Acesso em: 29 out. 2021.  
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A majoração do mais-valor relativo também pode dar-se pela redução 

da remuneração quando são retirados dos trabalhadores direitos a 

parcelas salariais como comissões, ajuda de custo, prêmios, abonos etc. 

Ademais, o salário real pode ser reduzido quando não há reajuste ou este 

não acontece ao mesmo índice da inflação. No Brasil, o salário-mínimo não 

foi reajustado ao mesmo índice da inflação em 2021. Atualmente, o salário-

mínimo de R$ 1.100,00. Conforme o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o salário-mínimo para o 

sustento familiar deveria ter, em 2021, o valor de R$ 5.495,5223, para uma 

família de 4 pessoas. De acordo com o artigo 7º, IV, da Constituição 

Federal, o salário-mínimo deve ser “[...] capaz de atender as necessidades 

vitais básicas [do trabalhador] e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social”.24 

Uma derradeira forma de aumentar o mais-valor relativo dá-se 

através da redução do salário nominal, despedindo-se o atual trabalhador 

e contratando outro por um salário inferior. A possibilidade legal da 

terceirização de serviços é uma o exemplo paradigmático de redução 

salarial, uma vez que os terceirizados recebem salários inferiores aos dos 

trabalhadores diretamente contratados25.  

 

 
23 PESQUISA nacional da Cesta Básica de Alimentos. DIEESE: departamento intersindical de estatística e estudos 
socioeconômicos, São Paulo, p. 1, 2021. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/ 
salarioMinimo.html>. Acesso em: 30 out. 2021. 

24 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

25 PELATIERI, Patrícia; CAMARGOS, Regina Coeli; IBARRA, Antônio; MARCOLINO, Adriana.  TERCEIRIZAÇÃO E 
PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: CONDIÇÕES DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO EM 
ATIVIDADES TIPICAMENTE TERCEIRIZADAS E CONTRATANTES. In CAMPOS, André Gambier, Terceirização do 
Trabalho no Brasil: novas e distintas perspectivas para o debate. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), Ano 2018. p. 11-31. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8687/1/ 
Terceiriza%c3%a7%c3%a3o%20e%20precariza%c3%a7%c3%a3o.pdf>. Acesso em: 30 de out. 2021. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8687/1/Terceiriza%c3%a7%c3%a3o%20e%20precariza%c3%a7%c3%a3o.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8687/1/Terceiriza%c3%a7%c3%a3o%20e%20precariza%c3%a7%c3%a3o.pdf
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Considerações finais 
 

A partir deste pequeno texto pretendeu-se demonstrar a atualidade 

da Lei do Valor e da impossibilidade, ao menos não no modo de produção 

capitalista, de decretação do fim do trabalho assalariado. O que se 

apresenta hoje não é o literal extermínio do trabalho, muito embora o 

desemprego a corroer o estômago e a mente dos trabalhadores brasileiros, 

mas a desvalorização, isto é, a retirada de valor da força de trabalho com 

a consequente transferência dos rendimentos oriundos da produção para 

os donos do capital. 

As formas de projetar o mais-valor, absoluto ou relativo, que sempre 

foram as primeiras reações do capital à queda da taxa de lucros, no 

contexto de início de mais uma crise econômica, tendem a ser ainda mais 

intensas. A outra face da moeda é a força de trabalho, que não deixa de ser 

o próprio corpo humano, sendo reiteradamente destruída para além do 

biologicamente natural, à medida que se amplia a quantidade de trabalho 

(não necessário) disponibilizado. 

Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela pertence o direito de 

conhecer o modelo de sociedade em que sobrevive. Demonstrar, a partir 

de elementos verificáveis no cotidiano do trabalhador brasileiro, a 

atualidade das análises marxistas acerca da potencialização da Lei do Valor 

é um instrumento capaz de desmistificar a intelectualização do 

conhecimento técnico e aproximar a teoria da práxis. A compreensão 

ampla da estruturação do modo de produção capitalista é de fundamental 

importância para que a classe trabalhadora possa elevar seu grau de 

consciência e se fortificar na resistência a sistemática retirada de direitos. 
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Direito à desconexão do trabalho. 
Redundância ou Relevância jurídica? 

 
Karina de Mendonça Lima 

 
 
1. Introdução 
 

Um recuo histórico ao nascedouro do Direito do Trabalho revela que 

algumas das principais “Questões Sociais” oriundas da Revolução 

Industrial versavam, precisamente, sobre o tempo que os trabalhadores – 

homens, mulheres e crianças – eram mantidos à disposição dos donos do 

capital, em troca de remunerações ínfimas, em jornadas de trabalho 

extenuantes, trabalhos noturnos desgastantes, inexistência de descansos 

inter e intrajornada.   

Não por acaso, as primeiras normas laborais ordinárias versavam, 

dentre outros, sobre a limitação da jornada de trabalho, sobretudo, de 

mulheres e crianças. 

No plano constitucional não foi diferente, a Constituição do México 

(1917), primeira a elevar as normas laborais ao plano constitucional, 

assegurou como direitos sociais dos trabalhadores, a jornada de trabalho 

de oito horas diárias e um dia de descanso semanal, servindo de inspiração 

para diversas constituições surgidas à época, inclusive, a Constituição da 

República do Brasil de 1934 que assegurou “trabalho diário não excedente 

de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei”, 

além de outros direitos atinentes ao tempo de trabalho, como proibição de 

trabalho noturno a menores de 16 anos e em indústrias insalubres, a 

menores de 18 anos e a mulheres; descanso semanal preferencialmente 
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aos domingos e; férias anuais remuneradas, tudo conforme disciplinado 

pelo art. 121, §1º daquele texto constitucional. 

No plano das normas internacionais, também. A primeira Convenção 

da Organização Internacional do Trabalho (1919), atendendo a uma das 

principais reivindicações dos trabalhadores do final do século XIX e 

começo do século XX, recomendou a limitação da jornada de trabalho a 8 

horas diárias e 48 horas semanais1.  

O modelo industrial vigente à época e a forma de se prestar o trabalho 

– nas dependências do empregador operando as máquinas fabris – 

facilitavam o controle da jornada, de modo que a maioria dos países 

adotou a divisão tripartida do dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para 

dormir e 8 horas para a realização social do trabalhador enquanto pessoa. 

O problema era assim de mais fácil identificação – cartões de ponto 

eram suficientes para se controlar o tempo do trabalhador à disposição do 

empregador – e, posteriormente, de mais fácil solução – a monetização da 

disponibilidade do trabalhador, posto que o trabalho extraordinário, no 

mais das vezes, tem como ônus ao empregador a remuneração do serviço 

extraordinário com um  acréscimo, no Brasil, correspondente a no 

mínimo, 50% da hora normal, nos termos do art. 7º, inciso XVI da 

Constituição Federal, além, claro do pagamento de seus reflexos2  

 
11 Em 1919 ocorreu a Primeira Conferência Internacional do Trabalho, na qual a OIT promulgou 06 (seis) convenções 
que versavam sobre limitação da jornada de trabalho (limitação diária e semanal), proteção à maternidade, luta 
contra o desemprego, definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e à proibição do trabalho 
noturno de mulheres e menores de 18 anos. Desse modo, das seis convenções, duas referiam-se ao tempo de trabalho 
(limitação de jornada e proibição de trabalho noturno a grupos específicos de trabalhadores), o que já sinaliza a 
importância do tema, como dito, desde os primórdios das normas laborais. 

2 Na opinião desta autora, o pagamento de hora e seus reflexos são, em verdade, mera monetarização de uma 
ilegalidade, na medida em que na ordem capitalista em que vivemos, a remuneração da exploração integra os custos 
do empregado, previamente calculados e sopesados pelo empregador, bem como, a remuneração de sua própria 
exploração é tolerada,  por vezes almejada, pelos próprios trabalhadores como forma de aumentar sua renda, 
especialmente, em países como o nosso, em que a imensa maioria, recebe salários ínfimos, muito aquém daquele 
preconizado pelo art. 7º, inciso VI da Constituição Federal: “salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”. Pior, monetarização esta que em nada contribui para a 
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Ocorre que a questão do tempo do trabalho, mais precisamente da 

disponibilidade do empregado ao empregador, continuou a desafiar o 

Direito e este, por sua vez, continuou a dar-lhe resposta, embora respostas 

cada vez mais flexibilizadoras, como a autorização legislativa ao banco de 

horas. 

O momento que atravessamos agora, no qual as novas tecnologias 

repercutem diretamente na forma de prestação de serviço, não é diferente, 

é o mesmo problema de outrora, no qual busca-se aumentar a 

disponibilidade do empregado para o trabalho, mantendo-o mais tempo à 

disposição do empregador.  

Contudo, na medida em que as novas tecnologias e as novas formas 

de prestação laboral permitem que o trabalho acompanhe o trabalhador 

para além do espaço de trabalho classicamente considerado e para além 

do tempo de trabalho, tornando muito fluida a distinção entre o tempo de 

trabalho (tempo à disposição do empregador) e o tempo de 

autodisponibilidade (tempo à sua própria disposição), fica mais difícil 

percebermos a violação da limitação da jornada e aviltamento dos períodos 

de descaso, inclusive pelos próprios trabalhadores, retardando, assim a 

resposta do Direito.  

É neste contexto que o direito do trabalhador à desconexão, 

sobretudo em sua vertente mais eficaz, o dever do empregador de não se 

conectar ao empregado em determinados períodos, se mostra essencial. 

Esta linha tênue há de ser reforçada por um direito do trabalhador (a 

desconexão) ao qual é contraposto um dever do empregador (de não 

contactar o trabalhador em seus períodos de descanso).  

Porém, não obstante a sua essencialidade, a questão é ainda 

embrionária, globalmente, embrionária. Estamos, de conjunto, tentando 

 
salvaguarda da saúde e integridade física e psíquica do trabalhador, principais males causados pelo excesso de 
trabalho. 
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delimitar o “direito à desconexão” e sua relevância; estamos ainda 

questionando se o Direito atual já assegura esse direito ou se seria 

necessário um tratamento normativo, autônomo ou heterônomo 

específico, sobretudo heterônomo; estamos ainda a assistir o surgimento 

das primeiras legislações sobre o tema e suas autolimitações, ainda 

desprovidas de real efetividade. 

Natural que seja assim, pois, geralmente, os fatos sociais são 

primeiramente observados pelo Direito, depois, assimilados e, somente 

depois, normatizados. 

Contudo, não podemos perder de vista que entre um momento e 

outro há que se ter um debate consciente dos fatos sociais, suas 

problematizações e possíveis implicações, bem como de eventuais 

respostas jurídicas, sob pena de não se tratar adequadamente estes fatos 

sociais, gerando consequências nefastas aos sujeitos envolvidos nestes 

fatos sociais. 

Acreditamos que este é o momento do debate consciente, assim, o 

presente trabalho propõe uma reflexão sobre o tema, de modo a contribuir 

para que os operadores do Direito, especialmente do Direito do Trabalho, 

assim como os destinatários deste Direito, ou seja, os sujeitos da relação 

laboral, possam dar o melhor tratamento a essa nova faceta deste antigo 

problema, o tempo de disposição do empregado ao empregador. 

 
2. Do direito à desconexão. 
 

Os sistemas produtivos caracterizam-se por sua contínua 

modernização e aprimoramento das técnicas utilizadas, de modo que no 

rol de “novas tecnologias” já estiveram inseridas desde a máquina a vapor 

à criação de meios de comunicação céleres (telégrafos e telefones), dentre 

outros, sendo certo que todos repercutiram em maior ou menor medida, 

na organização do trabalho. 
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Assim como as atuais “novas tecnologias”, assim consideradas 

aquelas provenientes do grande avanço da ciência, da tecnologia, da 

informática (desde o surgimento dos primeiros computadores até os 

dispositivos móveis de hoje, passando pela criação da internet e o 

desenvolvimento de softwares), da robótica e da eletrônica, todas estas 

repercutindo na organização do trabalho. Repercutindo, é verdade, em 

grandíssima medida. 

Entretanto, conforme já sinalizado alhures, as atuais “novas 

tecnologias” trazem uma peculiaridade, qual seja, a possibilidade do 

trabalhador permanecer conectado ao empregador e as suas atividades 

laborais, mesmo quando já não está mais na empresa ou no horário de 

trabalho, aliás, permite bem mais que isso, permite que o trabalhador 

sequer precise comparecer à empresa para exercer suas atividades 

laborais – o teletrabalho, realidade exponenciada nos últimos dois anos em 

decorrência da necessidade de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus é um exemplo bem conhecido. 

E, ainda, a inserção dessas mesmas novas tecnologias na vida social 

e familiar, pulverizam as fronteiras entre o tempo à disposição do 

empregador e o tempo à disposição de nós mesmos. 

Apenas para exemplificar, podemos pensar no trabalhador que em 

seu período de descanso interjornada, já deitado e se preparando para 

dormir, pega o celular com o objetivo de relaxar e se distrair com as 

mensagens de whatsapp de seus amigos e grupos de amigos. Está ele a 

socializar, quando, então, recebe uma mensagem de seu empregador, no 

grupo de whatsapp do trabalho, sinalizando um problema a ser tratado na 

reunião do dia seguinte - algumas vezes até ressaltando que o problema 

só está sendo adiantado e que os trabalhadores não precisam responder 

àquela mensagem.  
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Certamente, todos ou quase todos os trabalhadores do grupo 

responderão aquela mensagem desencadeando uma série de outras 

mensagens. Pronto, acabou o período de descontração e socialização, o 

adormecimento iminente dará lugar às reflexões acerca do problema 

sinalizado, às possíveis soluções e meios de enfrentamento do problema, 

e, por vezes, a descontração inicialmente almejada será substituída por 

ansiedade e angústia. 

Analisando o exemplo dado, todos nós sabemos, retrato de uma 

situação atualmente corriqueira, alguns contra argumentarão: mas o 

trabalhador não estava conectado ao trabalho, estava simplesmente 

conectado, a mensagem do empregador foi enviada assim como todas as 

outras mensagens enviadas por seus contatos sociais, cabendo a ele, a 

opção de ler ou não ler a referida mensagem, de responder ou não 

responder, liberdade que ele possui por estar em seu período de descanso, 

logo, desobrigado do trabalho.  

Ora, não se pode admitir conclusões assim tão simplistas, pois como 

já afirmado por Dominique Lacordaire, em meados do século XIX, “Nas 

relações entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a liberdade escraviza 

e a lei liberta”, sendo precisamente este o ponto fulcral: mensagens 

eletrônicas e todas as variáveis de comunicação veiculadas pelo 

empregador, ainda que nos mesmos meios em que o trabalhador se 

conecta para receber suas mensagens sociais e familiares, não podem 

receber o mesmo tratamento dispensado às mensagens sociais, pois a 

relação laboral é marcada pela desigualdade entre empregados e 

empregadores, pela dependência jurídica-econômica-social do empregado 

face o empregador e essas características próprias da relação de emprego 

restringem a liberdade do empregado de, em seus períodos de descanso, 

não acessar e responder mensagens provenientes dos empregadores, e-

mails, dentre outros. 
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Por estas razões entendemos ser essencial que se assegure o direito à 

desconexão do trabalhador, assim considerado como a faculdade 

assegurada aos trabalhadores de, fora do período de trabalho, desligarem 

os seus meios de comunicação eletrônica (smartphones, tablets, 

computadores portáteis) ou, mantendo-os ligados, não atenderem ou 

responderem às chamadas telefônicas, mensagens instantâneas, e-mails 

profissionais, tampouco participarem de reuniões virtuais, em suma, a 

faculdade do trabalhador se manter desligado do ambiente de trabalho. 

Como bem observado por Almiro Eduardo de Almeida e Valdete 

Souto Severo3: 

 

“O direito à desconexão do trabalho consubstancia-se no direito de trabalhar 

e de, também, desconectar-se do trabalho ao encerrar sua jornada, fruindo 

verdadeiramente suas horas de lazer. Abarca o direito à limitação da jornada 

e ao efetivo gozo dos períodos de descanso, que lhe permitem, justamente, a 

vida fora do ambiente laboral”.  

 

Objetivando complementar e bem precisar a conceituação do direito 

à desconexão, nos reportamos às lições de Jorge Luiz Souto Maior, em obra 

emblemática sobre o tema4: 

 

“Devo esclarecer que quando se fala em direito a se desconectar do trabalho, 

que pode ser traduzido como direito de não trabalhar, não se está tratando de 

uma questão meramente filosófica ou ligada à futurologia, como a que nos 

propõe Domenico de Masi.  

 

Não se fala, igualmente, em direito em seu sentido leigo, mas sim numa 

perspectiva técnico-jurídica, para fins de identificar a existência de um bem da 

vida, o não-trabalho, cuja preservação possa se dar, em concreto, por uma 

 
3 ALMEIDA, Almiro Eduardo e SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações de trabalho. Editora LTr, 
2ª Edição, 2016, p. 10.  

4 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª 
Região, n.º 23, 2003, p. 2-3. 
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pretensão que se deduza em juízo. Um direito, aliás, cujo titular não é só quem 

trabalha, mas, igualmente, a própria sociedade, aquele que não consegue 

trabalho, porque outro trabalha excessivamente, e os que dependem da 

presença humana do que lhes abandonam na fuga ao trabalho. 

 

(...) 

 

Esclareça-se que o não-trabalho aqui referido não é visto no sentido de não 

trabalhar completamente e sim no sentido de trabalhar menos, até o nível 

necessário à preservação da vida privada e da saúde, considerando-se essencial 

esta preocupação (de se desligar, concretamente, do trabalho) exatamente por 

conta das características deste mundo do trabalho marcado pela evolução 

tecnologia, pela deificação do Mercado e pelo atendimento, em primeiro plano, 

das exigências do consumo”. 

 

Entendemos que a desconexão enquanto “direito de não trabalhar” 

referida pelo ínclito jurista ultrapassa as normas de limitação da jornada 

ou assecuratórias de períodos de descanso, pois somente atribuindo-lhe o 

conteúdo de não ser contactado continuamente, como ocorre com o 

fenômeno da hiperconexão, é que se pode assegurar o completo 

desligamento do trabalho, de modo a preservar a vida privada e a saúde 

do trabalhador. 

Neste aspecto, importante nos reportarmos ao relatório conjunto da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Eurofound, datado de 

2017, intitulado “working anytime, anywhere, the effects on the world of 

work”, em tradução livre, “trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar 

e seus efeitos no mundo do trabalho” no qual são identificados três 

grandes riscos decorrentes da hiperconexão do trabalhador: 

 

(i) Afetar as relações pessoais e familiares do trabalhador, pois embora as novas 

tecnologias e, reflexamente, o teletrabalho, tenham o potencial de propiciar uma 

vida mais equilibrada ao trabalhador, estamos assistindo no mundo todo, um 
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maior desequilíbrio da vida do trabalhador e a afetação de suas relações 

familiares, posto que o trabalho tem adentrado aos domicílios e aos espaços de 

lazer, embrenhando-se nas relações pessoais dos trabalhadores, gerando atritos 

familiares, animosidades e superficialidade dos contatos entre o trabalhador e as 

pessoas com as quais se relaciona em âmbito social e familiar. Este é também 

um problema de saúde, pois a afetação das relações pessoais implica diretamente 

na saúde psíquica e emocional dos trabalhadores. 

(ii) A hiperconexão e a impossibilidade de “não trabalhar” afetam diretamente à 

saúde dos trabalhadores, propiciando problemas de estresse, ansiedade, 

depressão, distúrbios do sono, e, ainda, o desenvolvimento de distúrbios como a 

Síndrome de Burnout. Síndrome esta, que, segundo informações fornecidas pelo 

Ministério da Saúde do Brasil5, é também conhecida como Síndrome do 

Esgotamento Profissional e se constitui como um distúrbio emocional com 

sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de 

situações de trabalho desgastante e contínuo, decorrentes da hiperconexão. 

(iii) A ausência de compensação financeira, pois, muitas vezes, as atividades fora do 

horário de trabalho não recebem nenhuma contrapartida financeira, justamente 

por serem consideradas pequenas comunicações e intervenções que não chegam 

a configurar “tempo à disposição do empregador”, aumentando a insatisfação 

do trabalhador que trabalha de forma veladamente contínua sem por isso nada 

receber, e, em sentido diametralmente oposto, aumentando a satisfação do 

empregador, que usufruiu da disponibilidade contínua do trabalhador, sem 

nenhum custo a mais. 

 

Estes dados nos permitem concluir pela importância de se disciplinar 

acerca do direito à desconexão do trabalhador, como forma de proteção à 

sua saúde física (comprometida pela exaustão da hiperconexão), como 

forma de proteção à saúde psíquica e emocional (comprometida pelo 

esfacelamento das relações pessoais) e, ainda, como forma de prevenir o 

blurring - desaparecimento das fronteiras entre vida pessoal e profissional 

– também propiciada pela conexão permanente ao trabalho. 

 
5 Disponível em <https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout> acessado em 
01.11.2021. 
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3. Redundância ou relevância jurídica? 
 

No item anterior tivemos a oportunidade de comentar acerca da 

importância de se disciplinar acerca do direito à desconexão, seja pela 

importância inferida de seu próprio conceito, seja pela relevância advinda 

dos efeitos do hiperconexão na vida e saúde dos trabalhadores. 

O direito à desconexão é, cremos, pacífico. 

Contudo, no que se refere à necessidade de se positivar o direito à 

desconexão de forma específica, seja através de normas heterônomas, seja 

através de normas autônomas, mas sobretudo quanto àquelas, há ainda 

sérias divergências que podem ser sintetizadas, em três posições distintas: 

(i) aqueles que entendem que o direito à desconexão já se encontra 

positivado no ordenamento jurídico laboral – para fins deste artigo nos 

limitaremos ao ordenamento jurídico brasileiro – não sendo necessária 

uma normatização específica; (ii) aqueles que entendem que referido 

direito não está previsto de forma alguma, sendo necessária uma 

intervenção legislativa abrangente e; por fim, (iii) aqueles que entendem 

que o direito à desconexão está previsto na legislação laboral sendo 

necessário, contudo, uma normatização mais específica que venha a sanar 

algumas arestas ainda existentes. 

Aqueles que consideram que o direito à desconexão já está positivado, 

portanto, respaldado pela legislação laboral, veem nas normas de limitação 

à jornada de trabalho e nas normas assecuratórias de descansos 

obrigatórios, exatamente este respaldo, pois tais normas trariam em seu 

núcleo, o direito do trabalhador de manter-se desconectado do trabalho 

após sua jornada e em seus períodos de descanso.  

Neste sentido, o ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não trate 

objetivamente do direito à desconexão, já teria ao seu dispor mecanismos 

de assegurá-lo, dada a existência de normas de contenção da jornada de 
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trabalho, por exemplo, a limitação da jornada a 8 horas diárias e 44 horas 

semanais, assim como o instituto da hora extraordinária (art. 7º, inciso 

XIII da Constituição Federal); o estabelecimento do repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos (art. 7º, inciso XV da 

Constituição Federal); o direito a férias sem prejuízo da remuneração e 

com o pagamento do adicional de férias (artigo 7º, inciso XVII da 

Constituição e, também na CLT);  dentre outros. 

Para estes, normas que venham a disciplinar especificamente acerca 

do direito à desconexão, seriam uma redundância jurídica. 

É bem verdade que a existência dessas normas assegura, em certa 

medida, o direito à desconexão, posto que no núcleo destes normas está o 

direito do trabalhador de “não trabalhar”, razão pela qual, o direito à 

desconexão não está previsto de forma alguma, ainda que de modo 

implícito, em tais dispositivos, parece-nos impreciso.  

Deste modo, afastamos os dois primeiros entendimentos (i) e (ii) 

referidos acima. 

Parece-nos que o terceiro entendimento acima referido (iii) é o mais 

adequado, pois embora reconheçamos que as referidas normas acabem 

por assegurar, em certa medida, o direito à desconexão, entendemos que 

essa “certa medida” é, ainda, deveras insatisfatória, razão pela qual 

normas jurídicas que tratem especificamente do direito à desconexão, são 

de grande relevância jurídica, na medida em que a desconexão será 

apreendida pelo Direito Laboral mediante as particularidades do 

fenômeno e, ainda assim, à luz dos princípios protetivos desta ramo 

jurídico. 

Isto porque, como já referido, caraterísticas específicas da relação de 

trabalho, em especial o desequilíbrio dos sujeitos desta relação, a 

desigualdade inerente a esta relação em franco prejuízo ao trabalhador, 

não possibilita que este, uma vez conectado pelo empregador em seu 
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período de “não trabalho”, tenha a real liberdade de não responder ao 

contacto, de solicitar que o empregador aguarde pela resposta a ser dada 

quando ele estiver em período de trabalho.  

Claro, não se pode desprezar também uma característica típica das 

relações laborais capitalistas, que a esta se soma, qual seja, a concorrência 

contínua entre os próprios trabalhadores, fomentada pelos próprios 

empregadores, que geram o temor absoluto de ser esquecido e preterido 

no ambiente de trabalho, razão pela qual, os trabalhadores não se 

permitem desconectar-se por saberem que outros trabalhadores, 

permanecerão continuamente acessíveis ao empregador. Convém 

observar, não se trata de mera necessidade de “fazer-se presente”, mas, 

digamos, evitar que seu direito ao “não trabalho” torne-se constante, 

afinal, essa é uma sociedade assombrada pelos altos índices de 

desemprego. 

A estas características inerentes às relações de trabalho devemos 

acrescentar ainda, as características inerentes das atuais “novas 

tecnologias” que propiciam as novas formas de prestar o trabalho, nas 

quais as fronteiras entre a vida pessoal e a vida profissional tornam-se 

fluidas, de modo que o próprio trabalhador, por vezes, tem dificuldade de 

se aperceber, mais ainda de se conscientizar, que seus tempos de descanso 

estão sendo violados.  

Advertimos que aqui reside, em nossa opinião, um dos maiores 

perigos da hiperconexão propiciado pelas atuais “novas tecnologias”, qual 

seja, a falta de consciência dos próprios trabalhadores de violação de 

direitos que lhe são fundamentais, dada a roupagem de “liberdade” que 

acompanha estas novas formas de prestar trabalho. 

Por oportuno, trazemos à baila as lições de Leal Amado e Teresa 

Coelho Moreira em artigo intitulado, A desconexão dos trabalhadores: 

direito ou dever? 
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“Se estas NTIC redesenharam a fórmula científica de TAYLOR de 

“produtividade = disciplina”, não será também verdade que os atuais 

trabalhadores do conhecimento, com a sua possibilidade de trabalharem onde 

quiserem e como quiserem graças aos seus laptops, aos seus telemóveis de 

última geração, aos seus Ipads, que defendem que a liberdade é fonte de 

produtividade, não estarão mais controlados e menos livres do que alguma vez 

estiveram? Será que estas novas tecnologias, em vez de os conduzir a uma 

liberdade reforçada, não acarretam antes uma servidão voluntária? Não 

originam antes um novo tipo de escravatura, dita moderna, ou, para utilizar 

uma terminologia mais adequada às NTIC, uma escravatura de última geração, 

ou escravatura do homo connectus?”6  

 

Não é demais assinalarmos que os direitos hoje assegurados aos 

trabalhadores, inclusive aqueles que visam limitar o tempo de 

disponibilidade ao empregador, são fruto da luta árdua e contínua dos 

trabalhadores e de suas entidades coletivas de representação, sendo 

demasiadamente nociva a falta de percepção quanto a violação destes 

direitos e de seus impactos na vida e na saúde destes trabalhadores. 

Assim, em linhas conclusivas, nos parece claro que o mais adequado 

é o entendimento segundo o qual, o direito à desconexão embora esteja 

em certa medida respaldado pelas normas já existentes em nosso direito, 

é preciso ir além, é preciso dispositivos específicos que aparem as arestas 

existentes, e, sobretudo, efetivem o direito à desconexão do trabalho, de 

modo que a positivação deste direito não pode ser vista como uma 

redundância jurídica, mas sim, com grande relevância jurídica. 

 

 
6 AMADO, João Leal e MOREIRA, Teresa Cristina. A desconexão dos trabalhadores: direito ou dever?. Esquerda, 2021. 
Disponível em < https://www.esquerda.net/dossier/desconexao-dos-trabalhadores-direito-ou-dever/72675# 
sdfootnote10sym> acessado em 25.10.2021. 

https://www.esquerda.net/dossier/desconexao-dos-trabalhadores-direito-ou-dever/72675#sdfootnote10sym
https://www.esquerda.net/dossier/desconexao-dos-trabalhadores-direito-ou-dever/72675#sdfootnote10sym
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4. Da efetividade do direito à desconexão. 
 

Nesse ponto do artigo, acreditamos, resta evidenciado que o direito à 

desconexão é essencial para se garantir uma vida digna e saudável aos 

trabalhadores, face as atuais “novas tecnologias”, face a simbiose entre 

estas e as novas formas de nos relacionarmos, não só profissionalmente, 

mas, também, no âmbito pessoal, prescinde ainda, de uma normatividade 

específica, muito embora seja já exigível, face ao conjunto normativo que 

já se tem. 

Assertiva se coaduna com o movimento que assistimos no mundo, 

posto que nos últimos anos surgiram as primeiras normas heterônomas a 

disciplinar especificamente acerca do direito à desconexão.  

O pioneirismo deste movimento legislativo coube a França, através 

da Lei n. 2016/1088, que entrou em vigor em 01.01.2017, introduziu um 

novo mecanismo jurídico de tutela dos direitos do trabalhador 

denominado direito à “desconexão do trabalhador”, porém, tratava-se de 

uma norma de cunho mais programático, pois não disciplinava a questão 

de modo imperativo, tampouco determinava qualquer sanção em caso de 

infração, remetendo para a negociação coletiva a possibilidade de 

estabelecer regras acerca do direito de desconexão. Contudo, referidos 

dispositivos foram parcialmente revogados pela Lei n. 2018-771, 

perdendo-se a referência ao direito à desconexão, mas passando-se a 

estabelecer um regime de sanções às empresas que não tenham 

promovido a negociação coletiva ou a elaboração de um “plano de ação” 

sobre a igualdade profissional de homens e mulheres, bem como, sobre a 

qualidade de vida no trabalho donde infere-se o direito à desconexão, nos 

termos do n. 7 do dispositivo legal (art. L. 2242-17), contudo, na hipótese 

de ausência de acordo com o sindicato, caberá ao empregador estabelecer 

tal regra. 
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A Itália também disciplinou acerca da desconexão, através da Lei 

82/2017, cujo art. 19 determina que o trabalhador deve acordar com o 

empregador “medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir a 

desconexão do trabalhador dos seus instrumentos tecnológicos de 

trabalho”. 

Contudo, além de limitar a desconexão a um tipo específico de 

trabalho, o “lavoro agile”, que pode ser entendido como uma espécie de 

regime híbrido de trabalho, algo entre o trabalho presencial e o trabalho à 

distância, o legislador italiano não qualifica a desconexão como um direito 

específico e, ainda, coloca também no âmbito do “acordo com o 

empregador” a previsão da desconexão. 

Também a Espanha disciplinou a questão, tratando-a na Lei Orgânica 

3/2018, que trata da “Proteção de Dados Pessoais e garantia dos direitos 

digitais”, cujo art. 88 prevê expressamente o “direito a desconexão digital 

no âmbito do trabalho”.  

É de se aplaudir que a norma estabelece a desconexão como um 

direito e não como um dever patronal ou como uma garantia dos 

trabalhadores, contudo, não é prevista qualquer sanção para o seu 

descumprimento, o que acreditamos, tende a prejudicar a sua efetividade.  

Os referidos diplomas legais têm, por certo, o mérito de disciplinar a 

cerca da desconexão dos trabalhadores, o que interpretamos como um 

avanço para que esta deixe de orbitar entre o razoável, o esperado e o 

naturalmente inatingível – uma baixa de guerra dos tempos modernos – 

porém, padecem, em nosso sentir de efetividade, o que não retira a 

relevância jurídica destas normas. 

Porém, a efetividade, cremos, somente será alcançada quando 

primeiro, se reconhecer a desconexão como um direito específico do 

trabalhador; segundo, quando se estabelecer, concomitantemente, o dever 

do empregador de não conectar o empregado em seus períodos de 
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descanso e; terceiro, quando se estabelecer sanções ao descumprimento 

deste dever por parte do empregador. 

É que não basta que se assegure o direito à desconexão como um 

direito do trabalhador, e, ainda, não basta que se estabeleça sanções ao 

descumprimento desse direito, sob pena de termos neste, mais um direito 

reiteradamente descumprido pelo empregador, somente exigido pelo 

empregado após a rescisão contratual – limitado ao período prescricional 

– quando todo o dano à saúde, à integridade física e psíquica do 

trabalhador já tiver sido causado e quando suas relações pessoais tiverem 

se fragmentado. 

 
Considerações finais. 
 

As questões atinentes ao tempo de trabalho, mais precisamente o 

tempo de disposição do trabalhador ao empregador, sempre desafiaram o 

Direito do Trabalho e continuarão a fazê-lo, sendo os novos desafios, novas 

facetas de antigos problemas, qual seja, a busca incessante pelo maior 

tempo de trabalho pelo menor custo possível. 

Em tempos de novas tecnologias, sobretudo de novas tecnologias de 

informação e de comunicação, e, ainda, em tempos de simbiose da 

internet, do e-mail, das redes sociais, das mensagens instantâneas, dos 

celulares e dos computadores portáteis com a prestação laboral, esta nova 

faceta denomina-se hiperconexão e, como todas demais facetas anteriores 

deve ser disciplinada pelo Direito do Trabalho, à luz de seus princípios e 

normas protetivas, de modo a preservar o equilíbrio das relações laborais, 

sempre com foco a proteger o trabalhador. 

Não quer isso dizer, uma luta inglória contra as novas tecnologias ou 

as novas formas de prestação do trabalho, mas sim, um luta constante 

para que estas inovações dos tempos modernos não permitam que o 

trabalhador perca-se como individual social e encontre-se apenas como 
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ser profissional, na medida em que as fronteiras entre as atividades 

laborais e as atividades sociais se diluam a tal ponto que a disponibilidade 

do trabalhador ao empregador, seja perene, apenas mitigada em 

circunstâncias pontuais, sob pena de se perder a autodeterminação do 

indivíduo, sua dignidade e sua saúde. 

Para tanto, satisfazer-se com normas limitativas da jornada de 

trabalho e assecuratórias de períodos de repouso, sem dúvida, é 

insuficiente. É preciso ir bem além, é preciso disciplinar o direito à 

desconexão como um direito fundamental do trabalhador, como um dever 

essencial do empregador e como um bem juridicamente tutelável. 

É necessário que se coloque a desconexão do trabalho na esfera 

obrigacional do empregador, cabendo a este o ônus de não conectar o 

trabalhador em seus períodos de descanso, aliás, tarefa para a qual ele 

pode cumprir de modo satisfatório através destas mesmas “novas 

tecnologias”, podendo ser citados como exemplo, mecanismos de bloqueio 

dos e-mails profissionais no período de férias do empregado e 

redirecionamento a terceiro previamente indicado e habilitado; 

mecanismos de bloqueios de aparelhos celulares após o tempo de trabalho, 

evitando que prepostos desavisados ou mesmo mal intencionados burlem 

a desconexão – aliás, evitando, inclusive, que o próprio trabalhador burle 

a desconexão, dentre outros. 

Afinal, o direito à desconexão, nunca foi sobre evitar-se as novas 

tecnologias ou repudiar as novas formas de prestação laboral, mas sim, 

evitar-se que estas atinjam o direito dos trabalhadores de descanso efetivo, 

evitar-se que estas impeçam que os trabalhadores realizem-se plenamente 

nas diversas esferas de sua vida, que, sabemos todos ou deveríamos saber, 

ultrapassa em muito a esfera profissional, evitar-se que os trabalhadores 

tenham sua saúde (física, psíquica e emocional) atingida pela desconexão. 

Todas essas, formas distintas de se afirmar o essencial, que nenhuma 
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forma de trabalho ou nenhuma nova tecnologia maculem o direito dos 

cidadãos a um trabalho e a uma vida igualmente dignos. 
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Colonialidade do poder e a “reforma trabalhista” 
 

Rafael Selicani Teixeira 1 
 
 
1. Introdução 
 

O presente artigo é resultado dos estudos desenvolvidos no grupo de 

pesquisa Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços possíveis 

(UFRGS/USP/CNPQ), sob orientação das professoras Sonilde Lazzarin e 

Valdete Severo. Neste Grupo de Pesquisa, os participantes realizaram a 

leitura de textos críticos ao capitalismo e relacionados com a teoria crítica 

descolonial, como por exemplo, o texto “Colonialidad y Modernidad-

Racionalidad” de Aníbal Quijano. 

O tema escolhido nesse artigo é a incidência da colonialidade do 

poder na regulamentação das relações de trabalho no Brasil, com ênfase 

na recente lei 13.467/17, chamada de “reforma trabalhista”, adotando-se a 

teoria crítica descolonial como referencial teórico de análise. Sendo assim, 

o objetivo geral é analisar a presença da colonialidade do poder na lei 

13.467/17, que alterou diversos artigos da legislação trabalhista brasileira, 

a fim de responder o seguinte problema de pesquisa: em que medida a 

colonialidade do poder seria reproduzida no direito do trabalho brasileiro, 

principalmente na lei 13.467/17? 

A hipótese que se apresenta à problemática é a de que o direito do 

trabalho brasileiro seria marcado pela colonialidade do poder, conforme 

 
1 Doutorando em Direito Público pela UNISINOS. Mestre em Ciências Jurídicas pela UNICESUMAR. Especialista em 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela FMP. Graduado em Direito pela UEM. Membro do Grupo de 
pesquisa Trabalho e Capital da UFRGS/USP/CNPQ e do Núcleo de Direitos Humanos da UNISINOS (NDH). Analista 
Judiciário no TRT4 e professor de Direito Processual do Trabalho e Prática Processual Trabalhista na UNIFIN. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0964047420167332. Email: rafa_texa@hotmail.com. 
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desenvolvido por Aníbal Quijano, e que a lei 13.467/17 teria reforçado os 

efeitos de tal relação de colonialidade. 

O desenvolvimento desse trabalho busca a resolução do problema de 

pesquisa e da confirmação – ou não – da hipótese referida, e será 

estruturado em duas partes, sendo que cada uma delas corresponde a um 

dos objetivos específicos desse trabalho, quais sejam: a análise da teoria 

descolonial e do conceito de colonialidade do poder, com ênfase no âmbito 

do trabalho e seus produtos; o estudo da lei 13.467/17 e seus fundamentos 

políticos e econômicos, com o intuito de identificar em que medida a 

colonialidade do poder é reproduzida na atual regulamentação das 

relações de trabalho.  

A metodologia adotada é do tipo qualitativa, utilizando-se dos 

métodos de pesquisa do tipo revisão de bibliografia, em que se analisarão 

as principais obras nacionais relacionadas ao tema, e documental, visto 

que contemplará o estudo da legislação trabalhista, com foco na lei 

13.467/17. 

 
2. A colonialidade do poder: o trabalho e seus produtos 
 

Não obstante a história hegemônica eurocêntrica indicar a Revolução 

Francesa, a Revolução Industrial Inglesa e o Iluminismo como marcos do 

início da Modernidade, para a Teoria Crítica Descolonial2, o período 

moderno teve início bem antes, com a conquista, durante o século XVI, de 

Abya Yala, continente denominado posteriormente pelos europeus de 

América.  

Segundo os pensadores descoloniais, foi a exploração humana e de 

recursos naturais em Abya Yala que proporcionou o desenvolvimento 

 
2 A Teoria Crítica Descolonial teve grande desenvolvimento com os estudos de Aníbal Quijano no final do século XX, 
principalmente a partir de seu famoso texto publicado em 1992, “Colonialidad y modernidade-racionalidad”. 
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econômico, social e político da Europa continental3. Em outras palavras, 

os teóricos descoloniais defendem que a Europa somente se constituiu 

como berço do desenvolvimento das ideias modernas e capitalistas, pois 

ao mesmo tempo os povos originários de Abya Yala sofriam os efeitos 

negativos da colonização. Conforme explicam Aníbal Quijano e Immanuel 

Wallerstein, “América no se incorporó en una ya existente economía-

mundo capitalista. Una economía-mundo capitalista no hubiera tenido 

lugar sin América”4. Neste sentido, o desenvolvimento da modernidade 

europeia e a colonização dos diversos povos de Abya Yala seriam faces 

opostas de um mesmo fenômeno que conformou o sistema mundo 

colonial/moderno5. 

A missão de civilizar e converter os povos bárbaros e infiéis, para 

levar os benefícios da modernidade que eram experimentados na 

metrópole europeia serviu de discurso ocultador da realidade de violência 

e exploração às quais os diversos povos de Abya Yala sofriam durante o 

período de colonização. Enrique Dussel, ao analisar a construção do “mito 

da modernidade”, afirma que o conceito de modernidade mostra somente 

o caráter emancipador da razão moderna em relação a outras civilizações 

com instrumentos, tecnologias, estruturas políticas e econômicas ou grau 

de exercício da subjetividade menos desenvolvidas, deixando oculto o 

processo de dominação e violência exercido sobre tais civilizações. A 

violência é justificada pela salvação dos inocentes que supostamente 

 
3 “Ese processo implicó, por una parte, la brutal concentración de los recursos del mundo, bajo el control y el beneficio 
de uma reducida minoría europea de la especie y, ante todo, de sus clases dominantes”. (QUIJANO, Aníbal. 
Colonialidad y Modernidad-Racionalidad. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno a la colonialidade del poder. Ciudad 
Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 103). 

4 QUIJANO, Aníbal; WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. La americanidad como concepto o América en el mundo 
moderno-colonial. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno a la colonialidade del poder. Ciudad Autônoma de Buenos 
Aires: Del Signo, 2019, p. 135.  

5 WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. El moderno sistema mundial – I. 2ª ed. México: Siglo XXI, 2011. 
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seriam vítimas da cultura bárbara.6 Desvelar o “mito da modernidade”, 

portanto, é um dos pilares que marcam os escritos descoloniais.7 

Posteriormente, os movimentos de independência dos países latino-

americanos marcaram uma mudança nas relações políticas entre os povos 

que viviam sob o jugo colonial e seus colonizadores. Houve a libertação 

política oficial, mas os laços de colonialidade permaneceram vivos nas 

relações sociais que se desenvolveram nos recém-criados países latino-

americanos.  

Quijano desenvolve o conceito de colonialidade de poder, destacando 

a diferença entre o colonialismo e os efeitos que continuaram marcando 

as relações sociais latino-americanas, mesmo após o surgimento das novas 

nações. Segundo o sociólogo peruano, a colonialidade do poder seria um 

dos elementos constitutivos do padrão mundial do poder capitalista e teria 

como fundamento a imposição de uma classificação racial/étnica da 

população do mundo, operando nos diversos âmbitos materiais e 

subjetivos da vida cotidiana8. Portanto, fica claro que não se trata da 

existência de laços políticos formais entre a colônia e a metrópole, mas da 

existência de uma assimetria de poder marcada inicialmente pela raça 

(europeu/não europeu) e posteriormente se desmembrando em outras 

classificações sociais. 

Avançando nas pesquisas descoloniais, Maria Lugones se propôs a 

investigar a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade, 

apresentando a ideia de gênero moderno/colonial. Segundo a socióloga 

argentina, a análise de Quijano mantém velado o entendimento de que as 

mulheres colonizadas, não brancas, foram subordinadas e destituídas de 

 
6 DUSSEL, Enrique. 1492, El encubrimiento del outro – obras selectas XVIII. Buenos Aires: Docencia, 2012, p. 88. 

7 ESCOBAR, Arturo. Mundos y conocimento de outro modo. Tabula Rasa. Bogotá, Colombia, núm. 1, pp. 51-86, enero-
diciembre, 2003, p. 60. 

8 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y classificación social. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno a la 
colonialidade del poder. Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 151. 
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poder9. Lugones contesta a visão hegemônica de gênero que, segundo ela, 

Quijano reproduziu em sua teoria da colonialidade do poder, afirmando 

que  

 

La reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos y 

productos es una cuestión ideológica presentada ideológicamente como 

biológica, parte de la producción cognitiva de la modernidade que ha 

conceptualizado la raza como «engenerizada» y al género como racializado de 

maneras particularmente diferenciadas entre los europeos-as/blancos-as y las 

gentes colonizadas/no-blancas. La raza no es ni más mítica ni más ficticia que 

el género – ambos son ficciones poderosas.10 

 

A perspectiva interseccional abordada por Lugones também é 

refletida por Lélia Gonzalez, que se não formalmente, pelo menos pelo 

conteúdo de seus escritos, deve ser considerada como uma autora 

descolonial. A intelectual brasileira, em seu texto “Por um feminismo afro-

latino-americano”, publicado pela primeira vez em 1988, afirmou 

categoricamente que “Tratar da divisão, por exemplo, da divisão sexual do 

trabalho sem articulá-la com seu correspondente em nível racial é recair 

numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso 

masculinizado e branco”11. É notável que mesmo antes do 

desenvolvimento do conceito de colonialidade do poder e de gênero 

moderno/colonial, Lélia já construía, por caminhos distintos, argumentos 

descoloniais que iriam futuramente ao encontro da produção dos demais 

pensadores latino-americanos. 

 
9 LUGONES, María. Colonialidad y genero. Tabula Rasa, Bogotá, Colômbia, núm. 9, pp. 73-101, julio-diciembre, 2008, 
p. 78. 

10 LUGONES, María. Colonialidad y genero. Tabula Rasa, Bogotá, Colômbia, núm. 9, pp. 73-101, julio-diciembre, 
2008, p. 93-4. 

11 GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). 
Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2020, p. 42.  
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Posteriormente, no texto “Colonialidad del poder y classificación 

social”, é possível identificar a inclusão da perspectiva de gênero feita por 

Quijano ao afirmar que a inserção da América no capitalismo mundial 

moderno/colonial, acentuou a classificação de pessoas com base em três 

aspectos distintos, mas que se articulam de forma global pela colonialidade 

do poder: o trabalho, a raça e o gênero.12 

As relações de trabalho possuem papel central na argumentação 

crítica descolonial, pois como Quijano evidenciou que 

 

en el processo de constitución histórica de América, todas las formas de control 

y de explotación del trabajo y de control de la produción-apropriación-

distribuición de produtos fueron articuladas alrededor de la relación capital-

salario (em adelante capital) y del mercado mundial). Quedaron incluídas: la 

esclavitud, la servidumbre, la pequena producción mercantil, la reciprocidade 

y el salario.13 

 

Quijano desenvolve o argumento de que as diversas formas de 

controle de trabalho foram articuladas com uma raça específica, de modo 

que o controle do trabalho também representava o controle de um grupo 

de pessoas, ao que ele identificou como uma nova tecnologia de 

dominação/exploração (raça/trabalho)14. Essa forma de interpretar o 

estado atual da sociedade nos países latino-americanos se afasta um pouco 

do marxismo hegemônico que tem como principal objeto a luta de classes. 

É evidente que o desenvolvimento do capitalismo nos países com passado 

colonial tem peculiaridades que as teorias marxistas de origem 

eurocêntricas não conseguem alcançar e explicar. A lógica de exploração 

 
12 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y classificación social. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno a la 
colonialidade del poder. Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 184. 

13 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno 
a la colonialidade del poder. Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 229. 

14 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno 
a la colonialidade del poder. Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 231. 
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capitalista na Europa, Estados Unidos e demais países do Norte Global15 

não é igual, exatamente porque as sociedades latino-americanas são 

heterogêneas em termos raciais e a exploração é realizada pelas 

oligarquias burguesas brancas/branqueadas e os explorados são as 

populações mestiças, indígenas e negras16.  

Atualmente, o controle sobre o trabalho é, de fato, importante na 

manutenção das relações de poder, seja no que tange ao controle do 

tempo, à autonomia para o exercício e, principalmente, sobre a 

propriedade dos produtos do trabalho. Contudo, percebe-se que tanto a 

produção legislativa quanto a doutrinária têm se omitido na análise das 

relações de trabalho sob uma perspectiva crítica descolonial. Neste sentido, 

as professoras Daniela Muradas e Flávia Pereira, em importante texto, 

concluíram que  

 

As sujeições interseccionais nas relações de trabalho contemporâneas, 

provenientes da divisão laboral racial-sexual da América Latina colonial, que 

articulava concomitantemente servidão, escravidão e trabalho livre conforme 

raça e gênero, são invisibilizadas pela doutrina dominante juslaboral, que 

ainda celebra o paradigma jurídico moderno eurocêntrico-liberal, enaltecendo 

a aporia do trabalho livre e subordinado como uma conquista transhistórica 

do Direito do Trabalho.17 

 

O direito do trabalho, de fato, tem sido construído no Brasil, com base 

nas ideias eurocêntricas de liberdade e autonomia dos contratantes, de 

modo que a assimetria de poder já existente entre trabalhador e 

 
15 Conforme Boaventura de Souza Santos, países que exercem a dominação econômica mundial e a hegemonia 
epistemológica (SANTOS, Boaventura de Souza; ARAÚJO, Sara; BAUMGARTEN, Maíra. As epistemologias do Sul 
num mundo fora do mapa. Sociologias. Porto Alegre, ano 18, n. 43, p. 14-23, set/dez, 2016). 

16 AYÉRDIZ, Danny Ramírez. Uma revisión decolonial del derecho del trabajo. Cuaderno Jurídico y político. Managua, 
Nicaragua, vol. 3, n. 10, Octubre-deciembre, pp. 38-51, 2017, p. 43. 

17 MURADAS, Daniela; PEREIRA, Flávia Souza Máximo. Decolonialidade do saber e direito do trabalho brasileiro: 
sujeições interseccionais contemporâneas. Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, vol. 9, n.4, pp. 2117-2142, 2018, p. 
2137. 
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empregador se acentua. A antropóloga e feminista argentina Rita Segato, 

argumenta que o eurocentrismo é o racismo, não só no campo da 

hierarquização e atribuição de valor desigual às pessoas, seus trabalhos e 

produtos, mas também, na produção de conhecimento, de leis e formas de 

existência próprias das sociedades que se encontram do outro lado da 

fronteira traçada entre Norte e Sul pelo processo colonial18. 

Neste particular, a Lei 13.467/17, cinicamente denominada de 

“reforma trabalhista”, é mais um exemplo de como o avanço neoliberal 

tem acentuado a exploração dos trabalhadores brasileiros, sob a 

justificativa de uma suposta modernização das leis trabalhistas, ocultando 

os marcantes traços da colonialidade do poder, como será analisado no 

próximo tópico. 

 
3. A “reforma trabalhista” e o aumento das assimetrias de poder nas 
relações de trabalho 
 

Em novembro de 2017, passou a vigorar no Brasil a Lei 13.467, 

também conhecida por “reforma trabalhista”. De forma geral, a lei alterou 

ou introduziu diversos dispositivos na Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT), relacionados com aspectos processuais e materiais do direito 

individual do trabalho, bem como modificou de forma radical o direito 

coletivo do trabalho. Os principais argumentos utilizados para tais 

modificações foram a necessidade de atualização da normas trabalhistas, 

que segundo os apoiadores da lei seria ultrapassada e um dos motivos para 

a crise econômica vivida no país. O discurso de que era necessário 

modernizar a legislação trabalhista foi amplamente propagado, somado 

aos argumentos de que a Justiça do Trabalho era excessivamente protetiva 

com relação aos trabalhadores litigantes, bem como de que os sindicatos 

 
18 SEGATO, Rita. La perspectiva de la colonialidad del poder. In: Aníbal Quijano, ensayos em torno a la colonialidade 
del poder. Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019, p. 72. 
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não eram suficientemente representativos das categorias profissionais, o 

que resultava em um déficit de autonomia coletiva.19 

O projeto de lei 6.787 foi apresentado pelo poder executivo em 

23/12/2016 e tinha como fundamentos para a necessidade de reforma da 

legislação trabalhista: o aprimoramento das relações de trabalho no Brasil; 

valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores; 

atualização dos mecanismos de combate à informalidade da mão-de-obra 

no país; regulamentação do artigo 11 da Constituição Federal, que trata dos 

representantes dos trabalhadores nas empresas; e atualização da lei 

6.019/74, que trata do trabalho temporário.20 

Constituída uma comissão especial no Poder Legislativo, foram 

realizadas 17 audiências públicas, no período de 16/02 a 06/04/17 (período 

inferior a 2 meses), bem como 7 seminários estaduais e apresentadas 850 

emendas ao Projeto de Lei (PL). Em seu relatório, favorável ao PL, o 

deputado Rogério Marinho se utilizou de argumentos visivelmente 

eurocêntricos como a afirmação de que “os filósofos alemães definem o 

zeitgeist como o espírito do tempo, o espírito da época, é o conjunto do 

clima intelectual e cultural do mundo. As leis são construídas e escritas 

com o objetivo de atender o zeitgeist em que estão inseridas”.21 Mas 

pergunta-se: com base em quais dados ou fatos sociais, o relator se baseou 

para defender a desregulamentação do trabalho? Quais pesquisas 

sociológicas, econômicas, antropológicas ou jurídicas serviram como 

 
19 Para uma análise mais profunda sobre o discurso de justificação da lei 13.467/17, ver o item 2.2. da tese de 
doutorado de Helena Lazzarin. (LAZZARIN, Helena Kugel. A reforma trabalhista e o princípio da proteção: uma 
análise à luz do direito à igualdade e à não discriminação. Porto Alegre: HS Editora, 2021).  

20 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.787, de 2016. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961&filename=Tramitacao-
PL+6787/2016. Acesso em: 30 jun. 2021. 

21 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, p. 17. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961&filename=Tramitacao-
PL+6787/2016. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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fundamento para a identificação do “clima intelectual e cultural do 

mundo”?   

O relatório também ressaltou a necessidade de conceder mais 

liberdade para as pessoas, liberdade esta que supostamente traria mais 

benefícios aos trabalhadores. Em um país onde a taxa de desemprego se 

manteve acima de 10% nos anos que antecederam à promulgação da lei 

13.467/1722, é patente a contradição da tentativa de favorecer a liberdade 

de contratação, diante do desemprego estrutural existente. Os dados 

inclusive mostram que a taxa de desemprego não reduziu mesmo após a 

vigência da lei, contrariando, portanto, o argumento de que a causa do 

desemprego era o excesso de proteção do trabalhador23. 

Segundo o relator “A legislação trabalhista brasileira vigente hoje é 

um instrumento de exclusão, prefere deixar as pessoas à margem da 

modernidade e a proteção legal do que permitir contratações atendendo 

as vontades e as realidades das pessoas”24. O argumento novamente busca 

fundamento na ideia do sujeito europeu moderno, autônomo, livre e capaz 

de fazer escolhas. Ignora a realidade brasileira na qual, no primeiro 

trimestre de 2017, mesmo as mulheres sendo maioria na população com 

idade de trabalhar, eram os homens que, predominantemente, estavam 

ocupados (56,9%). No primeiro trimestre de 2017 ainda, o contingente de 

 
22 No primeiro trimestre de 2016 a taxa de desocupação voltou a superar 10% da população nacional, se mantendo 
acima deste número desde então. (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Séries históricas. Taxa de desocupação. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?edicao=20653&t=series-historicas. Acesso em: 31/11/2021) 

23 Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 2º Trimestre de 2021, atualmente no 
Brasil, existem por volta de 14 milhões de desempregados, o que representa cerca de 14,1% da população, 
considerando como desempregados as pessoas sem trabalho que tem idade para trabalhar, estão disponíveis e 
tentando encontrar trabalho. (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua Segundo Trimestre de 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2021_2tri.pdf. Acesso em: 07/09/2021). 

24 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, p. 19. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961&filename=Tramitacao-
PL+6787/2016. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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desocupados era de 14,1 milhões de pessoas, sendo que os brancos 

representavam apenas 35,7%, enquanto pretos e pardos somados, 

alcançavam 63,6%25. Neste sentido, a professora Valdete Souto Severo, 

argumenta de forma crítica que  

 

o estereótipo “sujeito de direitos” o desconecta de sua “significação de base”. 

Ao ouvirmos a expressão sujeito de direitos”, imediatamente pensamos em 

alguém livre, capaz de negociar, destinatário das normas jurídicas. Entretanto, 

trata-se de um sujeito abstrato, que não encontra suporte no trabalhador “de 

carne e osso”, mas cuja definição serve para que a “mensagem do capital” – de 

que há liberdade onde ela não existe – seja aceita de modo acrítico.26 

 

A lei 13.467/17 alterou mais de cem dispositivos dos quais alguns se 

destacam por acentuarem a colonialidade do poder ainda existente nas 

relações de trabalho. Como já afirmado anteriormente, o controle do 

tempo de trabalho é uma das principais formas de dominação e exploração 

do trabalhador pelo empregador. Neste ponto, o caput do artigo 4º da CLT 

prevê que é considerado tempo de serviço o tempo em que o empregado 

esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. 

Contudo, a lei 13.467/17, incluiu o §2º prevendo exceções nas quais não 

será computado na jornada de trabalho o tempo, quando o empregado, 

por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas 

vias públicas ou más condições climáticas, entrar ou permanecer nas 

dependências da empresa para exercer atividades particulares, como 

práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de 

relacionamento pessoal e troca de uniforme. 

 
25 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua Primeiro Trimestre de 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017, p. 11-25. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=72421. Acesso em: 10/09/2021). 

26 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do direito do trabalho: compreendendo as relações 
sociais de trabalho no Brasil e a função do direito diante das possibilidades de superação da forma capital. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 39-40. 
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É evidente que não importa efetivamente o que o empregado esteja 

fazendo no referido tempo, mas o fato de estar ou não à disposição do 

empregador. O legislador procura esconder tal requisito por meio da 

enumeração de hipóteses que, com o passar do tempo, foram aparecendo 

em processos judiciais trabalhistas. Descanso, prática religiosa, estudo ou 

lazer não podem ser por si só hipóteses que afastem o cômputo da jornada 

de trabalho. O que deve ser analisado efetivamente é se o empregado tinha 

de fato opção de não estar ali naquele momento à disposição do 

empregador. Eventos coorporativos, reuniões de final de ano promovidas 

pela empresa, cursos de formação, atividades recreativas e esportivas nas 

quais os empregados são compelidos, expressa ou tacitamente a 

participar, sob pena de negativa de promoções e crescimento profissional, 

ou mesmo de dispensa, devem ser considerados como efetiva jornada de 

trabalho. Outro exemplo bastante comum, são os casos em que o 

empregado encerra sua jornada e precisa esperar o transporte fornecido 

pela empresa para retornar para casa, quando inexistente transporte 

público regular. Não importa o fato de o empregado estar esperando o 

transporte fornecido pelo empregador rezando, se alimentando, 

estudando ou conversando com seus colegas, o simples fato de ter que 

esperar, porque não há outro meio de ir embora, caracteriza o tempo à 

disposição, resultando no acréscimo na jornada de trabalho. 

Outro ponto bastante crítico da reforma foi a retirada do imposto 

sindical obrigatório (alteração dos artigos 578, 579 e 582), de modo que os 

inúmeros sindicatos foram fragilizados sem qualquer contraprestação que 

pudesse manter suas atividades de modo minimamente eficiente. Segundo 

a lei 13.467/17, somente mediante autorização expressa dos empregados, 

as contribuições sindicais poderiam ser descontadas. Não se discute que o 

sistema sindical brasileiro precisa de alterações de modo que se valorize a 

participação das entidades sindicais nas negociações coletivas e nem que a 
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autonomia sindical, quando efetiva, favorece a resolução de conflitos 

coletivos de trabalho. Contudo, simplesmente extinguir a principal fonte 

de custeio das entidades sindicais, sem qualquer tempo para que as 

mesmas pudessem se reorganizar, causou impacto negativo no direito 

coletivo de trabalho. Se o objetivo era fortalecer a negociação coletiva e a 

autonomia coletiva da vontade, o fortalecimento dos entes sindicais seria 

a forma mais adequada. A assimetria de poder que já era evidente entre 

entidades representativas de empregados e empregadores. Neste cenário, 

contraditoriamente houve a inclusão do artigo 611-A, que prevê matérias 

nas quais as normas coletivas prevalecem sobre a lei, também chamado de 

“negociado sobre o legislado”. 

O professor Jorge Luiz Souto Maior insere essa alteração dentro de 

uma lógica de divisão dos trabalhadores para enfraquecimento da classe. 

Segundo ele  

 

quando se diz que os trabalhadores organizados, podem renunciar a direitos 

que foram historicamente conquistados e consagrados em leis, o que se está 

estabelecendo é que a fragilidade que os trabalhadores individualmente 

considerados sentem diante do poder do capital não se altera quando se 

organizam coletivamente.27 

 

Em outras palavras, a atuação dos sindicatos é enfraquecida de um 

lado e de outro as matérias que podem ser objeto de negociação coletiva 

são ampliadas, em muitas hipóteses violando a própria constituição 

federal, resultando em um forte desequilíbrio em prejuízo aos 

trabalhadores no direito coletivo do trabalho. 

Por fim, importante citar as alterações referentes a limitação do 

acesso à justiça. A lei 13.467/17 alterou de forma radical artigos que 

 
27 MAIOR, Jorge Luiz Souto. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, Vol. I: parte II. São 
Paulo: LTr, 2017, p. 695. 
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garantiam a gratuidade da justiça no processo do trabalho. Referidos 

dispositivos davam concretude às garantias constitucionais processuais do 

acesso à justiça, inciso XXXV, e da assistência jurídica integral e gratuita 

aos economicamente hipossuficientes, inciso LXXIV, ambos do artigo 5º. 

A “reforma trabalhista” alterou o artigo 790-B, para determinar que a 

parte sucumbente no pedido, ainda que beneficiária da justiça gratuita, 

pudesse ser responsabilizada pelos honorários periciais. Ainda, dispôs que 

mesmo quando beneficiária da justiça gratuita, a parte teria que arcar com 

os honorários sucumbenciais eventualmente devidos no caso de 

sucumbência, incluindo o parágrafo 4º do artigo 791-A. E por fim, foi 

inserido o parágrafo 2º no artigo 844, exigindo que no caso de 

arquivamento da ação trabalhista por ausência do reclamante, este seria 

condenado ao pagamento de custas ainda que beneficiário da justiça 

gratuita. 28 

Todos os dispositivos produzem um mesmo resultado: a limitação ao 

acesso à justiça, pois aumentam custos para os litigantes beneficiários da 

justiça gratuita na Justiça do Trabalho. E quem são os referidos litigantes? 

Em sua maioria, são ex-empregados que se caracterizam pela insuficiência 

de recursos para o pagamento das custas do processo, exatamente as 

pessoas que mais sofrem a dominação e exploração nas relações de 

trabalho. 

Muitos outros pontos poderiam ser analisados de modo a demonstrar 

a marca intrínseca da colonialidade do poder em uma lei que tenta se 

apresentar como uma modernização da CLT, mas, em verdade, apenas 

busca acentuar a dominação e exploração já presente nas relações de 

trabalho: a equiparação da dispensa coletiva à dispensa individual, como 

 
28 Recentemente, em 2021, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.766, julgou procedentes os pedidos formulados 
quanto aos artigos 790-B, caput, §4º, e 791-A, §4º, declarando-os inconstitucionais. Quanto ao artigo 844, §2º, da 
CLT, o pedido foi julgado improcedente. 
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se os efeitos sociais de ambas fossem os mesmos (art. 477-A); a tentativa 

de tabelamento dos danos morais nas ações trabalhistas, usando como 

base para o cálculo a remuneração da vítima, resultando em violação 

constitucional da igualdade (art. 223-G, 1º); o instrumento de quitação 

anual de débitos (art. 507-B) que aparentemente serviria para evitar 

litígios judiciais sob o fundamento da autonomia das partes durante o 

contrato de trabalho, mas na realidade é apenas uma forma de chancelar 

o não pagamento de verbas trabalhistas, retirando o direito da cobrança 

judicial após o fim do vínculo empregatício; dentre tantas outras alterações 

marcadas inclusive por inconstitucionalidades que já estão sendo 

discutidas no STF por meio das ações próprias ou ainda serão. 

As alterações normativas introduzidas pela Lei 13.467/17 são 

paradigmáticas e confirmam a tese de que o que está por trás do discurso 

de necessidade de modernização das relações de trabalho, na verdade, 

nada mais é do que a busca pela manutenção e intensificação da 

dominação dos trabalhadores brasileiros. Em outras palavras, a 

precarização e desregulamentação das relações de trabalho buscam 

acentuar a assimetria de poder já existente entre trabalhador e 

empregador, de modo que a já insegura condição de empregado se torne 

ainda mais exploratória. A medida que se desvela as contradições das 

alterações legislativas e seus discursos, resta desnudado o lado obscuro da 

“modernidade” buscada para o trabalho no Brasil: a colonialidade do 

poder retoma força agora na pele da modernização do direito do trabalho.  

O trabalho possui a potência catalisadora para alterar a matriz 

eurocêntrica de exploração que se mantém presente na sociedade 

brasileira, exigindo, contudo, o desvelamento da colonialidade do poder 

nas leis e jurisprudência trabalhista. Nas palavras do professor 

nicaraguense Danny Ramírez Ayérdiz, 
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Si la matriz básica de la injusticia histórica antes que de classe es de raza, 

entonces, el efecto correctivo del Derecho del trabajo debe incorporar en, la 

construcción de los textos normativos y la actuación de estos Estados 

multiétnicos/nacionales, una visión cuestionadora de esta matriz, capaz de 

incluir, a través del trabajo, a las grandes mayorías excluidas que, a la vez, son 

las razas apartadas del ejercicio del poder, incluso, económico. Aún cuando el 

estado actual del Derecho del trabajo da cuenta de su funcionalidad con el 

capital, la democratización de la sociedad incluye a las relaciones laborales. No 

se puede hablar de democratización sin un Estado que también democratiza 

racialmente las relaciones laborales.29 

 

A colonialidade do poder se mostra intensamente presente na própria 

relação de trabalho livre e subordinada, nas leis trabalhistas que 

supostamente deveriam proteger o trabalhador, nas decisões da Justiça do 

Trabalho, que supostamente deveriam fazer concreta a Constituição 

Federal, bem como, na doutrina jurídica, que tem a função de construir os 

fundamentos teóricos do direito trabalhista e constranger as decisões que 

se mostrem incoerentes e inadequadas. A dominação por meio da 

classificação de raças, gênero, sexualidade, nacionalidade, e outros 

critérios que vão sendo construídos, mantém as pessoas em constante 

sujeição e exploração uma das outras, reproduzindo a dualidade 

sujeito/objeto, ideal eurocêntrico que produziu o conquistador, o sujeito 

assujeitador e, atualmente, o patrão explorador. 

 
Considerações finais  
 

No presente artigo, analisou-se alguns pontos da recente lei 13.467/17 

sob o viés da teoria crítica descolonial. Foram apresentados, inicialmente, 

os principais conceitos da teoria crítica descolonial, sendo articulados 

argumentos no sentido de que tal referencial possui instrumentos teóricos 

 
29 AYÉRDIZ, Danny Ramírez. Uma revisión decolonial del derecho del trabajo. Cuaderno Jurídico y político. Managua, 
Nicaragua, vol. 3, n. 10, Octubre-deciembre, pp. 38-51, 2017, p. 47. 



Rafael Selicani Teixeira  |  481 
 

importantes na análise crítica da regulamentação jurídica da proteção do 

trabalho no Brasil. 

Na continuidade do texto, por meio da análise de alguns fundamentos 

apresentados no relatório do PL 6.787 que foi convertido na lei 13.467/17, 

percebeu-se que os argumentos apresentados se mostravam 

contraditórios: a suposta modernização da legislação, na verdade apenas 

representava a desregulamentação das relações de trabalho e redução das 

proteções legais existentes. Tal situação resultou no aumento da 

assimetria de poder entre trabalhador e empregador, o que se confirmou 

pela análise de alguns dos dispositivos alterados ou incluídos. 

Por fim, a conclusão foi de que não obstante a marcante presença da 

colonialidade do poder na lei 13.467/17, o trabalho é um campo fértil para 

que a colonialidade do poder seja combatida, sendo necessário, contudo, 

que ela fique evidente. É possível lutar pela reversão da colonialidade do 

poder que marca a relação de trabalho no Brasil, e o processo começa pela 

descolonização do direito do trabalho, com decisões dos tribunais 

trabalhistas reconheçam a sua existência, bem como a construção pela 

doutrina de aportes teóricos que constranjam o Estado no sentido de fazer 

valer os direitos fundamentais trabalhistas previstos na constituição.  
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A abrangência dos direitos do trabalho 
ao e à atleta profissional de futebol: 

Um Olhar Sob a Ótica dos Direitos Humanos 
 

Ricardo Jorge Russo Junior 1 
 
 
1 - Introdução 
 

Os e as Atletas Profissionais do Futebol são serem humanos? Marta 

(Rainha) Pelé (Rei), Garrincha (Anjos das Pernas Tortas), Ademir da Guia 

(Divino) Rivelino (Patada Atômica), Edilson (Capetinha), Edmundo 

(Animal), Euller (Filho do Vento), Ronaldo (Fenômeno), Ronaldinho 

Gaúcho (Bruxo), Adriano (Imperador), entre tantos outros, não podem ser 

humanos, por fazerem o que fazem e o que fizeram.  

Me perdoe pelo “beliscão”, mas preciso te acordar deste sonho para 

te contar que eles e elas são sim seres humanos e meros mortais como 

todos nós! E posso dizer mais? Após a entrada em vigor da Lei 9.615/98 

(Lei Pelé) são todos e todas empregados e empregadas, por força do seu 

artigo 28. Pois é, todos(as) esses ídolos que atuam no futebol brasileiro, 

são empregados como muitos de nós, ou seja, tem o famoso “registro” na 

carteira.  

 
1 Ricardo Jorge Russo Junior, Advogado há quatorze anos, Mestre pela Faculdade de Educação da Unicamp, Pós 
Graduado em Direito Desportivo pelo Instituto Ibero-americano de Derecho Desportivo, Pós Graduado em Direito e 
Processo Civil, Pós Graduado em Direito e Processo do Trabalho, Especialista em Direito do Trabalho Coletivo 
(Sindical), MBA em Direito Empresarial, foi Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da 
Confederação Brasileira de Atletismo, da Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais, da Federação 
Paulista de Vôlei, é Defensor Dativo do Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping, Coordenador Regional do Instituto 
Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD), Membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB/São Paulo e 
OAB/Campinas, Diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas (AATC), Diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos – INPPDH, Presidente da Associação Nacional de Proteção ao 
Direito do Trabalho e ao Trabalhador – APRODT, Professor Universitário, de Cursos Preparatórios para Concurso e 
Palestrante. 
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Okay, tudo bem, que são humanos e humanas é tranquilo de 

entender, mas empregados e empregadas, essa não deu não.  

Pois é, o caput do artigo 28 da Lei Pelé diz o seguinte:  

 

Art. 28.  A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração 

pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade 

de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente: ... (grifos 

nossos) 

 

Dessa forma, todos e todas atletas profissionais de futebol são 

empregados e empregadas dos clubes que atuam, portanto, sujeitos não 

só à Lei Pelé, como também à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

demais leis que cercam o tema e, por conta disso tem férias com 1/3, 13º 

salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contribuem com 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), etc.  

E é aqui que está o objeto a ser abordado, ou seja, a abrangência do 

Direito do Trabalho ao e à Atleta Profissional de Futebol e o olhar para essa 

situação sob a ótica dos Direitos Humanos. Tentarei pinçar os pontos 

importantes e polêmicos que permeiam a relação trabalhista e o atleta de 

futebol profissional e sobre eles expor a minha visão.   

Claro que não tenho a pretensão de esgotar o tema e nem de fixar a 

verdade absoluta, mas, com todas as vênias aos que seguem a linha 

contrária, penso que há uma supressão de direitos trabalhistas dos e das 

Atletas Profissionais de Futebol, principalmente dos ídolos.  

O Direito do Trabalho, em especial àqueles que amparam os 

empregados, como é o caso do jogador ou da jogadora profissional de 

futebol, não tem limitações quanto à sua aplicação, ou seja, a Lei, por 

exemplo a CLT, não faz distinção quanto a profissão, remuneração, se a 

pessoa é famosa ou não, ela apenas quer saber; é empregado ou não? Se 

sim, estará sob a minha égide.  
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E o que faz a ligação disso tudo, ou melhor, o que servirá de base para 

amparar essa linha de pensamento são os Direitos Humanos, como visto 

acima, os e as Atletas Profissionais do Futebol são humanos e por essa 

razão, gozam das direitos e garantias inerentes à tal condição e da mesma 

forma os Direitos Humanos não fazem distinção alguma, pelo contrário, 

busca o tratamento de todos de forma igualitária.  

Tentarei caracterizar cada um dos atores envolvidos nessa temática, 

ou seja, os e as Atletas Profissionais de Futebol, os Direitos Humanos e 

então, ligar tudo isso em uma única relação jurídica, qual seja, a relação de 

emprego, em estrito cumprimento do que determina a Lei.  

 
2. Desenvolvimento 
 
2.1 O Atleta Profissional de Futebol, o Direito do Trabalho e os Direitos 
Humanos  
 

Primeiramente vamos apresentar as figuras que embasam e guiam 

nosso texto, sendo eles, o e a Atleta Profissional do Futebol, o Direito do 

Trabalho e os Direitos Humanos.  

A Lei Pelé não traz um conceito legal para configurar quem é Atleta, 

dessa forma, buscamos uma conceituação breve e simples, extraída do site 

www.conceito.com2, que nos diz o seguinte:  

 

A palavra atleta provém do grego athletes e por sua vez do termo aethos, que 

significa esforço. Atendendo a sua origem etimológica, o atleta é aquele que 

compete com esforço por um prêmio. Fora da etimologia, o atleta é aquele que 

pratica alguma modalidade relacionada ao esporte, mais específico ao 

atletismo. 

 

Nesse passo, levando esse breve e simples conceito para o campo 

profissional, teremos que Atleta Profissional de Futebol é aquele ou aquela 

 
2 https://conceitos.com/atleta/ Consulta realizada em 06/10/2021. 
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que por meio do esforço físico e mental pratica o futebol mediante 

remuneração. Esse também simples e breve conceito de Atleta Profissional 

de Futebol, tem como amparo no exposto acima, bem como os termos do 

artigo 3º, § 1º, inciso I, e artigo 26 e seu parágrafo único, ambos da Lei 

Pelé:  

 

Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 

manifestações: 

... 

§1º. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:                     

I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em 

contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva;  

Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a 

atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os 

termos desta Lei.  

Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta 

Lei aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais 

cuja remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo. (Grifamos) 

 

 Pronto, entendido quem é o e a Atleta Profissional de Futebol, mas 

não é possível ainda, concluir qual a relação jurídica que se estabelece 

entre ele ou ela e o clube. Contudo, durante esse curto caminho que 

percorremos, por enquanto, vimos que já apareceu um importante 

elemento que nos indica a resposta para essa dúvida, qual seja, a expressão 

contrato formal de trabalho e contrato de trabalho desportivo, o que nos 

remete para a próxima abordagem.  

Primeiramente vale dizer que empregado é um tipo de trabalhador, 

ou seja, empregado é uma espécie do gênero trabalhador, de forma que 

todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. 

Isso por que no Brasil a legislação que trata do tema cria e regulamenta 
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outros tipos de trabalhadores, tais como o eventual, avulso portuário e não 

portuário, doméstico, entre outros.  

Portanto, o empregado é aquele que está sujeito às regras da CLT, 

que se configura como tal quando preenche os requisitos do artigo 3º, do 

texto celetista. E no presente estudo, soma-se os termos do parágrafo 

quarto, do artigo 28, da Lei Pelé. Veja: 

 

Art. 28. Omissos. 

... 

§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação 

trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes 

desta Lei, especialmente as seguintes: 

I - se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não poderá 

ser superior a 3 (três) dias consecutivos por semana, desde que esteja 

programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial, 

devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião  da realização 

de competição fora da localidade onde tenha sua sede;  

II - o prazo de concentração poderá ser ampliado, independentemente de 

qualquer pagamento adicional, quando o atleta estiver à disposição da 

entidade de administração do desporto;    

III - acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, 

viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou 

equivalente, conforme previsão contratual;   

V - férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, acrescidas do abono de 

férias, coincidentes com o recesso das atividades desportivas; 

IV - repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, 

preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova 

ou equivalente, quando realizada no final de semana;       

VI - jornada de trabalho desportiva normal de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais. 

 

Aqui não temos também um conceito de empregado, porém 

elementos que o caracterizam o e a Atleta Profissional de Futebol como tal. 
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Mas, se eu pudesse definir quem é empregado Atleta Profissional de 

Futebol, lançaria um breve conceito: é aquele ou aquela que de forma 

pessoal, habitual, recebendo as ordens do clube empregador e mediante 

remuneração, se esforça, física e mentalmente na pratica da modalidade 

esportiva do futebol.  

Agora parto para os Direitos Humanos, algo completamente pouco 

explorado seja academicamente, seja profissionalmente. Atribuímos isso à 

sua baixa incidência econômica e ao pouco volume de trabalho, frente a 

outros ramos do Direito, tais como o trabalhista, penal, cível, tributário e 

até mesmo o desportivo. Ou seja, os Direitos Humanos não têm uma 

demanda contenciosa de massa, que atraia os olhos da Advocacia. Porém, 

basta ter o conhecimento técnico, para tanto e acreditar, pois, por 

exemplo, foi por conta de um Advogado ter acreditado na causa de sua 

cliente e a ter submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 

temos hoje em vigor no Brasil a Lei Maria da Penha.   

Para entendermos onde estão os Direitos Humanos na tão conhecida 

pirâmide de Hans Kelsen, destacamos a sua própria ordem da hierarquia 

das Leis. O jurista austríaco, ensinou que deve ser observada uma 

hierarquia entre as Leis. Assim a Constituição Federal ocupa o topo da 

pirâmide e abaixo dela estão todas as demais legislações existentes no País, 

no caso do Brasil, o rol do artigo 59, da Constituição Federal.  

Dessa forma temos que nenhuma Lei ou mesmo ato normativo e 

administrativo será realizado, produzido e considerado válido se não 

observar os ditames estabelecidos pela Lei Maior de um País. Sendo certo 

que a Constituição Federal é a base para tudo isso. Porém indagamos, se a 

Constituição Federal é o manual de instrução do Brasil, portanto, é a base 

regulatória para a criação de uma Lei, por exemplo, a própria Lei Pelé, qual 

é a base para se elaborar uma Constituição? A resposta é bem simples, são 
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os Direitos Humanos, basta ler o artigo 5º, da Constituição Federal de 1988 

e a Declaração Universal de Direitos Humanos, são praticamente idênticos.  

Os Direitos Humanos são considerados por Kelsen como Normas 

Fundamentais Transcendentais. Na sua concepção piramidal, tem-se a 

norma superior fundante, que pode ser entendida como a Constituição 

Federal e a norma inferior fundada, hierarquicamente inferior, que por 

exemplo, é a Lei Pelé e a CLT. E então, acima da norma superior 

fundamente, a Norma Fundamental Transcendental, que são os Direitos 

Humanos e vão servir de guia tanto para a norma superior fundante, tanto 

quanto para a norma inferior fundada.  

E no Brasil isso é bem claro, pois o rol dos Direitos Fundamentais 

exposto nos incisos do artigo 5º, da Constituição Federal é praticamente o 

que compõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mas 

que fique claro que há uma diferença entre constar do texto constitucional 

e ter efetividade na ordem prática da vida. A Constituição Federal 

brasileira é muito boa, muito avançada e não é à toa que é chamada de 

Constituição Cidadã, porém não tem aplicabilidade nenhuma em um País 

como o nosso, é duro dizer, mas estamos muito a quem do que ela oferece.    

Os Direitos Humanos vão além da ordem jurídica, eles estão 

presentes em todas as searas da vida humana, inclusive no âmbito do 

Direito Desportivo, na relação de emprego firmada entre clube e atleta. 

Não há uma Declaração ou Convenção de Direitos Humanos específica 

para o Desporto, mas há inúmeras, inclusive as Convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que tem aplicabilidade neste 

ramo do Direito. Citamos como exemplo a Declaração Universal Sobre 

Liberdade de Expressão, tão discutida atualmente por conta do ato da 

atleta do Vôlei de Praia, Carolina Salgado Collett Solberg, ao pronunciar 

uma manifestação de ordem política ao final de um jogo. Há ainda, 

declarações sobre eliminação do racismo, discriminação de gênero e 
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qualquer tipo de discriminação contra a pessoa, que infelizmente também 

tem sido frequente os casos envolvendo condutas desse tipo, inclusive e 

principalmente no futebol, além de declarações sobre Diretos da criança, 

violência contra a mulher, entre muitas outras.   

Nesse passo é possível entender de imediato que os Direitos 

Humanos estão além de um simples sistema normativo positivado. 

Também não se trata de Direitos Naturais, puramente. Podemos dizer que 

os Direitos Humanos têm os Direitos Naturais como alicerce da sua 

formação, mas que isso não significa dizer que as Declarações e 

Convenções sobre o tema são a positivação dos Direitos Naturais, já que se 

assim fosse, deixariam de ser Direitos Naturais.  

Portanto, no meu entender, os Direitos Humanos são a Constituição 

Universal dos Direitos Fundamentais e que servem de patamar mínimo a 

ser respeitado por toda e qualquer pessoa, seja física, jurídica pública ou 

privada. Assim o que diferencia os Direitos Humanos dos Direitos 

Positivados, de forma geral, é que os Direitos Humanos são inerentes à 

Pessoa Humana, independente do que e quem ele seja na sociedade, de sua 

condição financeira, da posição ou cargo que ocupe, cor da pele, crença, 

viés político, time de futebol, etc., já os Direitos Positivados, em certos 

momentos, dependerão da posição da Pessoa Humana na sociedade, por 

exemplo, os regramentos da CLT, só são aplicáveis a quem é empregado e 

os regramentos da Lei Pelé apenas serão aplicados ao Atleta.  

E aqui, deixo uma crítica nesse particular, pois ao ler o regulamento 

de qualquer competição, seja qual for a modalidade esportiva, não se 

enxerga que esse documento teve como base os Direitos Humanos, o que 

fica latente é o viés econômico, a proteção ao dinheiro em detrimento da 

proteção da Pessoa Humana, não só do e da atleta, mas de todos os 

partícipes da respectiva competição, internos e externos, digo torcedores.  
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Pois bem, e pegando o gancho desta crítica, é que se faz necessário 

inserir nas relações desportivas, em especial nas relações laborais 

desportivas, os Direitos Humanos, ou seja, ter os Direitos Humanos 

Universais como fonte norteadora destas relações, para que se possa 

então, enxergar o e a atleta como pessoa humana que é.    

Ah que besteira, é claro que são vistos e tratados e tradadas como 

seres humanos. Não! Quem lê este texto e é da área jus desportiva sabe 

que não são e, quem não é da área saiba que não são! Qualquer menino ou 

menina de 9 anos que se destaque no futebol, seja no campeonato da escola 

ou mesmo no campeonato interno de qualquer clube social e que possa 

minimamente fazer nascer um sonho, ainda que distante, de ter uma 

carreira no futebol profissional, já passa a ser visto como um cifrão 

ambulante. E isso não só pelos chamados players do futebol, mas pela 

própria família, inclusive. É natural? Não! É cultural? Talvez sim.  

E aí o que acontece? Esse menino ou essa menina consegue seu 

primeiro contrato junto a um clube de futebol, ainda nas categorias de 

base, contrato de formação, previsto no artigo 29, da Lei Pelé e, muitas 

vezes com uma mínima ajuda de custo como contraprestação 

remuneratória. E aí o que acontece? Os Pais já deixam o emprego para 

“cuidar” da “carreira” do filho ou da filha. Passam 7 ou 8 anos investindo 

tempo e o pouco dinheiro no sonho de ter um filho jogador ou uma filha 

jogadora de futebol. Os Pais sem trabalhar e a criança sem estudar como 

deveria e, toda a família vivendo do sonho. E então, 7 ou 8 anos depois não 

dá certo, o sonho não se realiza. O que acontece? Catástrofe econômica, 

familiar e até mesmo psicológica. Os Pais já estão fora do mercado de 

trabalho há muitos anos e até mesmo com idade avançada, a criança até 

tem tempo de recuperar o estudo perdido, mas terá grandes dificuldades. 

E soma-se a tudo isso, a necessidade financeira, para sobreviverem. Este 

ciclo é o que acontece com a imensa maioria dos casos.  
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Mas isso tem a ver com o tema? Sim, pois enquanto essa criança tem 

algum destaque no futebol, que possa projetar alguma chance de se ganhar 

dinheiro com ela, há inúmeras pessoas rodeando-a, o que sem medo e 

culpa nenhuma podemos chamar de “urubus do futebol”. Mas no primeiro 

sinal de que essa criança não irá “vingar” ela é largada, abandonada e até 

mesmo expurgada do futebol e do esporte como um todo. 

Conseguiu entender como são vistas como mero cifrão ambulante? 

Conseguiu entender como crianças como essa precisam ser vistas como 

Pessoa Humana? Conseguiu entender como é indispensável ter os Direitos 

Humanos como base norteadora desta e de qualquer outra relação da 

vida? Ainda não? Então pense se essa criança fosse sua filha ou filho, 

acredito que ficará mais fácil de enxergar a situação.   

Chega de críticas, voltemos ao tema novamente, a partir do ponto em 

que essa nossa criança “vingou” e agora terá seu contrato especial de 

trabalho desportivo assinado. 

 
2.2 A Abrangência dos Direitos do Trabalho Ao e À Atleta Profissional do 
Futebol.  
 

Primeiramente vale destacar que no sistema legislativo brasileiro, há 

direitos fundamentais garantidos ao trabalhador em geral. São aqueles, 

ainda que poucos, mas tidos como direitos fundamentais do trabalhador 

brasileiro, previstos no artigo 7º, da Constituição Federal, que formam os 

seus direitos básicos.  

Nesse passo, veja a importância da expressão contida no referido 

artigo 7º, “São direitos dos trabalhadores”. No item anterior afirmamos 

que trabalhador é um gênero, de onde decorrem várias espécies. Portanto, 

é fácil entender que o rol de direitos fundamentais do trabalho se 

estendem ao e à Atleta de Futebol Profissional de Futebol, por ser ele ou 

ela uma espécie de trabalhador ou trabalhadora, qual seja, empregado ou 

empregada, quando já na categoria do futebol profissional, ou em 
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formação, quando nas categorias de base, mas não deixa de ser 

trabalhador. Não é por outra razão que o contrato de formação, aquele do 

artigo 29, da Lei Pelé, apenas pode ser formado a partir dos 14 anos e tem 

como idade limite os 20 anos. Algo muito similar ao Aprendiz, do artigo 

403, da CLT, cuja idade mínima é a partir dos 14 e a idade máxima é até 

os 24 anos.     

Assim, por essa simples leitura é fácil compreender que os direitos 

fundamentais do trabalho, previstos nos incisos do artigo 7º, da 

Constituição Federal, tais como limitação da jornada de trabalho, diária e 

semanal, adicional noturno, entre outros, são plenamente aplicáveis ao e 

à Atleta Profissional do Futebol.  

Pois é, mas não é assim, não. Pouco se fala em observância e respeito 

aos limites diários e semanais da jornada de trabalho do e da atleta 

profissional de futebol. Atuei como Advogado de um importante e 

conhecido clube de futebol da cidade de Campinas/SP por cerca de 2 anos 

(2015 / 2017) e se vi uma ou duas ações trabalhistas pleiteando o 

recebimento de horas extras foi muito. 

E o tempo à disposição? A concentração e as viagens, por exemplo, 

são tempo à disposição. Dever-se-ia, então, minimante, criar regras de 

fragmentação da jornada de trabalho do (a) Atleta Profissional de Futebol, 

como foi feito com os e as Motoristas Profissionais e com os e as 

Empregadas Domésticas. Mas isso não existe. Parece que há um certo 

medo legislativo quando se trata de futebol. Seria a paixão maior que a 

razão, nesse caso? Se sim, não deveria.  

Pensem em uma semana normal de trabalho de um ou uma Atleta 

Profissional do Futebol durante uma competição, como o Campeonato 

Brasileiro, por exemplo. Jogos às quartas e domingos, via de regra, ou que 

estabeleçamos dois jogos por semana. Okay, já temos dois dias da semana, 

deste ou desta atleta ocupados. Depois temos, os dias de treinos, de viagens 
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e concentração. Ao final desta semana de trabalho, este ou esta atleta, com 

muita sorte, teve um dia de folga, que via de regra é às segundas, o que lhe 

retira totalmente do convívio social e familiar. Isso quando a 

reapresentação ao Clube Empregador não ocorre já no dia imediatamente 

subsequente ao do jogo. Ah, sem falar no desrespeito à vedação do trabalho 

prestado aos domingos e feriados, conforme imposição do artigo 68, da 

CLT e do artigo 1º, da Lei 605/49. Veja-se, ainda, que o atleta profissional 

de futebol não está excluído da aplicação da referida Lei 605/49, por não 

abarcado pela exceção legal, esculpida em seu artigo 5º.  

Mas aí você pode dizer, e o anexo 13, da Portaria 604/19, que autoriza 

o trabalho aos domingos em estabelecimentos esportivos, cujo ingresso 

seja pago? Mas aí eu lhe respondo, com todo respeito a quem pensa de 

forma diferente, não é possível entender que se esteja expressamente 

falando de futebol. Não sei se a tal cobrança do ingresso é para assistir, 

praticar, participar e ou ingressar, na acepção literal do termo. Então, 

considerando o Princípio da Condição Mais Benéfica ao Trabalhador, 

entendo não ser aplicável aos jogos de futebol. E ainda que seja, claramente 

cria situação menos benéfica. 

Há ou não há horas extras nesta semana se trabalho? Isso pensando 

apenas em Campeonato Brasileiro, sem levar o pensamento para um time 

que jogue a Libertadores, onde as viagens são internacionais e por 

consequência mais longas, demandando mais dias que o atleta fique à 

disposição do clube empregador.  

E o adicional noturno? Ora, ainda que os jogos ultimamente tenham 

iniciado às 21h30, sem sombra de dúvidas avançam dentro do horário 

considerado noturno, pelo parágrafo segundo, do artigo 73, da CLT. (das 

22h00 de um dia às 05h00 do dia seguinte) Só a partida em si irá se 

encerrar por volta das 23h30. Depois tem o lapso temporal que se passa 

entre o fim da partida, o banho dos atletas, entrevistas, etc., até que de fato 
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o ou a profissional encerre sua jornada de trabalho e esteja liberado para 

se dirigir à sua casa. Isso se o jogo for na “casa” do seu clube empregador, 

pois se for na “casa” do adversário, irá retornar para o hotel ou fazer a 

viagem de volta para a cidade onde seu empregador está estabelecido, 

mantendo-se por todo esse período à disposição do cube.  

Há cartão de ponto para eles ou elas? O parágrafo quarto, do artigo 

70, da CLT, diz que o empregador com mais de 20 empregados deve ter 

controle de horário de seus empregados. Com certeza os Clubes possuem 

mais que 20 empregados. Nesse passo, o artigo 62, da CLT não prevê 

possibilidade que possa se enquadrar o atleta profissional de futebol, na 

exceção legal ao controle de horário. Dessa forma, os clubes 

empregadores, estão obrigados a manter controle de horário de todos os 

seus empregados, inclusive dos e das suas atletas. Mas nunca se ouviu 

dizer, que um jogador de futebol “pica cartão”.  

E o intervalo para refeição e descanso? O artigo 71 da CLT, diz que 

para jornadas entre 4 e 6 horas deve ser respeitado pelo menos 15 minutos. 

Para jornadas superiores a 6 horas, o tempo a ser respeitado e de 01h00, 

no mínimo, à 02h00 no máximo. Porém, em dia de treino, por exemplo, 

em que a jornada é dividida em dois turnos, treino da manhã e treino da 

tarde ou poder-se-ia dizer, como se usa para os garçons, “dupla pegada”, 

geralmente o horário do treino na parte da manhã é das 09h00 às 11h00 

e depois das 14h00 às 17h00, em alguns casos das 17h00 às 19h00. Há, 

nesse caso, um intervalo intrajornada superior às 02h00 autorizadas pelo 

artigo 71, da CLT. Dessa forma, há direito do ou da atleta em receber horas 

extras.  

Já pensaram na Insalubridade, pela exposição ao sol, nos termos do 

anexo 3, da Norma Regulamentar 15? Mas isso é radicalismo, isso tudo que 

você disse não se aplica ao Futebol, por conta de suas especificidades. Não 

senhor, não senhora!  
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Sequer há Convenção Coletiva de Trabalho que aborde esses temas. 

Ao menos, pelo que se pode verificar no sítio oficial do Sindicato dos 

Atletas Profissionais de Futebol - SAPESP, em São Paulo, e na Federação 

Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol - FENAPAF.   

De fato, a relação empregatícia no âmbito do Futebol Profissional é 

cercada de especificidades. Contudo, essas especificidades não podem e 

não devem ser usadas como desculpas ou justificativas para 

descumprimento de Direitos Fundamentais do Trabalhador brasileiro.    

Vale dizer, que conforme dados divulgados em 2015, pela CBF, sei 

que são velhos, mas é o que tem disponível, dos cerca de 28.000 Atletas 

Profissionais de Futebol que constavam em seus cadastros, 

aproximadamente 82% percebiam remuneração de até R$ 1.000,00. Aí 

cabe a pergunta; onde está a especificidade?  

Peguemos, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

10 de dezembro de 1948, já traz alguns artigos que se aplicam na discussão 

acima. Veja-se:  

 

Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros 

em espírito de fraternidade. 

Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 

origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 

situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto 

político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da 

pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 7° Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 

protecção da lei. Todos têm direito a protecção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 

a tal discriminação. 
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Artigo 24° Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, 

a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. 

 

Portanto, ainda que o futebol tenha todas as especificidades que 

alguns defendem ter, não há nada que justifique sua sobreposição aos 

Direitos Humanos e por consequência aos Direitos Fundamentais do 

Trabalho, tais como àqueles esculpidos no artigo 7º, da Constituição 

Federal. 

Então, sendo o e a Atleta Profissional de Futebol um ser humano e 

um empregado como procuramos demonstrar no decorrer do presente 

texto, por qual razão não aplicar a ele os seus direitos?  

Não há razão para isso, de forma que entendo e defendo que todos os 

Direitos Fundamentais do Trabalho estabelecidos no artigo 7º da Carta 

Magna pátria devem ser aplicados àquele e àquela que é Atleta Profissional 

de Futebol, sem exceções, ou seja, inclusive às “estrelas” e aos “astros” ou 

melhor, atualmente se diz às celebridades do mundo do futebol.  

O que queremos deixar claro é que não há, pelo menos ainda, 

qualquer circunstância jurídico-legal que sirva de amparo consistente para 

justificar o contrário, ou seja, o descumprimento do comando 

Constitucional, de forma que, data vênia, todos os argumentos que tentam 

embasar o posicionamento contrário, são meras opiniões desprovidas de 

fundamento jurídico, calcadas apenas na “especificidade” do futebol e via 

de regra tentam defender os clubes e pegam como exemplo a grande 

minoria de atletas bem-sucedidos(as).   

 
Conclusão 
 

Apresentada a real situação jus laboral dos e das Atletas Profissionais 

do Futebol, restou incontroverso que são empregados e como tal devem 

ver respeitados todos os seus Direitos Fundamentais, inclusive como 
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forma de respeito aos Direitos Humanos, que sem nenhum 

questionamento se sobrepõem a qualquer especificidade do esporte.  

Sendo assim, esperamos ter conseguido deixar claro que não há 

desculpas para não se cumprir com os direitos trabalhistas dos e das 

Atletas Profissionais do Futebol e que sua inobservância caracteriza uma 

afronta direita aos Direitos Humanos destes e destas trabalhadoras, 

ocasionando, sem sombra de dúvidas danos não só de ordem econômica, 

mas feridas profundas na dignidade destas pessoas.  

E tudo isso com qual viés? Desonerar cada vez mais os Clubes, que já 

faz décadas que estão perdidos, mau orientados, mau administrados, 

afundados em dívidas de todas as ordens e sempre deslumbrados, mas não 

deixam de se gabar por pagar milhões de reais por mês para poucos e não 

se envergonham de dever milhões para muitos. 

Esperamos, por fim, que de alguma forma esse nosso texto possa 

tocar o coração daqueles que defendem a supressão de direitos dos e das 

Atletas Profissionais de Futebol, para que reflitam e repensem seus 

conceitos e valores, a fim de que com a mudança desses paradigmas se 

possa garantir melhores condições a esses trabalhadores.     

Próximo passo é encontrar uma solução plausível para diminuir o 

imenso número de processos trabalhistas que existem contra os clubes 

brasileiros, bem como a forma de quitar os respectivos débitos.  
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