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1º PAINEL

GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E A IMPORTÂNCIA DA  
CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA  

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO

Roseli de Fátima Bialeski Bozza
Mestre em Direito pela PUCPR. Especialista em Direito do 

Trabalho e Processual do Trabalho pela PUCPR. Especialista 
em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal do 
Paraná — convênio com UNIBRASIL. Graduada em Direito 

pela PUCPR. Integrante do Grupo de Pesquisa — CNPQ 
— “Núcleo de Estudos Avançados em Direito do Trabalho e 

Socioeconômico, grupo vinculado ao Programa de Pós- 
-Graduação em Direito (Mestrado/Doutorado) da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Advogada.

O extraordinário avanço da tecnologia con-
tribuiu para a internacionalização do sistema ca-
pitalista. Com o desenvolvimento da tecnologia 
ao longo dos anos da era industrial, a sociedade 
industrial tradicional dá lugar a uma sociedade 
globalizada, multifacetada, na qual o mercado 
passa a ser global e o capital circula livremente.

Desse modo, a globalização dos meios de 
comunicação e o avanço tecnológico tornam-
-se mecanismos importantes para o desenvolvi-
mento do mercado, na medida que facilitam as 
relações econômicas e os investimentos estran-
geiros, proporcionando a mobilidade do capital. 

A globalização econômica proporcionou 
a expansão das empresas transnacionais, que 
operam em diversos Estados por meio de uma 
relação matriz-subsidiária, sob uma administra-
ção centralizada. Por consequência, o capital de 
algumas transnacionais já é maior do que o PIB 
(produto interno bruto) de muitos países. Por 
isso, hoje, verifica-se uma verdadeira batalha 
entre o Estado e o poder econômico das trans-
nacionais, que exercem grande influência nas 
questões políticas, sociais e econômicas dos paí-
ses em desenvolvimento. 

De acordo com Zygmunt Bauman, os ce-
nários de imprevisibilidade em que as decisões 
da companhia são tomadas produzem incertezas 
e inseguranças nos trabalhadores. Esta insegu-
rança é gerada pelo fato de que hoje a vida e o 

futuro do trabalhador dependem de decisões 
econômicas tomada apenas pelos investidores 
da organização, uma vez que os trabalhadores 
não têm poder de decisão perante a compa-
nhia.(1) Enquanto isso, os demais cidadãos que 
trabalham nas grandes empresas ficam presos 
nas localidades, observando a mobilidade dos 
capitalistas globais sem poder fazer nada, uma 
vez que muitos trabalhadores possuem pouca ou 
nenhuma chance de acompanhar a mobilidade 
das corporações.(2) 

Para José Eduardo Faria, a inovação tec-
nológica é baseada “exclusivamente em valores 
como eficiência, competitividade e acumulação, 
retirando do universo do capital, da produção e 
do trabalho qualquer sentido de orientação hu-
manamente significativa”.(3) 

Joseph Stiglitz adverte que as grandes em-
presas buscam mão de obra não qualificada nos 
países em desenvolvimento, contribuindo, ainda 
mais, para aumentar a desigualdade entre os paí-
ses ricos e os pobres, pois os trabalhadores não 
especializados recebem salários muito baixos, fi-
cando numa situação social ainda pior.(4)

(1) BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências 
humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 13. 

(2) Ibidem, p. 25.

(3) FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia 
Globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 8-9.

(4) STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. 
Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das 
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Conforme Henrique Dussel, a fase contem-
porânea do capitalismo global transfere o pro-
cesso produtivo das grandes empresas para os 
países periféricos, explorando a mão de obra dis-
ponível nestes Estados, pagando salários muito 
baixos aos trabalhadores, e também explorando 
e destruindo os recursos naturais não renováveis 
de maneira totalmente irresponsável.(5)

É no contexto da globalização econômica 
que emerge a necessidade da concretização do 
princípio constitucional da valorização do tra-
balho humano, na busca de uma vida digna para 
os trabalhadores, destacando-se a importância 
da força normativa da Constituição Econômica 
Dirigente na concretização de referido princípio.

A Constituição da República de 1988 con-
sagra como fundamentos do Estado Social e De-
mocrático de Direito a dignidade da pessoa hu-
mana, a valorização social do trabalho e a livre 
iniciativa, além de outros consubstanciados no 
art. 1º. Também assegura em seu art. 170, caput, 
que valorização social do trabalho e a livre ini-
ciativa são fundamentos da ordem econômica.

A Constituição econômica dirigente está 
voltada para a transformação da realidade social, 
prevendo objetivos a serem promovidos pelo Es-
tado. No entanto, a Constituição dirigente não 
tem a função de substituir a política, mas sim 
exerce a tarefa de fornecer preceitos e valores 
constitucionais que deverão ser observados pe-
los poderes públicos.(6)

O Estado deve se preocupar com o inte-
resse social, pois é este que legitima as ações 
estatais, “atua no sentido de legitimar o poder 
exercido pelos representantes institucionais da 
sociedade”. O objetivo da ordem econômica dis-
posta na Constituição é a transformação da rea-
lidade social, direcionando a política do Estado 
à promoção do interesse de toda a sociedade.(7) 

Neste aspecto, é necessário resgatar a força 
normativa da Constituição econômica dirigente, 

Letras, 2007. p. 417.

(5) DUSSEL, Henrique. Hacia uma Filosofia Política Crítica. 
Espanha/Bilbão: Deslclée de Brouwer, 2001. 

(6) BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e 
Desenvolvimento. Uma leitura a partir da Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 58.

(7) GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição 
de 1988. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2008. GRAU, Eros 
Roberto. p. 344-347.

pois a Constituição não estabelece apenas procedi-
mentos a serem observados pelos poderes públicos 
na execução da política, consagra “algo substanti-
vo, porque contêm valores (direitos sociais, funda-
mentais, coletivos lato sensu) que o pacto consti-
tuinte estabeleceu como passíveis de realização”.(8) 

Segundo Eros Roberto Grau, a livre inicia-
tiva não compreende apenas a liberdade econô-
mica, mas também a liberdade pelo trabalho, 
devendo ser “tomada no quanto expressa de 
socialmente valioso”. O exercício da atividade 
econômica deve estar em consonância com os 
interesses da coletividade, o que pressupõe uma 
atuação moderada, uma reciprocidade de direi-
tos e deveres entre os agentes econômicos (ini-
ciativa privada) e o Estado, no intuito de assegu-
rar a todos uma vida digna.(9) 

Desse modo, verifica-se que a ordem jurí-
dica consubstanciada na Constituição Federal 
de 1988 possui valores para contemplar a vida 
econômica e social. A Ordem Econômica Cons-
titucional possui carga axiológica para melhor 
atender aos interesses sociais e tais valores de-
vem ser respeitados tanto no âmbito social como 
no econômico.

Assim, torna-se necessário que o Estado 
exija das empresas transnacionais uma atividade 
econômica que concretize o princípio da valori-
zação do trabalho humano, buscando a realização 
da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

Referências
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(8) STRECK, Lenio Luiz. A Inefetividade dos Direitos 
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Tardia. Revista da Academia Brasileira de Direito 
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(9) GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 201. 
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O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE COMO FUNDAMENTO 
PARA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE PSEU-

DOCOOPERADOS

Leila Andressa Dissenha
Doutora e Mestra em Direito pela PUCPR; professora do 

Mestrado do PPGCOOP — Programa de Pós-Graduação em 
Gestão de Cooperativas da PUCPR; professora dos Cursos 
de Graduação em Direito e Administração da PUCPR e da 

UNINTER; pesquisadora convidada da UNIFE — Università 
degli Studi di Ferrara (Itália/2011); professora convidada dos 
Cursos de Especialização da UNIARP/SC, UnC Concórdia/

SC, EMATRA IX, FESP e UNIPOSITIVO; Consultora 
Empresarial Trabalhista inscrita na OAB/PR sob o n. 37.809.

Tiago de Araújo Gonçalves
Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania, linha 
de pesquisa “Atividade Empresarial e Constituição: 
Inclusão e Sustentabilidade” Pela UNICURITIBA — 

Centro Universitário Curitiba; Especializando em Direito 
do Trabalho e Processual do Trabalho pela PUCPR; 

Especializando em Direito Processual Civil pelo Instituto 
de Direito Romeu Felipe Bacellar; Bacharel em Direito pela 

PUCPR; Advogado inscrito na OAB/PR sob o n. 60.994.

Os princípios do Direito do Trabalho cons-
tituem tema sempre atual e de grande relevân-
cia: são a base sobre a qual se alicerçam os cri-
térios da hermenêutica judicial e da inspiração 
legislativa trabalhista. Os princípios auxiliam na 
busca de equilíbrio da relação trabalhista e a via-
bilizam. Muitas vezes, contudo, eles servem de 
próprio elemento normativo, sendo aplicados à 

análise do caso concreto.(1) É o que ocorre no 
tema proposto para este breve artigo.

O Cooperativismo, como filosofia de vida 
e organização de desenvolvimento social e eco-
nômico, também está amparado em sólida base 

(1) Neste sentido: LEITE, Carlos H.Bezerra. Curso de 
direito do trabalho. 4. ed., Curitiba: Juruá, 2013. p. 71.
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axiológica; seus princípios foram elencados em 
1844, em Manchester, na Inglaterra, com a pri-
meira Cooperativa moderna reconhecida pelos 
historiadores.(2) Dentre os princípios que alicer-
çam o Cooperativismo estão até nossos dias es-
tão: o da educação, o do envolvimento com a 
comunidade, o da democratização das decisões 
e, principalmente, o princípio da livre adesão.

Este princípio sugere que somente esta-
remos diante de uma verdadeira Cooperativa 
quando seus membros escolhem livremente uni-
rem-se para a busca de melhores condições de 
vida. Nenhum tipo de pressão, coação ou cons-
trangimento pode ser a razão da adesão do mem-
bro àquela organização.(3)

A realidade, contudo, tem apresentado situa-
ções de flagrante desrespeito a este princípio, com 
graves reflexos na esfera trabalhista. Decisões judi-
ciais e autuações do Ministério Público do Traba-
lho têm demonstrado à sociedade casos nos quais 
empregados são constrangidos a se tornar coope-
rados para continuar com seus “empregos”. Essa 
é a atuação das chamadas “pseudocooperativas”.

Sob o argumento de diminuição de custos 
trabalhistas e fiscais, diversos empreendimentos 
vêm empregando a estratégia ilícita de transfor-
mar seus quadros de empregados em coopera-
dos.(4) Diante da crise econômica e social que se 
vivencia, poucos são os trabalhadores que po-
dem se esquivar de tal situação e buscar, com 
facilidade, outra colocação no mercado de traba-
lho. Boa parte dos trabalhadores, por necessida-
de e/ou sujeição, cumprirão qualquer exigência 
feita para manter sua renda.

Quando empregados são forçados a aderir 
ao cooperativismo, inexiste a vontade humana 
criadora da Cooperativa, que é o primeiro ele-
mento jurídico exigido para a validade da cons-
tituição daquela pessoa jurídica; é ferido, igual-
mente, o princípio da livre adesão e, por isso, 

(2) Conforme LOURENÇO, Mariane Lemos. Cooperativismo 
e subjetividade. Curitiba: Juruá, 2013. p. 25.

(3) DISSENHA, Leila A.; GONÇALVES, Tiago de 
Araújo. A responsabilidade civil dos administradores na 
terceirização ilícita de cooperativas. In GOULART, Rodrigo 
F.; VILLATORE, Marco A. Responsabilidade civil nas relações 
de trabalho. São Paulo: LTr, 2015. p. 211. 

(4) Neste sentido: TEIXEIRA JR., Amilcar B.; CIOTTI, 
Livio R. Cooperativas e terceirização de serviços. In BECHO, 
Renato Lopes. Problemas atuais do direito cooperativo. São 
Paulo: Dialética, 2002. p. 12.

não se está diante de uma genuína Cooperativa. 
Diante de tal fato, a legislação trabalhista é frau-
dada e, pelo princípio da primazia da realidade, 
os documentos constitutivos daquela pessoa ju-
rídica se tornam nulos.(5) 

Mesmo diante da disposição do art. 442, 
parágrafo único, da CLT(6), se existentes os re-
quisitos do art. 3º que descrevem o vínculo: 
subordinação, pessoalidade, ausência de riscos, 
continuidade e remuneração, o princípio da pri-
mazia da realidade impõe o reconhecimento do 
vínculo empregatício — sua continuidade, neste 
caso — e o pagamento de todas as verbas traba-
lhistas decorrentes. 

A descrição da atuação dos princípios no 
caso em tela pode parecer, à primeira vista, bas-
tante simplista, mas fato é que, nos casos con-
cretos, o desmantelamento de situações fraudu-
lentas é um exercício de complexidade hercúlea. 

Inicialmente, cabe salientar que, mesmo 
diante de todo o esforço do Ministério Público 
do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Em-
prego, é praticamente impossível fiscalizar to-
das as situações de possíveis fraudes: em alguns 
casos, a situação é velada, não há denúncias e 
muitos pseudocooperados podem ser instruídos 
a mascarar sua condição ilegal para não perder 
sua fonte de sustento.

Ainda, vale reforçar que esta atitude ilícita 
e imoral é utilizada como verdadeira estratégia 
empresarial de redução de custos.(7) No mundo 

(5) “Nesse contexto, o princípio da primazia da realidade, 
assim como os demais princípios do Direito do Trabalho, 
se baseia na hipossuficência do trabalhador para garantir 
a esse uma proteção contra eventuais abusos por parte 
do empregador no que concerne às divergências entre a 
prestação de serviços e o que está documentado (inclusive 
no contrato!).” NUNES, Guilherme. O Princípio da 
primazia da realidade como instrumento da boa fé objetiva, 
da tutela da confiança e da igualdade substancial da relação 
de emprego. E-gov. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.
br>. Acesso em 19 de maio de 2015.

(6) Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 442 — 
“Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou 
expresso, correspondente à relação de emprego. Parágrafo 
único — Qualquer que seja o ramo de atividade da 
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício 
entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores 
de serviços daquela.”

(7) Conforme demonstrado em estudo anterior: DISSENHA, 
Leila A.; MARTINHUK, Daiane. Cooperativas de trabalho: 
análise jus administrativa — licitude e desvirtuamento. 
Jornal do 54º Congresso Nacional de Direito do Trabalho da 
LTr. São Paulo, 2014, p. 12.
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empresarial, minado pela concorrência opressi-
va e forjado pela necessidade de eficiência eco-
nômica, nem sempre as escolhas são pautadas 
pela ética e observância legal: algumas vezes a 
tomada de decisões é uma questão de números 
e muitos empresários preferem correr o risco de 
autuações, multas e ações judiciais.

A realidade empresarial atual tem impos-
to constantes desafios de sobrevivência aos em-
preendimentos. As negociações de âmbito global, 
o poder econômico das transnacionais e a tecno-
logia disponível para quem puder pagar seu preço, 
demonstram algumas das razões da exigência de 
agressividade na postura empresarial de redução 
de custos. Neste panorama, ao invés de investir 
em inovação, em motivação, em novas parcerias, 
alguns empresários optam por soluções ilícitas.(8) 

Juridicamente, a escolha pela ilicitude é 
inaceitável e tal realidade depende do rigor da 
fiscalização das condenações para se modificar. 
O princípio da primazia da realidade é o funda-
mento que permite reconhecer a continuidade 
do vínculo empregatício, aplicando a lei traba-
lhista e os seus rigores, sendo, assim, capaz de 
inibir a estratégia ilícita. 

Uma cooperativa não é apenas um empreen-
dimento empresarial: é uma unidade de trans-
formação de vidas.(9) Numa cooperativa real, os 
membros encontram na união de seus esforços 
uma oportunidade para viver melhor(10), obter 
renda, e gerar oportunidades não só para eles, 
mas para toda a comunidade envolvida. Municí-
pios que sediam cooperativas ou suas unidades 
apresentam impactos significativos em seu PIB e 
em seu IDH, sendo uma alavanca de desenvolvi-
mento.(11) Não é justo que “pseudocooperativas” 

(8) Neste sentido: KORTEN, David C. Quando as 
corporações regem o mundo: consequências da globalização 
da economia. São Paulo: Futura, 1996. p. 265.

(9) “Um dos pilares do cooperativismo materializado na 
cooperativa como associação autônoma de pessoas é a 
ajuda mútua, consistente na busca do atendimento das 
necessidades reais dos cooperados”. PEREIRA, João Batista 
Brito. Cooperativas: uma alternativa. In ALMEIDA, Marcus 
E. M. de; BRAGA, Ricardo P. Cooperativas à luz do código 
civil. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 101. 

(10) Neste sentido: NAMORADO, Rui. Cooperatividade e 
direito cooperativo. Coimbra: Almedina, 2005, p. 31.

(11) Neste sentido: MAUAD, Marcelo José Ladeira. As 
cooperativas de trabalho e sua relação com o direito do trabalho. 
In BECHO, Renato Lopes. [coord.]. Problemas atuais do 
direito cooperativo. São Paulo: Dialética, 2002. p. 176.

maculem a atuação de empreendimentos sérios 
e comprometidos com o Direito e a Justiça.(12)

É válido mencionar que a recente Legis-
lação das Cooperativas de Trabalho — Lei n. 
12.690/2012 — teve por escopo também reduzir 
o número e as oportunidades de fraude, mas a 
ausência de regulamentação adequada tem sido 
um empecilho à aplicação da Lei. Na prática, seu 
objetivo depende, mais uma vez, da vontade po-
lítica para se tornar efetivo. 

A realidade deve pautar o Direito, a atuação 
judicial e fiscal. Da mesma forma que o princí-
pio da primazia da realidade protege trabalha-
dores de falsas cooperativas, ele também é um 
instrumento de proteção contra o fenômeno da 
pejotização, da terceirização “ilícita”, dos víncu-
los empregatícios mascarados por contratos de 
estágio ou serviço autônomo. (13)

A justa aplicação do princípio da primazia 
da realidade é a forma ideal de combate às prá-
ticas fraudulentas e criminosas — já que o art. 
203 do Código Penal assim tipifica a conduta — 
que pretendem esvaziar o conteúdo do Direito 
do Trabalho. Vale mencionar que o princípio 
está presente também no art. 9º da CLT que tor-
na nulo todo e qualquer ato tendente a fraudar 
direitos trabalhistas.(14) 

As bases principiológicas constituem par-
te da essência do Direito(15): são o resultado da 
noção de Justiça sedimentada por diferentes ge-
rações. Os princípios jurídicos são mais que um 
legado, pois são obras em perene construção e 

(12) “Cooperativas não devem ser criadas para reserva 
de mercado nem para fraudar a legislação trabalhista 
suprimindo do trabalhador direitos legítimos; mas, sem 
dúvida, a empresa cooperativa séria é uma das melhores 
alternativas para a valorização da pessoa enquanto cidadã, 
fazendo-a partícipe de um sistema produtivo mais justo 
num mundo campeão de injustiças gritantes. A verdadeira 
cooperativa é bem vinda.” (RIOS, Luis Oliveira. Cooperativas 
brasileiras: manual de sobrevivência e crescimento sustentável. 
São Paulo: Editoria STS, 1998, p. 25).

(13) Conforme OLIVEIRA, Samara M. V. de. O princípio 
da primazia da realidade como instrumento contra o 
fenômeno da pejotização nas relações trabalhistas. Jus 
Navegandi. Disponível em: <http://jus.com.br>. Acesso em 
20 de maio de 2015.

(14) Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 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.”

(15) Neste sentido: MELLO, Celso A. Bandeira. Curso de 
direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 538. 
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aprimoramento: não são meros dogmas engessa-
dos, são expressões de Justiça que acompanham 
o ser humano no tempo e no espaço, auxiliando-
-o na superação dos desafios de sua realidade. Os 
princípios trabalhistas, por sua vez, foram cons-
truídos com a riqueza de sua história marcada 
pela luta de classes; com o esforço de legislado-
res, sindicalistas, empreendedores, magistrados 

e demais profissionais do Direito; mas, princi-

palmente, com as lutas diárias do trabalhador 

quem enfrenta o mercado de trabalho e todas as 

suas mazelas. Respeitar os princípios jus labo-

rais, e, em especial, o princípio da primazia da 

realidade, é reconhecer a grandeza e a efetivida-

de do próprio Direito do Trabalho. 

OS PRINCÍPIOS NO DIREITO DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO

Marco Antônio César Villatore
Pós-Doutor em Direito Econômico pela Universidade 
de Roma II, “Tor Vergata”, Doutor pela Universidade 
de Roma I, “La Sapienza”/UFSC e Mestre pela PUC/

SP. Professor da UFSC e da UNINTER. Professor Titular 
do Curso de Mestrado e do Doutorado em Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Líder do Grupo 
de Pesquisa “Desregulamentação do Direito, do Estado 
e Atividade Econômica: Enfoque Laboral”. Advogado 

(disponível em <http://www.villatore.com.br).

Fernando Henrique Pires Mocelin Moraes
Graduando em Direito junto à Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, participante do Núcleo de Estudos 
Avançados de Direito do Trabalho e Socioeconômico 

(NEATES/PUCPR).

1. O princípio da dignidade da pessoa humana 
e a sociedade tecnológica 

A Constituição de 1988, que é insigne 
máxima do estabelecimento do Estado Demo-
crático de Direito, e justamente por representar 
tamanho paradigma na sociedade pátria, é de-
terminante para o encadeamento de princípios, 
a serem aplicados nos mais diversos ramos do 
direito que, a despeito das particularidades que 
lhes são inerentes, deverão obediência ao dis-
posto na Lei Maior. 

Tal cenário é elucidado por Paulo Bona-
vides: “os princípios são, por conseguinte, en-

quanto valores, a pedra de toque ou o critério 
com que se aferem os conteúdos constitucionais 
em dimensão normativa mais elevada”.(1) 

Nesse sentido, os princípios fundamentais 
do ordenamento jurídico, em sentido lato, são 
vindouros daquele Diploma, que, por conse-
quência e ontologia, servirão de base para defi-
nir os preceitos do Direito do Trabalho, recorte 
que possui como objeto a magnificência das re-
lações trabalhistas, tendo em vista o dispêndio 
físico, temporal e intelectual fornecido pelo em-

(1) BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
15. ed., São Paulo: Malheiros, 2004. p. 283. 
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pregado ao empregador, cuja utilização deverá 
prestar atenção máxima e irrestrita à dignidade 
da pessoa humana. 

A sociedade contemporânea, substancial-
mente tecnológica, induz a adequação e nova 
hermenêutica a ser aplicada ao estudo dos prin-
cípios, cujo aprimoramento necessário e cons-
tante é condição mater para a preservação dos 
valores e normas de proteção típicas da deonto-
logia de um Estado Democrático.(2) 

Foi com esse escopo, induzidor da norma, 
que fora positivado o fundamento principiológi-
co da dignidade da pessoa humana junto ao art. 
3º, inciso III, de nossa Carta Magna, cuja aplica-
ção é a garantia do mínimo ético a ser observa-
do, conforme nos explica Arion Sayão Romita:

É a necessidade de respeito à dignidade da 
pessoa que está na raiz do paradigma ético bási-
co a ser observado por todo e qualquer ordena-
mento jurídico. Este paradigma reduz o terreno 
das discrepâncias entre as diferentes concepções 
de justiça de nosso tempo. A consagração, a ga-
rantia, a promoção e o respeito efetivos dos di-
reitos fundamentais constituem o mínimo ético 
que deve ser acatado por toda sociedade e todo 
direito que desejem apresentar-se como uma so-
ciedade e um direito justos.(3)

Tal cenário, refletido no Direito do Traba-
lho, é assim elucidado por Mauricio Godinho 
Delgado:

Qualquer dos princípios gerais que se apli-
que ao Direito do Trabalho [dentre os quais, da 
dignidade da pessoa humana] sofrerá, evidente-
mente, uma adequada compatibilização com os 
princípios e regras próprias a este ramo jurídico 
especializado, de modo que a inserção da dire-
triz geral não se choque com a especificidade 
inerente ao ramo justrabalhista. Esse processo 
de adequação será, obviamente, mais extenso 
naqueles específicos pontos objetivados pelo 
princípio geral em que, topicamente, se realças 
a identidade singular do Direito do Trabalho pe-
rante o conjunto do sistema jurídico em geral.(4)

(2) MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional: Noções 
Introdutórias. In: Paulo Gustavo Gonet Branco. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 37. 

(3) ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas 
Relações de Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2012. p. 154 .

(4) DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do 

Em tal diapasão, cumpre-nos a análise de 
nossa atual sociedade, em que impera o uso da 
tecnologia, das multifaces das relações de tra-
balho e sua constante evolução que, por vezes, 
foge da integral observação à dignidade humana, 
medular do Direito pátrio. 

Portanto, em prol da preservação dos axio-
mas constitucionais e trabalhistas, deve ser in-
cessante a atuação dos órgãos protetivos, que de-
verão zelar, ao máximo, pelo fiel cumprimento 
dos princípios que dão sentido à criação jurídica 
e social, procurando formas de encaixe à socie-
dade tecnológica vigente. 

2. Os princípios protetivos e a aplicação da sub-
sidiariedade nas relações trabalhistas

Em forte consonância ao princípio da dig-
nidade da pessoa humana e às transformações 
sociais nas relações de emprego no século XXI, 
insta observamos a aplicabilidade do princípio 
da proteção, motriz do Direito do Trabalho, em 
que reina a máxima daquilo estabelecido pelo 
favor debilis.

Tal axioma, tri-dimensionado por Américo 
Plá Rodriguez(5), repousa no princípio in dubio 
pro operário, da aplicação da norma mais favorá-
vel e da condição mais benéfica. 

Neste diapasão, Mauricio Godinho Delga-
do nos explica que:

O princípio tutelar influi em todos os seg-
mentos do Direito Individual do Trabalho, in-
fluindo na própria perspectiva desse ramo ao 
construir-se, desenvolver-se e atuar como direi-
to. Efetivamente, há ampla predominância nesse 
ramo jurídico especializado de regras essencial-
mente protetivas, tutelares da vontade e interesses 
obreiros; seus princípios são fundamentalmente fa-
voráveis ao trabalhador; suas presunções são ela-
boradas em vista do alcance da mesma vantagem 
jurídica retificadora da diferenciação social práti-
ca. Na verdade, pode-se afirmar que sem a ideia 
protetivo-retificadora, o Direito Individual do Tra-
balho não se justificaria histórica e cientificamen-
te.(6) (destacamos)

Trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 196.

(5) PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios do Direito do 
Trabalho. São Paulo: LTr, 1993. p. 42-43 e 28. 

(6) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do 
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É justamente a essência protetiva do Direi-
to do Trabalho, abraçada ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, que deve reger as práti-
cas contemporâneas de nossa sociedade.

Ocorre que, conforme recentíssimos Pro-
jetos de Lei, tais como a PL n. 4.330/2004, 
atualmente PLC 30/2015, que dispõe sobre o 
contrato de prestação de serviço a terceiros e 
as relações de trabalho dele decorrentes(7), ou, 
ainda mais grave, os abrandamentos propostos, 
pelo Congresso Nacional(8), no conceito de tra-
balho escravo após a promulgação da Proposta 
de Emenda Constitucional 438/2001, demons-
tram uma inversão deontológica dos princípios 
protetivos, colocando em risco a dignidade do 
trabalhador e seus direitos, em profundo des-
respeito ao princípio basilar da dignidade hu-
mana. 

Em se tratando de Processo do Trabalho, a 
conjuntura prevista pelo princípio da subsidia-
riedade deve respeitar os axiomas trabalhistas. 
Tal princípio fora consagrado pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, junto ao art. 769, no que 
diz respeito à matéria processual, e no art. 889, 
em relação à execução(9), in verbis: 

Art. 769, CLT. Nos casos omissos, o direi-
to processual comum será fonte subsidiária do 
direito processual do trabalho, exceto naquilo 
em que for incompatível com as normas deste 
Título. 

(...)

Trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 201.

(7) Projetos de Leis e Outras Proposições. PL n. 
4330/2004. Disponível em <http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=267841>. Acesso em: 25.4.2015. 

(8) Salvo conduto para o trabalho escravo. Câmara. 
Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/
comissao-abranda-definicao-de-trabalho-escravo-1589.
html>. Acesso em: 25.4.2015. 

(9) MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. p. 805. 

Art. 889, CLT. Aos trâmites e incidentes 
do processo da execução são aplicáveis, naquilo 
em que não contravierem ao presente Título, os 
preceitos que regem o processo dos executivos 
fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública Federal.

A doutrina também buscou esclarecer o 
préstimo de tal princípio:

Para haver aplicação do CPC no proces-
so do trabalho há necessidade de: (a) omissão 
na CLT; (b) compatibilidade com as normas do 
Título X, que trata do Processo Judiciário do 
Trabalho. Outro aspecto a considerar é a pos-
sibilidade de adaptação do Direito Processual 
Comum ao andamento da ação trabalhista com 
suas peculiaridades. 

Primeiro deve existir omissão para depois 
existir compatibilidade. É um critério lógico. 
Pode existir compatibilidade, mas se não há 
omissão na CLT, não se aplica o CPC(10). 

Dessa forma, concluímos que são dois os 
critérios para o exercício do princípio da subsi-
diariedade no Direito do Trabalho, quais sejam, 
omissão na CLT e compatibilidade com as pre-
missas elencadas pelo Título que diz respeito ao 
Processo Judiciário do Trabalho.

3. Considerações finais

Diante do cenário exposto, tendo em vista 
a imperiosa e necessária adequação da socieda-
de tecnológica aos princípios constitucionais e 
trabalhistas que norteiam as relações de empre-
go, o legislador pátrio, tais quais os órgãos ad-
ministrativos, devem procurar o molde perfeito 
entre ambos, de modo a garantir o progresso de 
um lado, porém sem abrir mão da preservação 
deontológica do outro, em homenagem à recen-
te construção democrática, que consubstancia 
nosso Estado de Direito. 

(10) Ibid., p. 806. 



LTr - Jornal do Congresso  15

TIPOS PENAIS TRABALHISTAS NO BRASIL:  
A QUESTÃO DA NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO

Marcelo Ivan Melek
Doutor em Direito pela PUCPR. Mestre em Educação. 
Especialista em Direito do Trabalho e Processual do 

Trabalho. Advogado. Professor de Direito do trabalho e 
Processual do trabalho da Universidade Positivo.

via a Constituição de 1988 adotou, nesse parti-
cular, outra orientação, determinando que todos 
— brasileiros e estrangeiros residentes no Bra-
sil- são iguais perante a lei e livres para exercer 
qualquer atividade profissional (art. 5, XIII)(3). 
Neste mesmo sentido Pedro Augusto Gravatá 
Nicoli registra que “questão migratória como 
um todo tem, nesse contexto, uma nova análise 
que prioriza o humano em face de autoritaris-
mos e abordagens pautadas exclusivamente na 
‘segurança nacional’, o que é referendado pelos 
grandes diplomas internacionais a disciplinar a 
questão”(4). 

Na legislação penal, o Código Penal de 
1937 tipificou como crime a frustração de lei 
sobre a nacionalização do trabalho, mas tendo 
como requisitos essenciais e inafastáveis a frau-
de ou violência. Já o Código de 1969 retirou es-
ses requisitos, bastando apenas a referida frus-
tração, o que não se repetiu no Código vigente, 
voltando a exigência da violência ou fraude para 
a configuração do crime. 

O bem jurídico tutelado por esse tipo é a 
nacionalização do trabalho, particularmente 
o interesse no Estado em garantir a reserva de 
mercado para os brasileiros em seu próprio ter-
ritório. 

O sujeito ativo do crime geralmente é o 
empregador que contrata desrespeitando a legis-
lação, mas pode ser praticado por terceiros que, 
com conhecimento de causa, pratiquem a ação. 
Em relação ao sujeito passivo, pode-se dizer 
que “não é necessariamente uma pessoa física, 

(3) Ibid., p.484.

(4) NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. A Condição Jurídica 
do Trabalhador Imigrante no Direito Brasileiro. São Paulo: 
LTr, 2011. p. 104.

A presente tese tem por objetivo demons-
trar a aplicação e âmbito de incidência de uma 
dos tipos penais trabalhistas. O tipo optado, para 
fazer essa análise, foi o previsto no art. 204 do 
Código Penal, inserido do Título IV o que se do-
mina “Dos Crimes contra a organização do Tra-
balho”: frustração de lei sobre a nacionalização 
do trabalho(1). 

O tema referente a proteção dos nacionais 
no mercado de trabalho, ganha maior relevo pelo 
fato de que hodiernamente há maior número de 
estrangeiros interessados em residir e trabalhar 
no Brasil. 

A preocupação em manter os postos de 
trabalho preponderantemente para os nacio-
nais, é mais antiga, remonta o início do século 
XX, nos Países da Europa, Ásia e Estados Uni-
dos, tendo em vista a situação econômica e de 
empregabilidade desses Países. “Essa preocupa-
ção tinha seus fundamentos, mesmo um sécu-
lo antes da moderna globalização da economia 
internacional”(2).

No Brasil, a Constituição de 1937 aderiu 
a essa política nacionalista no art. 146 proibin-
do que as concessionárias de serviços públicos 
federais, estaduais e municipais tivessem maio-
ria de seus funcionários estrangeiros e que estes 
exercessem cargos de administração com pode-
res de gerência.

O mesmo princípio nacionalizador foi 
mantido nas constituições de 1946 e 1967. Toda-

(1) Art. 204 — Frustrar, mediante fraude ou violência, 
obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho: Pena 
— detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

(2) BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 
penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2008. 3 v., p.483.
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individual somente. A ofensa, pelo texto legal, 
produz-se diretamente a interesse coletivo, que 
é bem representado pelo Estado”(5).

Quanto ao tipo objetivo, a ação tipificada 
consiste em frustrar mediante violência ou frau-
de, direitos assegurados pela legislação do tra-
balho. “A ação do agente visa frustrar obrigação 
legal relativa à nacionalização do trabalho, isto 
é, as normas legais que determinam o emprego 
de mão-de-obra nacional, mais especificamente, 
as leis trabalhistas. Trata-se também de norma 
penal em branco”(6).

A CLT quando disciplina as normas espe-
ciais de tutela de trabalho, trata da questão da 
nacionalização do trabalho, tendo como pres-
suposto, em seu art. 352(7), a obrigatoriedade de 
empresas, individuais ou coletivas, que explorem 
serviços públicos dados em concessão, ou que 
exerçam atividades industriais ou comerciais, em 
manter, no quadro de pessoal, quando composto 
de três ou mais empregados, uma proporção de 
brasileiros não inferior à dois terços dos empre-
gados. Assim, tem-se uma norma penal em bran-
co, necessitando ser complementada por outra 
norma, neste caso a trabalhista. Então, se algu-
ma norma for integrada ao ordenamento jurídi-
co que vise formas de tutela da nacionalização 
do trabalho esta deverá ser respeitada, sob pena 
de cometimento do crime em análise, atendendo 
aos demais elementos do tipo, como emprego de 
violência ou fraude como meio executório. 

Em relação ao tipo subjetivo o seu elemen-
to é o dolo, traduzido pela vontade consciente 
de frustrar obrigação legal relativa à nacionali-
zação do trabalho com emprego de violência ou 
fraude. 

O crime se consuma a partir do descum-
primento da lei trabalhista que regule a nacio-
nalização do trabalho, ou seja, que imponha re-

(5) FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. 
Parte especial. vol.1. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, 
p.660. 

(6) BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 
penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2008. 3 v., p.485. 

(7) Em que pese praticamente todo o capítulo destinado 
a nacionalização do trabalho não tenha sido recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988, pelo princípio da 
igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no 
País. Neste sentido: CARRION, Valentin. Comentários 
à Consolidação das Leis do Trabalho. 34.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 251.

quisitos ao empregador para contratação de em-
pregados. Admite-se a tentativa se o agente ativo 
não consegue atingir o momento consumativo 
por circunstâncias alheias a sua vontade. A ação 
penal é de natureza pública incondicionada. 

Uma vez analisado o tipo passa-se para as 
respectivas conclusões:

a) esse tipo penal tem um tutela jurídica 
que caráter coletiva, pois cuida-se de tutelar a 
nacionalização do trabalho, ou seja, em privile-
giar a contratação de brasileiros em detrimento 
de estrangeiros;

b) trata-se de norma penal em branco, mas 
a legislação trabalhista não dispõe de muitas 
regras que visem à nacionalização do trabalho, 
cuja explicação pode ser encontrada no históri-
co econômico e social do País, na medida que 
até então o Brasil era um País “exportador” e não 
“importador” de mão de obra;

c) esse tipo penal visa também dar efeti-
vidade ao já aludido fundamento da República 
constitucionalmente previsto de ter como valor 
social o trabalho. Assim, essa norma contribui 
para a efetivação do próprio princípio da digni-
dade da pessoa humana, uma vez que o trabalho 
representa muito mais que uma forma de susten-
to ou subsistência humana em termos econômi-
cos, mas sim a própria produção da existência 
humana;

d) apesar do tipo penal ser afeto pratica-
mente ao empregador e empregado, o seu campo 
de incidência não é no direito individual, mas 
sim no coletivo;

e) a exigência do tipo objetivo do meio 
executório ser por violência ou fraude, ao con-
trário do Código Penal de 1969, merece críticas 
pelo fato do bem jurídico tutelado ser o interesse 
na nacionalização do trabalho e sua consumação 
ocorrer no momento do desrespeito a legislação 
trabalhista.

f) O melhor entendimento é de que mesmo 
sem violência ou fraude, desrespeitadas as regras 
relativas a nacionalização essa conduta por si só 
seria típica. 

A indagação final que esse texto propõe é 
a discussão e reflexão, se diante da teoria do Di-
reito Penal mínimo, esse tipo penal ainda se jus-
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tifica embora a questão da proteção do mercado 
de trabalho aos nacionais seja preocupação im-
portante no mundo hodierno, tendo em vista os 
diversos fluxos migratórios existentes em todo o 
mundo e esse problema estar mais relacionado 
com uma questão humanitária do que mercado-
lógica.

A indagação final que esse texto propõe é 
a discussão e reflexão, se diante da teoria do Di-
reito Penal mínimo, esse tipo penal ainda se jus-
tifica embora a questão da proteção do mercado 
de trabalho aos nacionais seja preocupação im-
portante no mundo hodierno, tendo em vista os 

diversos fluxos migratórios existentes em todo o 
mundo e esse problema estar mais relacionado 
com uma questão humanitária do que mercado-
lógica. 

A indagação final que esse texto propõe é a 
discussão e reflexão, se diante da teoria do Direi-
to Penal mínimo, esse tipo penal ainda se justifica 
embora a questão da proteção do mercado de tra-
balho aos nacionais seja preocupação importante 
no mundo hodierno, tendo em vista os diversos 
fluxos migratórios existentes em todo o mundo 
e esse problema estar mais relacionado com uma 
questão humanitária do que mercadológica. 

O PRINCÍPIO DA COMPENSAÇÃO DA POSIÇÃO  
DEBITÓRIA COMPLEXA DAS PARTES

Isabel Leal Marcon Leonetti
Graduada em Direito pela Universidade Federal de 

Santa Catarina — UFSC (2008); graduada em Relações 
Internacionais pela Universidade do Vale do Itajaí — 

UNIVALI (2009); especialista em Direito Constitucional 
Aplicado pela Universidade Gama Filho (2010); especialista 

em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade 
Anhanguera-Uniderp (2012).

O princípio protetor ou tuitivo é o próprio 
fundamento do Direito do Trabalho, irradiando 
efeitos sobre os demais princípios dessa esfera es-
pecializada e sobre todas as regras justrabalhistas.

Derivado da acepção substancial do prin-
cípio da isonomia(1), o princípio tuitivo justifica 

(1) Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros,

2006, p. 214-215: “Nossas constituições, desde o Império, 
inscreveram o princípio da igualdade, como igualdade 
perante a lei, enunciado que, na sua literalidade, se 
confunde com a mera isonomia formal, no sentido de 
que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, sem 

a função originária do Direito Laboral de pro-
teger o trabalhador, considerado hipossuficiente 
econômica e juridicamente frente aos interesses 
empresariais. Neste sentido os dizeres do douto 
Mauricio Godinho Delgado(2):

levar em conta as distinções de grupos. A compreensão 
do dispositivo vigente, nos termos do art. 5º, caput, 
não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que 
aferi-lo com outras normas constitucionais, conforme 
apontamos supra e, especialmente, com as exigências da 
justiça social, objetivo da ordem econômica e da ordem 
social”.

(2) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do 
Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 197- 198.
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Informa este princípio que o Direito do 
Trabalho estrutura em seu interior, com suas 
regras, institutos, princípios e presunções pró-
prias, uma teia de proteção à parte hipossufi-
ciente na relação empregatícia — o obreiro –, 
visando retificar (ou atenuar=, no plano jurí-
dico, o desiquilíbrio inerente ao plano fático 
do contrato de trabalho.

Ressalte-se que, consoante lição de Améri-
co Plá Rodriguez(3) o princípio é consubstancia-
do por três aspectos, os sub-princípios da norma 
mais favorável, da condição mais benéfica e do 
“in dubio pro operario”.

No entanto, é cediço que as relações de 
trabalho se modificaram muito desde o nasce-
douro do Direito do Trabalho, com a revolução 
industrial do século XIX, destacando-se, dentre 
outros eventos, a crise do petróleo (1973-74) e a 
Revolução Cultural, que repercutiram na refor-
mulação do modelo de produção, que passou do 
fordismo e taylorismo para o toyotismo(4).

A doutrina sustenta, inclusive, que o Direi-
to do Trabalho da atualidade atravessa fase de 
crise e de transição, acentuada a partir da década 
de 1980 e marcada pela adoção de técnicas de 
desregulamentação e de flexibilização(5).

Em razão dessas mudanças das relações la-
borais, acompanhada a passos lentos por altera-
ções legislativas, há quem propugne que não há 
mais que se falar na aplicação do princípio da 
proteção em sua acepção clássica.

Neste sentido a tese de doutorado da por-
tuguesa Maria do Rosário Palma Ramalho(6), de 
que concepção constitucional e moderna do 
princípio tuitivo deu ensejo a sua substituição 
por aquele por ela apresentado como “princípio 
da compensação da posição debitória complexa 
das partes”, o qual ocuparia, então, o posto de 
princípio nuclear do Direito Trabalhista.

(3) RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do 
Trabalho. São Paulo: LTr, 1993, p. 42-43.

(4) Vide VIANA, Márcio Tulio. A Função Judicante: entre 
a racionalidade Taylorista e a Pós-Modernidade. In: 
MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique (Org.). Estudos 
Aprofundados Magistratura do Trabalho. Salvador: 
JusPudivm, 2013. p. 50-57.

(5) DELGADO, Mauricio Godinho. op. cit., p. 97-99.

(6) RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Da Autonomia 
Dogmática do Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina, 
2001. p. 969.

Isto porque, modernamente, ao invés de se 
primar pela proteção do trabalhador, dever-se-ia 
visar sempre é a tutela do “valor social do tra-
balho”, fundamento da República Federativa do 
Brasil (art. 1º, IV, Constituição Federal — CF(7)) 
e da ordem econômica (art. 170, CF(8)) e, ao 
mesmo tempo, princípio fundamental de cunho 
social (art. 6º, CF(9)).

Acrescenta a emérita professora portuguesa 
que o valor social do trabalho deveria ser com-
preendido sempre à luz da livre iniciativa, pois 
ambos são fundamentos da República Federati-
va do Brasil elencados no mesmo inciso IV do 
art. 1º da Carta Maior(10). Assim, a tutela do tra-
balho enquanto valor considerado em si mesmo 
implicaria a necessidade de se salvaguardar a 
liberdade de gestão empresarial.

Ainda, a teoria dos direitos fundamentais 
importaria a necessidade de se proteger indistin-
tamente os direitos de todos os envolvidos na re-
lação laboral, sob pena de se violar o princípio 
da isonomia (art. 5º, CF(11)). Essa proteção a ser 
conferida ao empregador derivaria, portanto, da 
tutela à própria relação de trabalho e, também, 
dos deveres e direitos que a legislação lhe confere, 
com destaque para os deveres anexos de conduta 
(art. 422, Código Civil — CC(12)) e para os direi-
tos decorrentes do exercício do poder diretivo.

(7) Art. 1º, CF — A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

(8) Art. 170, CF — 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, observados os 
seguintes princípios:

(9) Art. 6º, CF — São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.

(10) RAMALHO, Maria do Rosário Palma apud SANTOS, 
op. cit.

(11) Art. 5º, CF — Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(12) Art. 422. CC — Os contratantes são obrigados a 
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
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Sob este enfoque, seria ultrapassado falar 
em princípio da proteção do trabalhador, eis que 
o direito laboral deveria primar pela proteção à 
dignidade da pessoa humana, a que tem direito 
não só a pessoa do trabalhador como também 
seu empregador.

Essa linha de entendimento ganhou força 
no Brasil a partir da ampliação da competência 
da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitu-
cional n. 45, de 2004, vez que esta passou a ser 
competente para dirimir relações em que nem 
sempre o prestador de serviços será economica-
mente hipossuficiente.

De fato, é realmente necessário proteger o 
valor trabalho, assegurando-se, portanto, direi-
tos trabalhistas em conformidade com a realida-
de social, tendo-se sempre em conta as circuns-
tâncias econômicas e sociais de uma localidade e 
época determinadas.

É também preciso se tutelar a dignidade 
do empregador, tanto no que tange as pessoas 
dos seus prepostos, quanto no que concerne 
ao patrimônio e aos direitos da personalida-
de, no que couber, da própria empresa. Nesse 
sentido, a previsão do art. 482 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho — CLT de atos falto-
sos do empregado que justificam a rescisão do 
contrato e do art. 158, II, do mesmo Diploma 
que impõe aos empregados o dever de, junta-
mente com as empresas, zelar pela higidez do 
meio ambiente laboral.

Não obstante, o princípio da compensação 
da posição debitória complexa das partes deve 
ser aplicado em nosso ordenamento com cautela, 
e em consonância com o princípio da proteção 
ao trabalhador — não havendo que se falar em 
substituição deste por aquele, portanto. É que a 
hipossuficiência jurídica do prestador de servi-
ços é a própria razão de ser do Direito do Tra-
balho, que visa assegurar a este, enquanto parte 
mais fraca da relação contratual, direitos, em prol 

da isonomia material, sem que isso implique em 
violação de direitos da parte empregadora.

A ampliação da competência trabalhista 
não alterou essa premissa, visto que a hipossufi-
ciência é o próprio parâmetro para se reconhecer 
como trabalhista certa pactuação de prestação de 
serviços, a fim de enquadrá-la no âmbito de inci-
dência do art. 114 da Carta Magna.

Além do mais, o reconhecimento de que 
as relações de trabalho atravessam fase de crise 
marcada pela tendência à informalidade e à flexi-
bilização das regras trabalhistas apenas acentua a 
necessidade de se proteger, juridicamente, o tra-
balhador, e não, pelo contrário, de se tratar com 
igualdade as partes como consequência de su-
posto respeito à liberdade de gestão empresarial.

No entanto, o princípio, se aplicado com 
parcimônia, se harmoniza com os demais princí-
pios da seara jurídica laboral, vez que reconhece 
a ambas às partes um plexo de direitos e deveres, 
os quais derivam, no fim, da tutela à dignidade 
da pessoa humana.
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III, passou a orientar todos os diplomas vigentes 
à época, de modo que só foram recepcionadas as 
regras que não se opunham de alguma forma à 
proteção constitucional atribuída aos direitos da 
personalidade. Não por acaso Garcia afirma que 
todo o ordenamento jurídico passou a ser orien-
tado pela Constituição de 1988 e seus princípios 
constitucionais(4), sendo exemplo mais evidente 
desta assertiva o Código Civil Brasileiro de 2002 
ao tratar da matéria em capitulo próprio(5). As-
sim, uma vez reconhecido o respeito aos direitos 
da personalidade, bem como a aplicação subsi-
diária pela Justiça do Trabalho quanto ao Código 
Civil de 2002 por meio dos artigos 8º, parágrafo 
único e 769 da CLT, tem-se assegurada por con-
sequência todo o rol de garantias inerentes aos 
direitos da personalidade.

Efetividade que se comprova a partir da 
análise Jurisprudencial perante os diversos Tri-
bunais do País, cujo teor dos acórdãos denota 
preocupação recorrente com os direitos da per-
sonalidade em todas as suas vertentes, quer seja 
física, moral ou intelectual, conforme restará 
exemplificado nas linhas que seguem.

Neste sentido, tem-se por exemplo o Acór-
dão publicado pela Primeira Turma do TRT da 9º 
Região, cujo teor assevera de modo contundente 
que em se tratando de violação aos direitos da 
personalidade decorrente de acidente de traba-
lho com perda de capacidade laboral, a prova da 
ofensa intima não é necessária, vez que constitui 
o damnum in re ipsa, sendo dispensada a compro-
vação do sofrimento intimo, afirma o julgado(6).

(4) GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade 
no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, 2007. p. 212.

(5) Além dos artigos 11 ao 21 dispostos no Capítulo II, não 
menos importante, os artigos 186, 187, 932, 944, entre outros.

(6) TRT-PR-05550-2009-003-09-00-1-ACO-11101-2015 
— 1ª Turma. Relator: Paulo Ricardo Pozzolo. Publicado no 
DEJT em 24.4.2015.

Sem qualquer pretensão de esgotar temáti-
ca tão relevante, este breve ensaio buscará retra-
tar o reconhecimento pela Justiça do Trabalho 
quanto ao princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, consubstanciado neste ramo do Direito a 
partir dos direitos da personalidade.

Efetivamente, conforme ressalta Garcia, os 
direitos da personalidade desenvolveu-se à mar-
gem do direito positivado, num processo onde 
a doutrina estabeleceu os atributos dos direitos 
da personalidade, a jurisprudência reconheceu 
e paulatinamente o implementou, culminando 
num processo onde restou ao legislador apenas 
positivar o entendimento da sociedade(1). Com-
partilha deste entendimento Gilbert Ronald Lopes 
Florêncio ao asseverar “a história mostra que foi a 
jurisprudência, diante da lacuna deixada pelas le-
gislações nos mais diversos países, que promoveu 
o amparo dos direitos da personalidade”(2).

De suma importância esta proteção imple-
mentada pela jurisprudência, haja vista o alcan-
ce e importância da matéria em razão da gama 
de bens tutelados conforme anota a doutrina 
de Francisco Amaral ao asseverar que o “objeto 
dos direitos da personalidade é o bem jurídico da 
personalidade, como conjunto unitário, dinâmico e 
evolutivo dos bens e valores essenciais da pessoa no 
seu aspecto físico, moral e intelectual(3).

Em que pese a importância da matéria, o 
tema restou efetivamente reconhecido e inseri-
do no ordenamento jurídico brasileiro a partir 
de 1988 com a promulgação da “cidadã”, cujo 
conteúdo disposto sobretudo no art. 1º, inciso 

(1) GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade 
no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, 2007. p. 15-16.

(2) FLORÊNCIO, Gilbert Ronald Lopes. Direitos da 
personalidade no novo Código Civil. São Paulo: LED 
Editora de Direito LTDA, 2004. p. 146.

(3) AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 6º ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 250-251.
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Outro exemplo contundente de respeito aos 
direitos da personalidade tem-se a partir do julga-
do de lavra da Nona Turma do TRT da 3º Região, 
cuja decisão condenou uma empresa ao pagamen-
to de danos morais em razão da violação aos direi-
tos da personalidade do trabalhador ao exigir que 
o empregado transportasse, a pé, valores significa-
tivos em dinheiro. Assim, consideradas a exposi-
ção e o risco iminente de assalto e a insegurança 
efetivamente experimentada pelo empregado du-
rante os transportes que realizou, desnecessária a 
comprovação do dano, cuja existência se presume, 
ou seja, damnum in re ipsa, assevera o acórdão(7). 

Tema idêntico, ou seja, transporte indevido 
de valores por pessoa não habilitada também foi 
enfrentado recentemente pela Terceira Turma do 
TRT da Nona Região. Também aqui o entendimen-
to não foi outro senão o de reconhecimento evi-
dente de ofensa aos direitos da personalidade do 
trabalhador, neste caso materializado “diante do 
medo e da angústia a que é submetido o empre-
gado, notadamente pelo temor de assaltos, com a 
eminente possibilidade de sofrer danos físicos e até 
pondo em risco a própria vida”, anota o acórdão(8).

Entendimento semelhante vislumbra-se 
nos casos onde existe notória ofensa aos direitos 
da personalidade em razão de exposição vexató-
ria do empregado. Felizmente, esta prática aten-
tatória tem sido corretamente rechaçada pelos 
Tribunais pátrios, de modo que uma vez com-
provado o dano certa é a condenação, conforme 
demonstra o julgado de lavra da Quinta Turma 
do TRT da Quinta Região em processo que ana-
lisou o excesso do poder diretivo implementado 
pelo empregador acerca da revista íntima de seus 
empregados. Razão pela qual o Acórdão consig-
na em seu texto que “submetendo o emprega-
do a situações vexatórias, que infrinjam direitos 
ínsitos à personalidade, deverá ser condenado a 
reparar o dano moral decorrente”(9). 

(7) TRT da 3ª Região; Processo: 0002451-
35.2013.5.03.0098 RO; Data de Publicação: 15.4.2015; 
Disponibilização: 14.4.2015, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 
206; Órgão Julgador: Nona Turma; Relator: Maria Stela 
Alvares da S. Campos; Revisor: Ricardo Antonio Mohallem.

(8) TRT-PR-07057-2013-019-09-00-8-ACO-10697-2015 
— 3ª Turma. Relator: Thereza Cristina Gosdal. Publicado 
no DEJT em 17.4.2015.

(9) Processo 0001373-74.2012.5.05.0101 RecOrd, 
Origem SAMP, ac. n. 238407/2015 Relator Desembargador 
Paulino Couto, 5ª Turma, DJ 12.5.2015.

Ante o exposto nestas breves linhas, conta-
ta-se a partir da doutrina que os direitos da per-
sonalidade registra sua origem na jurisprudên-
cia, que consolidada e uníssona forçou o legisla-
dor a reconhecer e criar regras que promovessem 
de fato o respeito aos direitos da personalidade, 
célula importante de um princípio ainda maior, 
qual seja, dignidade da pessoa humana, prevista 
não por acaso no art. 1º da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil.(10)

Vencida a fase de reconhecimento, a juris-
prudência atual representada nos julgados cola-
cionados evidencia uma nova fase de proteção 
aos direitos da personalidade que exige ainda 
mais atenção, vez que a sociedade em constante 
evolução apresenta situações inimagináveis em 
um passado recente, potencializada sobretudo 
em razão do uso de novas tecnologias que atin-
gem diretamente as relações de trabalho direta 
e indiretamente. Em verdade, as mudanças na 
vida em sociedade impulsionam o Direito e o Es-
tado a um constante aperfeiçoamento, renovan-
do, por consequência, o seu ordenamento jurídi-
co, assim como o foi em relação aos direitos da 
personalidade. Daí a importância dos princípios, 
sobretudo para o Direito do Trabalho, haja vista 
que possibilitam ao Estado Juiz maiores possibi-
lidades de entrega de uma prestação jurisdicio-
nal mais eficiente, vez que não se limita apenas 
ao texto hermético da Lei, mas permite ampliar 
o “leque” de situações ainda não previstas no or-
denamento.

Conclui-se, portanto, pela efetividade e im-
portância dos princípios na Justiça do Trabalho, 
exemplificada neste ensaio pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana.

(10) O fundamento jurídico da contemporânea teoria dos 
direitos de personalidade é o princípio da dignidade da 
pessoa humana, contido no art. 1º, III da Constituição 
Federal. Tal afirmação decorre do fato de ser o princípio 
da dignidade um princípio matriz, devendo ser lido e 
interpretado em todo o ordenamento pátrio brasileiro. 
Os direitos da personalidade tem sempre como ponto 
de partida o princípio da dignidade da pessoa humana 
e secundariamente alguns princípios constitucionais 
fundamentais, espalhados por diversos títulos, que 
garantem o exercício do livre desenvolvimento da 
personalidade humana. REIS, Clayton, LAGO VAZ, 
Wanderson. Dignidade da Pessoa Humana. Disponível 
em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/
revjuridica/article/view/522/380> Acesso em: 22 maio 
2015. 
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Esta figura de construção jurisprudencial 
ganhou relevância na 1a Jornada de Direito ma-
terial e processual na Justiça do Trabalho, orga-
nizada pela Anamatra, na qual restou editado o 
Enunciado n. 4: 

4. “Dumping social”. Dano à sociedade. In-
denização suplementar. As agressões reincidentes 
e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um 
dano à sociedade, pois com tal prática desconsi-
dera- se, propositalmente, a estrutura do Estado 
social e do próprio modelo capitalista com a ob-
tenção de vantagem indevida perante a concor-
rência. A prática, portanto, reflete o conhecido 
“dumping social”, motivando a necessária reação 
do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano 
à sociedade configura ato ilícito, por exercício 
abusivo do direito, já que extrapola limites eco-
nômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 
186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se 
no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o 
fundamento de ordem positiva para impingir ao 
agressor contumaz uma indenização suplemen-
tar, como, aliás, já previam os artigos 652, d, e 
832, § 1º, da CLT. 

Após o estudo de 147 julgados de Tribu-
nais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho, 
realizado por Afonso de Paula Pinheiro da Ro-
cha, Procurador do Trabalho, em conjunto com 
Uinie Caminha, advogada, foi possível compilar 
diretrizes da jurisprudência na caracterização do 
instituto, quais sejam: 

a) identificação de efetiva vantagem con-
correncial com conduta deliberada, ou seja, a 
prática de dumping social trabalhista deve exis-
tir como modelo de negócio da empresa;

O termo dumping ou undeselling, como prá-
tica de comércio, caracteriza-se pela introdução 
de mercadorias em determinado mercado es-
trangeiro a preços inferiores àqueles praticados 
no país, visando a eliminação da concorrência 
local e conquistar fatia maior de mercado. Com 
efeito, é prática comercial ilícita, pois fere a livre 
concorrência, por meio de competição injusta. 

Na seara trabalhista, o termo dumping so-
cial surgiu do paralelo com a prática comercial 
desta prática. Assim, mediante condenações de 
indenizações suplementares ex officio, buscou-
-se corrigir condutas empresariais que reiterada-
mente utilizam-se de ilícitos trabalhistas inescu-
sáveis para auferirem vantagem concorrencial. 
Isto porque a prática viola a livre concorrência e 
causa dano social.

Verifica-se que o dumping social trabalhis-
ta possui o condão de reprimenda à vantagem 
concorrencial mediante a violação das normas 
laborais mínimas. Padrão que se manteve em se-
gundo Projeto de Lei sobre o tema, que agora 
tramita sob o número 1.615/2011, ambos de au-
toria do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT).

Contudo, a doutrina especializada em mui-
to diverge quanto a conduta que efetivamente 
leva a caracterização do dumping, assim como 
a jurisprudência não apresenta posicionamento 
seguro, embora, até o momento, coincidam nos 
valores e magnitudes das indenizações. 

É, pois, nesse particular que se funda a re-
levância do tema e necessidade do debate, sob 
pena de, pela sua aplicabilidade, promover um 
desiquilíbrio ainda maior à concorrência que se 
pretende tutelar como violada.



LTr - Jornal do Congresso  23

b) a violação deve ser reiterada, cuja natu-
reza é coletiva que não leva ao deferimento de 
indenizações individuais;

c) e no âmbito do TST as turmas vem fir-
mando convencimento de que não possível o de-
ferimento de oficio pelo Magistrado, sob pena de 
configurar-se como julgamento extra petita.

Por seu turno, outras ações direcionadas ao 
TST, por Recurso de Revista, não são, sequer, co-
nhecidas, sob o argumento de ausência de pres-
suposto de admissibilidade, o que impossibili-
ta o delineamento concreto do instituto e seus 
pressupostas de aplicação pela Corte Superior 
Trabalhista.

Como resultado, atualmente, é mais aceito 
seu pleito nas Ações Civis Públicas, no âmbito 
da tutela coletiva, sob os argumentos mais recor-
rentes que se pautam: na ausência de previsão 
legal para casos individuais, descompasso com o 
princípio da reparação integral e eventual enri-
quecimento ilícito em face de um dano coletivo. 

Tendo em vista que no âmbito da tutela co-
letiva já se tem como reconhecido o dano moral 
coletivo, por analogia, a doutrina demonstra-
-se tendente a tratar a sistemática do dumping 
social e sua evolução, como vem fazendo com 
outra figura de criação jurisprudencial, o dano 
existencial, que se equivale em âmbito indivi-
dual. Assim, há discussões quanto ao enqua-
dramento do dumping social como subespécie 
do dano moral coletivo e, para os que enten-
dem de modo diverso, quanto a possibilidade 
pedido cumulado. 

Isso posto, partindo da premissa de dum-
ping social como espécie de dano moral coletivo, 
adere-se às sugestões delineadas no artigo cien-
tífico intitulado como “Considerações sobre o 
Dumping Social Trabalhista”, o qual posiciona-se 
pela impossibilidade de deferimento da indeni-
zação por dumping social em demandas indivi-
duais, como primeiro pressuposto a ser determi-
nado, ainda que haja o pedido expresso da parte. 

Em segundo lugar, é necessária a demons-
tração da reiteração sistemática da ofensa à nor-
ma trabalhista, a qual deve estabelecer nexo de 
causalidade com efetiva vantagem concorrencial 
à empresa violadora que, por sua vez, não deve 
decorrer de meras deduções oriunda de um caso 
concreto.

Outrossim, a legislação deve estabelecer ba-
lizas seguras para a fixação do quantum indeniza-
tório, a qual não pode ficar sujeita a arbitrarieda-
des do juízo, pautada no princípio da razoabili-
dade e proporcionalidade, haja vista que a função 
social da empresa (art. 170 da Constituição Fede-
ral) não pode ser frustrada por consequência ao 
cumprimento do dever legal de reparar.

Enfim, por aplicação analógica do art. 13 
da Lei n. 7.347/85, que disciplina as Ações Civis 
Públicas, a destinação de valor deve ser revertido 
em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhado 
(FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e destinado ao custeio do se-
guro desemprego, dentre outros programas de 
assistência ao trabalhador. 

À luz destas breves considerações, buscou-
-se contribuir para o desenvolvimento do insti-
tuto do dumping social, na busca de estabelecer 
maior segurança jurídica, indispensável ao Es-
tado Democrático de Direito em que vivemos, 
assim como contribuir pela não sujeição à bana-
lização do instituto jurídico. E, por fim, para que 
não se redunde em situação de utilização desco-
nexa a impor penalidade excessiva aos agentes 
sociais e notadamente às empresas.
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Passadas quase três décadas da promul-
gação da Constituição Federal, resta ainda dis-
cussão acerca da sua efetividade. Neste artigo, 
teremos como foco principal, a efetividade dos 
direitos fundamentais sociais em nosso país, 
especificamente quanto à preservação da digni-
dade da pessoa humana no âmbito das relações 
trabalhistas. 

A nova ordem jurídica interna privilegiou, 
expressamente, a dignidade da pessoa humana, 
reforçado o rol de direitos fundamentais, positi-
vando valores do Estado Liberal e do Estado So-
cial. Como se sabe, a intenção era das melhores, 
criar mecanismos que propiciassem ao mesmo 
tempo a liberdade e a igualdade. 

Prestações materiais foram impostas aos 
poderes públicos, balizadas pelo mandamento 
constitucional, sem a devida preocupação com 
as reais consequências econômicas e financeiras. 

Acreditava-se que o Estado, como agente arre-
cadador, teria à sua disposição recursos a todo o 
momento, tornando-se necessária, apenas, uma 
melhor alocação desses recursos para a satisfa-
ção de todos os direitos fundamentais. 

Não passou muito tempo para que os fatos, 
sempre eles, destruíssem os sonhos dos menos 
preparados para a triste realidade, limitações 
afloraram por toda parte. Não é necessário ser 
economista para se observar que se os desejos 
são ilimitados, os recursos são escassos.(1) A me-

(1) Lionel Charles Robbins, Barão Robbins (1898-1984) 
foi um economista britânico que propôs uma das primeiras 
definições contemporâneas de economia e por muitos a 
mais aceita: “A economia é a ciência que estuda as formas 
de comportamento humano resultantes da relação existente 
entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos 
que, embora escassos, se prestam a usos alternativos”. Para 
os autores ligados ao pensamento econômico neoclássico, a 
economia pode ser definida como a ciência das trocas ou das 
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táfora do cobertor curto bem se adequa à reali-
dade brasileira. (2)

Assim é que a ampliação do conteúdo dos 
direitos fundamentais terminou por implicar, 
também, em uma maior incidência dos mesmos. 
A irradiação dos seus efeitos gera a obrigação, o 
dever de respeito, não apenas aos poderes públi-
cos, mas também às entidades privadas. 

A configuração trazida pela nova sociedade 
neoliberal, capitalista, globalizada e desigual de-
monstra que as ameaças aos direitos fundamen-
tais não provêm apenas do Estado. A crença dos 
teóricos liberais encontrava-se superada, vis-
lumbrando-se o perigo representado pelos atores 
privados, detentores de parcelas cada vez maio-
res de poder econômico e social, entes que, num 
contexto de economia capitalista, participam 
ativamente do poder e das decisões políticas.(3) 

É esse quadro que justifica a extensão da eficácia 
dos direitos fundamentais às relações privadas.(4) 

A eficácia horizontal dos direitos funda-
mentais se liga a concepção material da igualdade 
entre os cidadãos. Formalmente, essa igualdade 
entre os homens não se vislumbra na sociedade 
atual, em que os atores privados assumem relati-
va parcela do poder econômico, social e político. 
Mostra-se, assim que a desigualdade material im-
pede o sujeito de exercer plenamente sua liberda-
de, limitando a sua autonomia privada.(5)

Assim, existe quase um consenso na doutri-
na no sentido de que as normas de direitos fun-
damentais possuem algum tipo de eficácia nas 
relações privadas. Não se pode dizer o mesmo 
em relação ao modo como se dá esta eficácia.(6) O 

escolhas. Neste caso, para seguir a definição proposta por 
Lionel Robbins, a economia lidaria com o comportamento 
humano enquanto condicionado pela escassez dos recursos: 
a economia trata da relação entre fins e meios (escassos) 
disponíveis para atingi-los.

(2) CLÈVE, Clemerson Merlin. A eficácia dos direitos 
fundamentais sociais: In Revista do Direito Constitucional 
e Internacional, n. 54, ano 14, São Paulo: RT, jan./mar. de 
2006. p. 28-39.

(3) SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações 
Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 03-47.

(4) SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações 
Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p.47.

(5) SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 401.

(6) BILBAO UBILLOS, Juan María. En qué medida vinculan 
a los derechos particulares los derechos fundamentales? 

que as teorias sobre o assunto parecem consen-
tir é que a medida da eficácia, seja ela direta ou 
indireta, deve ser determinada pela ponderação 
dos direitos fundamentais em conflito. 

A teoria da eficácia imediata dos direitos 
fundamentais nas relações privadas foi desenvol-
vida especialmente por Hans Carl Nipperdey, na 
Alemanha da década de cinquenta. Apesar de não 
ser a doutrina predominante no direito alemão, 
nem ao menos ser a tese acatada pelo Tribunal 
Constitucional Federal alemão, recebe aceitação 
majoritária na Espanha e em Portugal.(7)

Essa corrente sustenta que os direitos fun-
damentais incidem diretamente no âmbito jurí-
dico privado. Assim, não existe a necessidade de 
intermediação por parte do legislador, podendo 
ser invocados de forma direta pelos particulares 
nas suas relações jurídicas privadas. Os direitos 
fundamentais, como valores constitucionais ob-
jetivos, não somente influem na interpretação 
das normas de direito privado, pois elas origi-
nam diretamente direitos privados subjetivos do 
indivíduo.

A dignidade humana continua a ser o ponto 
de partida, mas não como liberdade do indivíduo 
isolado e, sim, como livre desenvolvimento da 
personalidade de homens solidários integrados 
numa sociedade e responsáveis perante ela.(8)

A possibilidade do reconhecimento de direi-
tos subjetivos privados diretamente dos direitos 
fundamentais importa na superação da perspec-
tiva clássica, que compreende os direitos funda-
mentais como direitos subjetivos públicos, cujos 
únicos destinatários seriam os poderes públicos. 

A Constituição do Estado Social, ao posi-
tivar os direitos de segunda dimensão, respon-
sáveis pela realização da justiça social, imprime 
a todos o dever de obediência aos direitos fun-
damentais. Pertencendo ao conjunto de valores 
objetivos orientadores da ação do Estado, esses 
direitos irradiam os seus efeitos para todo o or-
denamento jurídico. 

In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 308.

(7)SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações 
Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 204-
205.

(8) ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos 
fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 2006. p. 252.
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A dignidade da pessoa humana, que vem 
sendo adotada como fundamento do Estado nas 
Constituições atuais contribui para afirmar a 
teoria da eficácia imediata. Dignidade, liberdade 
e autonomia passam a atuar como núcleo central 
do ordenamento jurídico, fazendo-se necessário, 
para garanti-las, protegê-las não apenas dos po-
deres públicos, mas também das agressões per-
petradas por particulares. 

Os defensores da eficácia imediata dos 
direitos fundamentais nas relações privadas 
defendem que os direitos fundamentais são, 
em essência, direitos subjetivos oponíveis, em 
princípio, perante todos. Deixam-se claro que 
devem ser compatibilizados e harmonizados, 
em cada caso concreto, com outros direitos jus-
fundamentais.

Os direitos fundamentais possuem eficácia 
nas relações jurídicas de direito privado como 
direitos subjetivos que obrigam o outro particu-
lar a respeitá-los, ainda que a medida desta eficá-
cia deva ser ponderada no caso concreto em face 
de direitos fundamentais contrapostos, especial-
mente o da autonomia da vontade. Aplicando-
-se, portanto, nas relações trabalhistas.
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Para responder ao questionamento acima, 
cabe observar, inicialmente, a afirmação histórica 
dos direitos humanos e a aplicação do Princípio 
da Dignidade do Trabalhador, com vistas à her-
menêutica contemporânea do Direito. Nesse dia-
pasão, cabe aplicar o princípio da dignidade da 
pessoa humana, positivada na atual Constituição 
do Brasil como fundamento do Estado Democrá-
tico de Direito, diretamente para solucionar as 
questões jurídicas nas relações laborais. 

A análise do surgimento do princípio da 
dignidade da pessoa humana parte do Tribunal 
de Nuremberg. O período pós-segunda guerra 
mundial trouxe a necessidade de um novo mode-
lo para a justiça, diante do genocídio “cometido 
nos quadros da licitude de um estado soberano 
reconhecido pelos demais” (RIBAS, 2005, p. 32). 

Esse julgamento demarcou a gênese do Sis-
tema Jurídico Internacional, no qual “O próprio 
princípio da necessidade cedia espaço ao prin-
cípio da humanidade” (GONÇALVES, 2004, p. 
304). No novo paradigma admite-se “valores 
éticos e morais sobrepondo-se ao Direito obje-
tivo puro e simples” (Ibidem, p. 307). O Direi-
to Internacional dos Direitos Humanos eleva o 
indivíduo a sujeito de direito internacional, pa-
pel potencializado pelo “agir conjunto”, através 
do aprimoramento da organização da sociedade 
civil (Ibidem, p. 89). Nesse diapasão, a máxima 
kantiana atribui à dignidade humana um valor 
absoluto, pois 

Todo homem possui um valor absoluto em 
si, intrínseco, valor esse que é a dignidade. Di-
ferentemente do preço, que pode ser substituído 
por alguma outra coisa equivalente, o homem é 
detentor de dignidade, por ser superior ao preço, 
não admitindo equivalência alguma. 

Dessa forma, o homem deve ser considera-
do e tratado como um fim em si e nunca como 
um meio de consecução de determinado resul-
tado. É curial inferir que o trabalhador também 
tem direitos humanos, pois, “a dignidade huma-
na independe de merecimento pessoal ou social” 
(GUERRA, 2006, p. 91). A dignidade também é 
inerente ao trabalhador, e mesmo o princípio da 
proteção, basilar no direito laboral, também deve 
ser interpretado à luz da dignidade humana.

No plano internacional, os direitos huma-
nos lograram afirmação histórica. Marco relevan-
te, em uma perspectiva de universalização, foi a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
de 1948, consubstanciando direitos de primei-
ra, segunda e terceira dimensão (com fulcro nos 
valores de liberdade, igualdade e fraternidade). 

Com o fim da Guerra Fria, em 1998, foi 
aprovada a Declaração da OIT sobre os Princí-
pios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Tra-
ta-se de uma reafirmação universal do compro-
misso da comunidade internacional de respeitar, 
promover e aplicar de boa-fé os direitos funda-
mentais do trabalhador. 

O documento especificou os seguintes di-
reitos: (a) a liberdade sindical e o reconhecimen-
to efetivo do direito de negociação coletiva; (b) a 
eliminação de todas as formas de trabalho força-
do ou obrigatório; (c) a efetiva abolição do tra-
balho infantil; e (d) a eliminação da discrimina-
ção em matéria de emprego e ocupação. Assim, a 
proteção aos obreiros passou a ser formalmente 
considerada direito humano. 

De grande relevo para a consolidação da 
essência dos direitos humanos foi a Conferên-
cia Mundial de Direitos Humanos realizada em 
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Viena em 1993, ressaltando todos os direitos 
humanos são universais, indivisíveis, interde-
pendentes e inter-relacionados. A comunidade 
internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente, de modo justo e equitativo, com o 
mesmo fundamento e a mesma ênfase.

Portanto, o princípio da dignidade do tra-
balhador está devidamente reconhecido, forma-
lizado e consolidado na comunidade jurídica 
internacional, apresentando-se como referência 
para a análise jurídica, econômica e social. 

Na atual Constituição do Brasil, a dignida-
de da pessoa humana consta como fundamento 
do Estado, determinando seu sentido, finalidade 
e justificação. A dignidade da pessoa humana 
está supremamente posta acima de todos os bens 
e coisas, inclusive do próprio Estado, e possui 
aplicabilidade imediata na busca da eficácia da 
dignidade material. 

No direito do trabalho deve prevalecer o 
princípio da dignidade do trabalhador como re-
sultado de sua afirmação histórica. Sendo assim, 
os juízes do trabalho, reunidos na 1ª Jornada 
de Direito Material e Processual na Justiça do 
Trabalho, promovida pelo TST e pela ANAMA-
TRA — Associação Nacional de Magistrados do 
Trabalho, em novembro de 2007, optaram pela 
aplicação nas lides relacionadas às questões tra-
balhistas da técnica da ponderação com ênfase 
na dignidade do trabalhador, estabelecendo as-
sim seu primeiro enunciado:

Os direitos fundamentais devem ser inter-
pretados e aplicados de maneira a preservar a in-
tegridade sistêmica da Constituição, a estabilizar 
as relações sociais e, acima de tudo, a oferecer a 
devida tutela ao titular do direito fundamental. 
No Direito do Trabalho, deve prevalecer o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana. (Enun-
ciado n. 01).

Na direção de efetivar a dignidade do tra-
balhador, evolui uma linha na jurisprudência 
trabalhista, a exemplo da que refreia as práticas 
antissindicais, limita o poder diretivo do empre-
gador, caracteriza as situações de dano moral, 
alteração contratual lesiva, jornada extenuante, 
trabalho degradante, etc(1). 

(1) Por exemplo: TRT-10 — RO 403201101010002 DF 00403-
2011-010-10-00-2 RO; TRT-3 — RO 1183303 00248-2003-
089-03-00-0; TRT-2 — RO 1304200201202003 SP 01304-

Mesmo em sede de antecipação de tute-
la, havendo risco iminente de morte do traba-
lhador, é possível a aplicação do princípio da 
dignidade do trabalhador, para assegurar-lhe a 
preservação do bem maior, consoante liminar 
proferida no processo n. 01074-2006-006-20-
00-6, na qual foi determinado o pagamento do 
tratamento e procedimento médico necessário à 
sobrevivência do autor, em decorrência do aci-
dente de trabalho de que foi vítima(2). Nessas 
situações, nota-se a força normativa do princípio 
da dignidade humana, sendo fundamental para 
preservação da vida do trabalhador.

Assim como o trabalho é essencial no pro-
cesso de conformação do ser humano (ENGELS, 
1876), a noção de dignidade, inclusive a digni-
dade do trabalhador, também é inerente ao de-
senvolvimento da humanidade. E sua adequada 
interpretação e aplicação tem o potencial de, li-
teralmente, como vimos acima, salvar vidas.
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Com o assentamento da globalização e a 
evolução da tecnologia no mundo pós-moderno, 
as relações de trabalho, hoje, submetem-se a 
novas exigências e responsabilidades ao traba-
lhador. Ao passo que o avanço tecnológico re-
presenta uma perda na quantidade de postos de 
trabalho, os trabalhadores estão voltando a ter 
jornadas de trabalho extensas. 

Rifkin (1996, p. 257) chama este fenômeno 
de “Terceira Revolução Industrial” e relaciona o 
aumento nos índices de desemprego, além da 
automatização do trabalho e de outros fatores 
econômicos, ao fato de que há muitas pessoas 
trabalhando demasiadamente. Trata-se de um ci-
clo em que uma causa é a consequência da outra: 
os baixos salários e o desemprego influenciam 
os obreiros a procurar mais um trabalho, muitas 
vezes informal, ou a realizar jornadas excessivas 
no mesmo emprego.

Como forma de solução para ambas as si-
tuações, surge o direito à desconexão do traba-
lho, abarcando diversas outras garantias como 
o direito ao descanso, ao lazer e à privacidade, 
e que consiste no direito do trabalhador de se 
desvincular da empresa fora dos horários de tra-
balho, ou seja, nos momentos de descanso. (RE-
SEDÁ, 2007). Seu objetivo, proposto por Jorge 
Luiz Souto Maior (2003), é preservar a integri-
dade física e mental do trabalhador, sua saúde, 
segurança e, principalmente, sua vida privada. 

A imposição de jornadas prolongadas a 
pretexto de cumprimento de metas, ou mesmo 
a realização do trabalho sem horário definido, 
além de trazer prejuízos à saúde do trabalhador, 
viola o valor social do trabalho, fundamento da 
Carta Magna de 1988, pois a jornada de traba-
lho acaba por se misturar aos períodos de lazer e 
convívio familiar. (GONÇALVES, 2010)
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Diante deste cenário, começaram a surgir 
pleitos indenizatórios na Justiça do Trabalho com 
base em um novo tipo de dano: o existencial. Este 
tipo de dano — diferente do dano moral, mas 
também extrapatrimonial e não econômico –, 
decorre de uma frustração no projeto de vida da 
pessoa, o que se reflete na perda de sua qualidade 
de vida e prejudica sua colocação na sociedade e 
sua visão sobre si mesmo, quer isso tenha reflexos 
patrimoniais, quer não. (BEBBER, 2009)

É possível perceber a ligação do instituto 
do dano existencial às relações de trabalho: ao 
passo que o empregador exige que o trabalhador 
labore em regime de sobrejornada (ato ilícito), 
este torna-se cada vez mais tomado pela rotina e 
com menos tempo para praticar outras ativida-
des que lhe deem prazer (prejuízo). 

Assim como nos demais casos de responsa-
bilidade civil, o dano existencial deverá conter 
os três requisitos configuradores, quais sejam, o 
ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Con-
tudo, além destes tradicionais elementos, a dou-
trina aponta também a necessidade de demons-
tração de dois outros para a configuração de 
dano existencial: prejuízo aos projetos de vida e 
às relações sociais do trabalhador.

O prejuízo aos projetos de vida ocorre 
quando qualquer fato injusto frustra os objeti-
vos de vida que o trabalhador tenha planejado. 
(BEBBER, 2009) Por outro lado, o segundo ele-
mento, também chamado de “vida de relação”, 
é mais subjetivo, pois configura-se quando o 
dano físico ou psíquico causado ao trabalhador 
o influencia em suas relações interpessoais, im-
pedindo-o de exercê-las de forma ampla e saudá-
vel. (FROTA apud BOUCINHAS FILHO; ALVA-
RENGA, 2009)

Cumpridos estes requisitos, o pedido de res-
sarcimento por dano existencial encontrará gua-
rida nas disposições constitucionais contidas no 
art. 5º, V e X que protegem os direitos extrapatri-
moniais e dos artigos 186 e 187 do Código Civil, 
que definem o ato causador de dano como ato ilí-
cito independentemente da existência de dolo e 
ainda que o dano seja exclusivamente moral.

O art. 187 do Código Civil adapta-se per-
feitamente ao caso em tela. Veja-se seu conteú-
do: “Também comete ato ilícito o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamen-

te os limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
Ora, não haveria melhor exemplo de excesso aos 
limites sociais que a exigência de cumprimento 
de horas extras, a supressão do intervalo intra-
jornada, enfim, o desrespeito ao direito à desco-
nexão do trabalhador.

Destarte, considerando a previsão da Con-
solidação das Leis do Trabalho em seu art. 8º, 
parágrafo único, que permite a aplicação do di-
reito comum como fonte subsidiária do direito 
do trabalho no que não forem incompatíveis, o 
dano existencial devidamente comprovado em 
juízo e contendo todos os requisitos da respon-
sabilidade civil, deverá ser indenizado pelo em-
pregador, conforme o art. 927 do Código Civil 
determina.

Ainda assim, os precedentes na jurispru-
dência brasileira acerca do direito à desconexão 
e do dano existencial são tímidos, muito embo-
ra seja possível encontrar julgados concedendo 
dano moral com base no mesmo fundamento. 
Porém, é possível perceber seu crescimento nos 
últimos anos e é cada vez mais comum que inde-
nizações sejam concedidas por violação ao perío-
do de descanso e consequente dano existencial.

Mesmo diante de todas as transformações 
trazidas pela globalização e o aumento exponen-
cial da informação acessível, o trabalho conti-
nua sendo um fardo opressor para o trabalhador 
quando ultrapassa os limites e invade a esfera 
privada de sua vida. 

Como visto, o direito à desconexão do tra-
balho, relacionado à jornada de trabalho, férias 
e outros descansos, é uma das regras trabalhistas 
mais desrespeitadas e, em razão disso, é comum 
observar a estagnação dos projetos de vida dos 
trabalhadores, bem como o parco tempo de lazer 
e convivência familiar que têm.

A ligação entre estes dois institutos é clara e 
evidencia-se de grande importância, pois, diante 
da ofensa a tais direitos fundamentais do traba-
lhador, a reparação do dano existencial revela-se 
de suma importância como forma de defesa da 
dignidade da pessoa humana.
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1. Considerações iniciais

Enquanto diretrizes nucleares que se infe-
rem de um sistema normativo(1), os princípios 
jurídicos representam importantes elementos 
para a harmonização de um ordenamento. Os-
tentando-se como espécie de norma jurídica(2), 
ao lado das regras positivadas, tais enunciados 
impedem que a ciência do Direito seja estereoti-
pada como um conjunto de preceitos descritivos 
avulsos, sem delineamento coerente.

Alude-se, de modo sintético, que as normas-
-princípios agregam completude ao sistema jurí-

(1) DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do 
trabalho. 10. ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 182.

(2) LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial. 
Fundamentos de Direito. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 125. 

dico pátrio, vez que permitem o direcionamento 
legislativo para determinado viés, contemplam a 
hermenêutica judicial para que a sentença esteja 
sob a égide da proteção aos direitos fundamentais 
e do devido processo legal e, classificam-se, ainda, 
como importantes instrumentos para a ocupação 
de lacunas deixadas pelo legislador.

Aquiesce-se, pois, que a interpretação de 
determinado rótulo legal se faz completo tão so-
mente se houver o enlace lógico entre as regras 
positivadas e os princípios jurídicos sopesados e 
contempláveis ao caso. Em específico, ao se re-
latar um envoltório inserido na órbita do direito 
do trabalho, o princípio da proteção ostenta-se 
enquanto importante válvula tutelar a qual arris-
ca corporificar a igualdade material no caso con-
creto, vez que embora haja desnível patrimonial 
entre os pactuantes, a ordem normativa garante 
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certa tentativa de equilíbrio adicionando-se ao 
polo vulnerável a contemplação de armas legíti-
mas que atenuem esta disparidade.

Diante de tal quadro, a leitura da diretriz 
protetiva transfigura-se essencial para que haja 
o entendimento da órbita juslaboral. Na relação 
de estágio, cuja demarcação legal encontra-se 
acostada na Lei n. 11.788/08, tal princípio en-
contra operacionalidade máxima, seja pelas dis-
paridades socioeconômicas havidas entre os en-
tes contratantes, seja pela exclusão da CLT neste 
envoltório legal.

2. O instituto do estágio — Aspectos gerais

A lei n. 11788/08 define o estágio como “ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação 
para o trabalho produtivo de educandos que es-
tejam freqüentando o ensino regular em institui-
ções de educação superior, de educação profissio-
nal, de ensino médio, da educação especial e dos 
anos finais do ensino fundamental, na modalida-
de profissional da educação de jovens e adultos” 
(art. 1º, caput, da fonte normativa em questão). 

De modo incisivo, aduz-se que essa relação 
de trabalho lato sensu ostenta-se pelo seu viés 
educativo-pedagógico, cuja execução contratual 
dá-se em ambiente de trabalho compatível aos 
ensinamentos apregoados pela entidade de ensi-
no, visando-se a preparação do acadêmico para 
as complicações que o mercado exorta.

O desenho normativo explicitado pelo ter-
ceiro artigo do novel legislativo aqui tão consa-
grado nos apõe outros os aspectos estruturais 
desse envoltório jurídico. Primo, a obrigatorie-
dade do pactum tripartite, de tal sorte que os 
seus atores — estagiário, concedente da opor-
tunidade e instituição de ensino — celebram 
Termo de Compromisso(3) capaz de delimitar di-
reitos e deveres para a relação em voga(4). Secun-

(3) “O Termo de Compromisso é um acordo tripartite 
celebrado entre o educando, a parte concedente do estágio e 
a instituição de ensino, prevendo as condições de adequação 
do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade de formação escolar do estudante e ao horário 
e calendário escolar”. (OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, 
trabalho temporário e trabalho de tempo parcial. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 22).

(4) Com o fito de tão somente explicitar matérias atinentes 
ao documento, eis alguns pontos delineados na grande 

do, a tomadora de serviços expõe-se a possível 
sanção de transmutação da relação em empre-
gatícia, exortando-se, pois, todos os efeitos da 
legislação trabalhista e previdenciária, caso haja 
desrespeito ao estabelecido no Termo de Com-
promisso e nas normas imperativas previstas na 
Lei n. 11.788/08(5).

3. O princípio da proteção na relação de estágio

O princípio da proteção representa a ten-
tativa de consolidação da igualdade material nas 
relações jurídicas, vez que, embora haja desnível 
patrimonial dentre os pactuantes, a ordem legal 
contempla armas legítimas ao alcance desta pa-
ridade.

Américo Plá Rodriguez, jurista uruguaio 
precursor da noção principiológica que hoje 
concebemos no Direito do Trabalho, subdividiu 
o princípio protetivo(6) em três regras basilares, 
quais sejam, (a) em havendo conflito entre regras, 
a norma mais benéfica será utilizada; (b) a condi-
ção mais benéfica ao trabalhador deve permanecer 

maioria dos termos de compromisso: “a) plano de atividades 
dos estagiários; b) responsabilidades das partes pactuantes; 
c) jornada diária de trabalho; d) definição do intervalo 
intrajornada; e) remuneração prevista na bolsa-auxílio; f) 
tempo e período de concessão do recesso; g) determinação 
do prazo de estágio (não se ultrapassando o somatório de 
dois anos, exceto se deficiente); h) causas para a rescisão 
do contrato”. (MARTINS, Sergio Pinto. Estágio e relação de 
emprego. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 44).

(5)Ilustrativamente, acolhem-se como normas cogentes 
previstos na legislação ordinária: a) limites temporais 
à jornada semanal do educando (Art. 10, incisos e § 1º, 
referente à Lei n. 11.788/08); b) direito subjetivo do 
educando em reduzir à metade, pelo menos, o tempo à 
disposição do tomador de serviços — conforme o estipulado 
no Termo de Compromisso — em períodos avaliativos 
(Art. 10, § 2º, da Lei n. 11.788/08); c) garantia de recesso 
anual remunerado (Art. 13, caput, da Lei n. 11.788/08); d) 
período máximo de labor para a mesma concedente: dois 
anos, exceto se for pessoa com deficiência (Art. 11 da tão 
mencionada Nova lei do estágio). 

(6) “O fundamento do princípio protetor está ligado à 
própria razão de ser do direito do trabalho. Historicamente, 
o direito do trabalho surgiu como consequência de 
que a liberdade de contrato entre pessoas com poder e 
capacidade econômica desiguais conduzia a diferentes 
formas de exploração. (...) O legislador não pode mais 
manter a ficção de igualdade existente entre as partes do 
contrato de trabalho e inclinou-se para uma compensação 
dessa desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador 
com uma proteção jurídica a ele favorável. O direito do 
trabalho responde fundamentalmente ao propósito de 
nivelar desigualdades” (PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Curso 
de Direito do Trabalho. Contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 
1982, p. 85).
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nas relações trabalhistas, apesar do desejo patro-
nal de reduzir vantagens já existentes; (c) a regra 
de interpretação in dubio pro operário.

À vista disso, apreende-se que o princípio 
da proteção cinge-se na disparidade socioeco-
nômica havida entre os pactuantes. Ora, tendo 
por base tal raciocínio, inegável a sua aplicação 
no vínculo regulado pela Lei n. 11.788/08, vis-
to que os atores principais da relação contra-
tual em voga possuem status econômicos bem 
destoantes: de um lado, aquele que almeja uma 
oportunidade, muitas vezes ainda dependen-
te econômico dos genitores, enquanto que, na 
outra vertente, localiza-se aquele que concede a 
oportunidade, o qual, ordinariamente, já possui 
complexo de bens e de prestadores de serviços.

Por isso, com o fito de coibir possíveis irre-
gularidades, o legislador infraconstitucional de-
terminou série de regramentos elaborados com 
o fito de tutelar aquele que se apresenta como 
vulnerável nesse liame jurídico.

Ilustrativamente, a obrigatoriedade de se 
conceber monitor indireto (Instituição de Ensi-
no) na ligação jurídica, uma vez que importantes 
funções são atribuíveis a sua competência, tendo 
por ilustração, a fiscalização do ambiente de rea-
lização da atividade educativo-profissionalizante 
e o zelo ao cumprimento do termo de compro-
misso (art. 7º, II e V, respectivamente, da Lei n. 
11.788/08).

Ademais, impôs como um dos requisitos 
para a validação do instituto, a necessidade de 
se formular Termo de Compromisso, o qual es-
tabelece regramentos complementares à lei em 
destaque(7). Violação àquilo que restou combinado 
em carta compromissória pode ensejar fraude ao 
instituto, acarretando-se, pois, a possível configu-
ração de vínculo empregatício, conforme aduz o 
art. 3º, III, da lei norteadora da relação de estágio 
em geral.

Destaca-se, também, a necessidade de o 
estagiário apresentar à Instituição a ele vincu-
lada resumo das atividades prestadas durante a 
prática do ato educativo escolar (art. 7º, IV, da 
Lei n. 11.788/08). Tal tarefa espelha relevância 
igualmente fiscalizatória por parte da entidade 

(7) A interpretação de normas atinentes ao Termo de 
Compromisso deve ser realizada em benefício ao estagiário, 
caso haja dubiedade de sentido.

de ensino, visto que representa maneira de se 
descobrir possíveis irregularidades atinentes à 
prestação da atividade.

Ressalta-se, por fim, que o novel legislati-
vo regulamentador de disposições gerais sobre 
a profissionalização do educando explicita ou-
tra espécie de proteção, cujo potencial agressor 
também se faz simbolizado pela figura da con-
cedente do estágio. Trata-se da continuidade da 
intelecção satisfatória no desenvolvimento esco-
lar, em decorrência da não confecção de afazeres 
exaustivos durante a práxis laboral que possam 
interferir na aptidão de concentração no cotidiano 
acadêmico.

Noutras palavras, o estágio deve ser com-
preendido como fonte complementar de ensi-
namento. Não pode, por isso, o termo de com-
promisso vislumbrar tarefas as quais extenuem o 
educando, visto que tais práticas podem ensejar 
diminuição do rendimento escolar, sem prejuízo 
de outros danos refletidos na saúde do estagiário. 

Igualmente, a concedente não deve obsta-
cularizar o estudo do sujeito praticante de ati-
vidade com vistas à profissionalização, seja pela 
imposição de horários de prestação de atividade 
coincidentes com o horário escolar, seja em pe-
ríodos de avaliação periódica, os quais, nessa úl-
tima hipótese, deve substituir, ao menos, metade 
do tempo da jornada ordinária em período livre 
para a arte de estudar (art. 10, § 2º, da lei base 
desta dissertação).

Assim, visualiza-se o princípio da proteção 
tanto em sua linhagem laborativa, utilizando-se, 
pois, tanto de raciocínio equivalente ao apadri-
nhado pela doutrina trabalhista na proteção ao 
empregado, quanto em seu reflexo no rendimen-
to escolar do estudante, haja vista a preocupação 
com a não interferência negativa do estágio na 
vida acadêmica do educando.

Eis, portanto, o cabimento do princípio da 
proteção nas relações de estágio. Por óbvio, com 
uma roupagem adequada ao instituto, visto que, 
além do rótulo de trabalhador, há, ainda, o este-
reótipo de estudante.

4. Considerações finais

Ante a alavanca constitucional para o fo-
mento da profissionalização (art. 227, Consti-
tuição da República), o estágio apresenta-se en-
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quanto interessante meio para o aprimoramento 
prático das conquistas acadêmicas.

O princípio da proteção exorta-se enquanto 
poderoso armamento ante a deflagração de abusos 
e ilegalidades na relação objeto da Lei n. 11.788/08. 
Dispensados maiores detalhes, uma vez que já ex-
plicitados, tal enunciado prescritivo deve emara-
nhar-se em toda execução contratual, de forma tal 
a disciplinar a relação com higidez e dignidade.

Ante a exclusão da Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seu tratamento jurídico, o en-
voltório permeado pela Lei n. 11.788/08 obriga-
-se a seguir a risca (1) os mandamentos contidos 
nesta lei norteadora, (2) as cláusulas do Termo 
de Compromisso — quando não abusivas, e (3) 
os princípios atinentes ao enlace pactual, nota-
damente, o princípio protetivo, sob pena de des-
caracterização do regime.

A LEITURA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE A PARTIR 
DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA SOB A ÓTICA PROTETIVA,  

FRENTE À TEORIA DO PARADIGMA DA ESSENCIALIDADE

Igor de Oliveira Zwicker
Bacharel em Direito e Especialista em Gestão de Serviços 
Públicos pela Universidade da Amazônia, Especialista em 

Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Universidade de 
Campinas e Especialista em Direito do Trabalho e Processo do 

Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Assessor Jurídico 
Administrativo do TRT da 8ª Região e Professor de Direito.

Sabemos que o ordenamento pátrio é um 
sistema jurídico revolto de normas, sendo o 
grande ápice delas a Carta Cidadã de 1988. Essas 
normas, segundo consenso doutrinário-juris-
prudencial, são subdivididas em normas-regras 
e normas-princípios. Diz Jorge Miranda(1):

O Direito não é mero somatório de regras 
avulsas, produto de atos de vontade ou mera 
concatenação de fórmulas verbais articuladas 
entre si, o Direito é ordenamento ou conjunto 
significativo e não conjunção resultante de vi-
gência simultânea; é coerência ou, talvez mais 
rigorosamente, consistência; é unidade de sen-
tido, é valor incorporado em regra. E esse or-
denamento, esse conjunto, essa unidade, esse 
valor, projeta-se ou traduz-se em princípios, 
logicamente anteriores aos preceitos. Os prin-

(1) MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2000, Tomo II, p. 225.

cípios não se colocam, pois, além ou acima do 
Direito (ou do próprio direito positivo); também 
eles — numa visão ampla, superadora de con-
cepções positivistas, literalistas e absolutizantes 
das fontes legais — fazem parte do complexo or-
denamental. Não se contrapõem às normas, con-
trapõem-se tão somente aos preceitos; as normas 
jurídicas é que se dividem em normas-princípios 
e normas-disposições.

Os princípios exercem diversas funções 
e impactam o ordenamento jurídico, dentre as 
quais podemos citar: sua função informativa, 
voltada ao legislador, em uma espécie de eficá-
cia jurídica negativa, a constranger o legislador 
a não editar leis que se contraponham, violem 
ou maculem os princípios; sua função interpre-
tativa, voltada ao aplicador do direito, em uma 
espécie de mensagem ao hermeneuta para que, 
ao perquirir sobre o significado, o sentido e o al-
cance das normas jurídicas, assim o faça a partir 
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quanto “primeira previsão moderna de boa-fé 
objetiva no direito brasileiro”, dizem o seguinte:

Como se pode depreender, a referência 
dessas normas não é uma boa-fé subjetiva, como 
estado de consciência do fornecedor ou do con-
sumidor, mas a uma nova concepção de boa-fé, 
que, desvinculada das intenções íntimas do su-
jeito, vem exigir comportamentos objetivamente 
adequados aos parâmetros de lealdade, honesti-
dade e colaboração no alcance dos fins persegui-
dos em cada relação obrigacional.

Nesse diapasão, como bem colocou a Mi-
nistra Rosa Weber(6), o Direito do Trabalho é 
informado por um princípio básico, o da prote-
ção do trabalhador, que objetiva, pura e simples-
mente, restabelecer o equilíbrio dos “pratos da 
balança”, tamanha a disparidade existente entre os 
sujeitos da relação de emprego. Nesse ponto, sur-
ge a aplicação da teoria do paradigma da essen-
cialidade. Teresa Negreiros nos brinda com sua 
teoria em livro incomum de Direito Civil(7), do 
qual extraio breve passagem, a fim de ilustrar a 
tese:

Tomado o direito contratual como um ins-
trumento a serviço da pessoa e de sua dignidade, 
também neste campo os esquemas classificató-
rios (...) deverão refletir a primazia dos interes-
ses existenciais sobre os interesses patrimoniais. 
(...) a respeito das relações patrimoniais, (...) o 
constituinte foi além, impregnando de deveres 
extrapatrimoniais tais relações, que de fato con-
tribuem para a concretização dos direitos da per-
sonalidade e tutela da dignidade humana. (...) as 
relações contratuais — qualificadas em função 
de sua utilidade existencial, como tal entendi-
do o grau de imprescindibilidade da aquisição 
ou utilização pessoal do bem em questão para a 
conservação de um padrão mínimo de dignida-
de de quem dele necessite. A destinação do bem 

consumidores e fornecedores;
Art. 51 do CDC: São nulas de pleno direito, entre outras, 
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: (...) IV — estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 
boa-fé ou a equidade;

(6) Voto proferido no julgamento do ARE n. 709.212 pelo 
Supremo Tribunal Federal.

(7) NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 461-
463.

da principiologia; enfim, sua função normativa, 
a qual traz a ideia de normas-princípios: princí-
pios, enquanto normas, têm força cogente, e tal 
qual as regras jurídicas, têm o poder de refletir 
direitos e obrigações.

Segundo Mauricio Godinho Delgado(2), o 
princípio da primazia da realidade sobre a forma, 
ou princípio do contrato-realidade, inserido no 
núcleo basilar de princípios especiais, “amplia 
a noção civilista [inserta no art. 112 do Código 
Civil(3)] de que o operador jurídico, no exame 
das declarações volitivas, deve atentar mais à in-
tenção dos agentes do que ao envoltório formal 
através do que transpareceu a vontade”. E pros-
segue:

Desse modo, o conteúdo do contrato não 
se circunscreve ao transposto no correspondente 
instrumento escrito, incorporando amplamen-
te todos os matizes lançados pelo cotidiano da 
prestação dos serviços. O princípio do contrato-
-realidade autoriza, assim, por exemplo, a des-
caracterização de uma pactuada relação civil de 
prestação de serviços, desde que no cumprimen-
to do contrato despontem, concretamente, to-
dos os elementos fático-jurídicos da relação de 
emprego (trabalho por pessoa física, com pes-
soalidade, não eventualidade, onerosidade e sob 
subordinação).

Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber(4), 
ao comentarem sobre a boa-fé objetiva prevista 
no Código de Defesa do Consumidor(5), en-

(2) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do 
Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 205-206.

(3) Art. 112 do CC: Nas declarações de vontade se atenderá 
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem.

(4) TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé 
objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. 
In: FARIAS, Cristiano Chaves de. Leituras complementares 
de Direito Civil: o Direito Civil-Constitucional em concreto. 
Salvador: JusPODIVM, 2007. p. 211.

(5) Art. 4º do CDC: A Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (...) III — harmonização 
dos interesses dos participantes das relações de consumo 
e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, 
de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 
ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), 
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
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objeto do contrato é um elemento fundamental 
na determinação do relativo poder negocial dos 
contratantes, e por isso deve ser levada em conta 
na solução do conflito de interesses que even-
tualmente sobrevenha.

Tais premissas são perfeitamente aplicá-
veis ao contrato de trabalho, que é um contrato 
sinalagmático, no qual se processam direitos e 
deveres recíprocos, dos quais exsurgem dois bá-
sicos: o empregado coloca à disposição do seu 
empregador sua força de trabalho (dever), em 
troca de um salário (direito). O salário, por sua 
vez, é talvez o único meio de sobrevivência dig-
na do trabalhador (utilidade existencial), sendo 
imprescindível para a conservação de um padrão 
mínimo de sua dignidade.

Diante disso, o contrato de trabalho é, evi-
dentemente, desigual e limitador do poder ne-
gocial do empregado, gerador da sua hipossufi-
ciência, o que, por certo, deve ser levado em conta 
na solução de eventual conflito de interesses.

Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber(8), 
cotejando a norma consumerista com o art. 422 
do Código Civil(9), dizem o seguinte:

(...) a boa-fé objetiva desenvolveu-se na 
prática jurisprudencial brasileira como um ins-
tituto vinculado aos fins protetivos que não são 
inerentes ao seu conceito dogmático, mas que 
antes lhe eram transmitidos pelo Código de De-
fesa do Consumidor, diploma responsável pelo 
seu ingresso em nosso ordenamento positivo. A 
boa-fé objetiva aparece assim em inúmeras de-
cisões como referência genérica e abstrata a va-
lores éticos, exercendo cumulativa ou substitu-
tivamente funções de outros institutos já consa-
grados na legislação consumerista. O fenômeno 
era inofensivo, na medida em que se alcançava o 
fim desejado, que era a proteção ao consumidor.

O advento no novo Código Civil impõe, 
todavia, o fim da confusão conceitual. Ao consa-
grar o princípio da boa-fé objetiva e consolidar 
sua aplicabilidade a relações paritárias, o novo 
Código Civil exige que os tribunais brasileiros 
o utilizem na busca de soluções concretas, que 
não se justificam mais pela proteção final ao 

(8) TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Ob. cit., 
p. 221-222.

(9) Art. 422 do CC: Os contratantes são obrigados a 
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.

consumidor ou à parte mais vulnerável, simples-
mente porque estas relações não são, a princípio, 
caracterizadas por qualquer vulnerabilidade. Faz-
-se necessário, portanto, trabalhar efetivamen-
te sobre o conteúdo da cláusula geral de boa-fé 
objetiva, precisando suas funções e seus limites, 
e separando do núcleo do instituto o caráter prote-
tivo que lhe foi emprestado pelo Código de Defesa 
do Consumidor. Entender o contrário é insistir 
em uma invocação abstrata e ineficaz da boa-fé 
objetiva, ou, pior, aplicar a relações paritárias, e 
até esmo a relações mercantis e societárias que o 
novo Código Civil veio contemplar, um conceito 
de boa-fé objetiva transfigurado por uma proteção 
que não se justifica fora das relações de consumo e 
das demais relações marcadas pela vulnerabilida-
de. [negritamos]

A crítica dos autores é pertinente, mas ina-
plicável ao Direito do Trabalho, que mantém as 
mesmas características do consumidor vulnerá-
vel para o trabalhador hipossuficiente. Na seara 
trabalhista, que não comporta relações “pari-
tárias”, não se pode nem separar do núcleo do 
instituto boa-fé o caráter protetivo que lhe foi 
emprestado pelo Código de Defesa do Consumi-
dor nem afastar da interpretação do art. 422 do 
Código Civil sua concepção enquanto instituto 
vinculado a fins protetivos, simplesmente por-
que a aplicação subsidiária do Código Civil no 
Direito do Trabalho se dá pelo art. 8º, parágrafo 
único, da CLT(10) e deve ocorrer a partir da sua 
adequação à principiologia laboral, que existe 
para restabelecer o equilíbrio dos “pratos da ba-
lança”, como bem disse a Ministra Rosa Weber.

Por tais razões, entendemos que o princí-
pio da primazia da realidade deve ser lido a par-
tir do princípio da boa-fé objetiva, este último 
visto sob a ótica do princípio da proteção, tal 
qual se faz nas relações consumeristas. E exis-
tem inúmeras hipóteses de aplicação prática, das 
quais cito duas.

A primeira delas é a condenação das em-
presas ao pagamento de indenização por dano 
existencial(11), quando se fica provado que o tra-

(10) Art. 8º, parágrafo único, da CLT: O direito comum será 
fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não 
for incompatível com os princípios fundamentais deste.

(11) “(...) O dano existencial consiste em espécie de dano 
extrapatrimonial e tem como principal característica 
a frustração do projeto de vida ou da vida de relação do 
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balhador foi obrigado a renunciar a projetos de 
vida, à convivência com os seus e à sua paz de 
espírito pela prática reiterada de horas extras, 
que, como o próprio nome já diz, são extraordi-
nárias e devem ser absolutamente eventuais.

A leitura do princípio da primazia da reali-
dade a partir do princípio da boa-fé objetiva, sob 
a ótica do princípio da proteção, deve orientar o 
juiz do trabalho a superar a própria condescen-
dência do trabalhador na prática de horas extras, 
inclusive pela submissão econômica a que está 
acometido o empregado, na maioria esmagadora 
dos casos.

Outro exemplo está na hipótese do empre-
gado que pede demissão do emprego (resilição 
do contrato de trabalho) e confessa, em audiên-
cia, que efetivamente pediu demissão.

Em que pese a presunção, em favor do tra-
balhador, do princípio da continuidade das re-
lações de emprego (Súmula n. 212 do TST), a 
rigor não dependem de prova os fatos afirmados 
por uma parte e confessados pela parte contrá-
ria, na forma do art. 334, II, do CPC. Mas o que 

trabalhador, impedindo a sua efetiva integração à sociedade 
e o seu pleno desenvolvimento enquanto ser humano, 
em decorrência de ato ilícito do empregador. (...)” (TST-
RR-11628-88.2013.5.18.0103, Relator Ministro: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 15.4.2015, 2ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 8.5.2015).

levou o empregado a renunciar ao seu sustento? 
Houve violação comportamental dos parâmetros 
de lealdade, honestidade e colaboração dentro 
do contrato de trabalho?

A leitura do princípio da primazia da reali-
dade a partir do princípio da boa-fé objetiva, sob 
a ótica do princípio da proteção, deve orientar 
o juiz do trabalho a superar, temporariamente, 
a confissão real e proceder à correta e profunda 
instrução processual, inclusive, se necessário, 
sem limitação do número de testemunhas (eis 
que os arts. 821 e 852-H, § 2º, da CLT se voltam 
às partes e não ao juiz), para apenas ao fim e 
ao cabo, caso se satisfaça com os elementos pro-
batórios, em cognição exauriente, reconhecer o 
pedido de demissão.

No mais, quanto ao segundo exemplo, a 
alegação de excesso de trabalho imposta ao Po-
der Judiciário, para refutar uma instrução pro-
cessual mais demorada e alongada, não nos sen-
sibiliza. Parafraseando a Ministra Cármen Lú-
cia(12), e em raciocínio semelhante, Eu não consi-
derei e não levo em consideração quanto ao que isto 
pode gerar em termos de judicialização. Eu vivo 
biblicamente: a cada dia a sua agonia, foi-me posto 
um processo para relatar e eu decido segundo o que 
se tem no processo quanto ao direito. Nada mais.

(12) Julgamento do MI n. 833 pelo Supremo Tribunal 
Federal.

PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE E TELETRABALHO:  
A CONCRETIZAÇÃO DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO

Denise Fincato
Advogada. Professora do PPGD — PUCRS. Pesquisadora .

O valor social do trabalho constitui-se em 
um dos eixos do sistema normativo-constitu-
cional brasileiro e contribui de maneira decisiva 
para a significação do Estado Democrático de 
Direito. As raízes deste dispositivo constitucio-
nal encontram-se em documentos históricos e 
internacionais, uma vez que brotam da evolu-

ção espiralada dos direitos humanos, que vão 
sobrepondo-se em dimensões. O valor social do 
trabalho, portanto, está muito bem confortado 
na 3ª dimensão dos Direitos Fundamentais que 
alberga os chamados “direitos de fraternidade” 
e, por consequência, o princípio da fraternidade, 
denominado por alguns de “princípio esqueci-
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do”, notoriamente em face dos princípios e di-
reitos de liberdade e da igualdade, gêmeos da-
quele, mas que se desenvolveram de forma mais 
veloz e forte.

A globalização, a realidade econômica de 
diversos países, os altos índices de desemprego, 
as transformações tecnológicas e, evidentemen-
te, os desequilíbrios no mercado de trabalho, 
fatos e circunstâncias comuns aos países ibe-
roamericanos nos últimos anos, estão entre os 
diversos fatores que ocasionaram alterações nos 
regimes de trabalho. Neste contexto, as novas 
formas de trabalho, como o trabalho a distância, 
cada vez mais ganham força.

Especialmente o avanço das tecnologias 
de comunicação e informação contribui para 
a transformação nas formas de trabalho. E, in 
casu, chega-se ao paradoxo sistemático: como 
promover o valor social do trabalho e concre-
tizar o princípio da fraternidade diante da uti-
lização, cada dia em maior escala, do teletraba-
lho? O problema surge especialmente a partir 
do aparente isolamento do teletrabalhador e da 
pulverização da organização coletiva, prováveis 
reflexos do trabalho a distância, que não permi-
tiriam a vivência social e a realização existencial 
provindas do trabalho. 

Para o estudo, é necessário observar o que 
ocorre no mundo, salientando que é crescente 
o número de “teletrabalhadores”, especialmen-
te na Índia, alguns países da Europa e Estados 
Unidos, em decorrência da difusão da Internet e 
da crescente flexibilização nas contratações la-
borais. 

Com meridiana obviedade, o novel institu-
to do teletrabalho passa pela simpatia social, vez 
que dele avultam diversos benefícios, especial-
mente a possibilidade de conjugar a vida laboral 
com os compromissos familiares. No entanto, é 
dever do juscientista atentar para as controvér-
sias e distorções no uso do instituto, consideran-
do-se ainda a dificuldade de manejá-lo, eis que 
ainda não perfeitamente compreendido.

A Constituição brasileira de 1988 estabe-
leceu, no art. 1º, os princípios fundamentais da 
República, contemplando a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho. Nesse 
diapasão, impende observar a problemática que 
orbita ao teletrabalho, especialmente acerca da 

possível existência de um isolamento social do 
laborista, provável limitadora de sua agremiação 
laboral, do convívio entre colegas e da criação 
de uma identidade social que historicamente 
calcou-se no exercício de um ofício.

Empiricamente até, é possível atestar o êxi-
to de diversos Estados em garantir, nos limites 
do seu possível, a liberdade e a igualdade. No 
entanto, mesmo sucesso não se vê com relação 
à fraternidade, em que pese esteja igualmente 
expressa nos principais documentos de todos os 
países que se dizem democráticos.

Aí reside o nó górdio: não se concebe, num 
cenário inter-relacional, liberdade e igualdade 
sem fraternidade, já que esta é premissa e ao 
mesmo tempo condição para a concretização da-
queles. Focar apenas na liberdade e na igualda-
de, olvidando a fraternidade, reforçaria apenas 
os direitos individuais, estaticamente deposita-
dos em um ser humano, desconsiderando que é 
da relação deste com os demais que se pode, até 
mesmo, falar em direitos. 

A Constituição do Brasil de 1988, ao elen-
car os objetivos republicanos em seu art. 1º ex-
pressa ser sua missão “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária”, donde se vê, claramente, 
a menção ao trinômio já destacado. Enfim, vis-
lumbra-se uma categoria constitucional: a frater-
nidade, tal qual a liberdade e a igualdade. E, sem 
dúvidas, esta interfere em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, agindo em todos os tipos e 
graus de relacionamento humano, inclusive os 
puramente particulares, como os empregatícios.

Como manter o trabalho significativo ao 
homem, em um cenário onde a ausência ao espa-
ço laboral ainda não foi “significada” como tra-
balho socialmente relevante? Bem, é cediço que 
na sociedade pós-moderna, a seara tecnológica 
vem ganhando relevo e permeando as relações 
pessoais. Nesse contexto, a rede surge como su-
porte de uma nova ideia de fraternidade mundial 
e se encontra, aliás, no centro de vários debates, 
obras, proposições políticas e culturais. Por que 
não encontrar na rede mundial uma oportunida-
de para uma nova solidariedade, uma nova cons-
ciência fraterna? 

O trabalho proporciona a qualquer traba-
lhador não só o sustento, mas também a sua 
aceitação social. O teletrabalho pode trazer di-
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versos benefícios ao empregado, ao empregador 
e à sociedade, despontando como medida eficaz 
à mitigação do desemprego, precipuamente no 
que tange a uma ampliação das dimensões do 
mercado de trabalho (ou seja, há a possibilidade 
do empregado se candidatar a inúmeras ofertas 
de trabalho, inclusive, em nível internacional. 

Apesar das vantagens inerentes ao teletra-
balho, é necessário ao possível isolamento do 
laborista da socialização e identidade que o tra-
balho proporciona. O teletrabalho pode ser uti-
lizado para fins segregatórios, o que claramente 
distorce a função social do trabalho. 

Nesse sentido, reitera-se a posição de que o 
teletrabalho, em hipótese alguma, deverá servir 
ao isolamento do laborista, o que precarizaria a 
realização do valor social do trabalho e fulmi-
naria a já historicamente lenta concretização do 
princípio da fraternidade. Daí, necessário voltar 
às bases do sistema jurídico, pelas quais a pro-
teção ao trabalhador deve lastrear-se no trinô-
mio liberdade (Direito Fundamental de 1ª Di-
mensão) e igualdade (Direito Fundamental de 
2ª Dimensão), que só são possíveis e efetivos se 
os direitos de fraternidade (Direito Fundamen-
tal de 3ª Dimensão) tornarem-se o compromisso 
social do século XXI. 

PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO: A INTERAÇÃO ENTRE A  
POSITIVAÇÃO DAS NORMAS E OS PRINCÍPIOS CONTRA ATOS  

DE PREJULGAMENTO AO TRABALHADOR

Rhaysa Cristina Guida Nascimento
Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de 

Sorocaba

Introdução

A Constituição de 1988, denominada como 
cidadã, foi uma ruptura paradigmática de alguns 
valores que por muito tempo estiveram presen-
tes na sociedade. Considerado um marco jurí-
dico, por determinar uma transformação social 
que mudou e auxiliou a vida dos prejudicados 
pelo pensamento preconceituoso do antigo co-
letivismo, a nova estrutura do ordenamento ju-
rídico ainda está em consolidação. Uma vez que 
existem diversas barreiras para serem ultrapas-
sadas, alcançando assim, em sua plenitude, os 
objetivos visados. 

Os seres humanos possuem alguns pre-
conceitos baseados em características, quanto 
ao gênero, à etnia, idade, estado civil, e por di-
ficuldades físicas ou mentais, atrapalhando em 

diversas formas a possibilidade de admissão, 
ou do recebimento de um salário digno. Com a 
positivação das normas jurídicas, os indivíduos 
obtiveram oportunidades de tornarem-se traba-
lhadores, contando, principalmente, com a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) e as formas 
doutrinadas, tais como os princípios, as juris-
prudências entre outras, conseguiram conquis-
tar uma legislação que os protegem, asseguran-
do-lhes uma atividade trabalhista mais coerente 
e segura, podendo assim reconhecer o estado 
democrático existente no Brasil.

O Direito do Trabalho no mundo contemporâneo

Segundo Amauri Mascaro Nascimento em 
sua obra Direito Contemporâneo do Trabalho, 
essa nova fase iniciou-se após 1970 com a cri-
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se do petróleo que influenciou de forma nega-
tiva a economia mundial, portanto, afetaram as 
empresas e as vagas empregatícias diminuíram. 
Com o avanço tecnológico, a crise do desem-
prego aumentou devido o aparecimento de ou-
tras formas para satisfazer a mão de obra, com 
esse déficit teve que ocorrer uma flexibilização 
na legislação, dando mais ênfase a serviços ter-
ceirizados, apesar das mulheres entrarem aos 
poucos no mercado de trabalho, as jornadas e os 
salários foram reduzidos por causa dos aconte-
cimentos. Após a reorganização mundial, as leis 
foram mais protecionistas, defendendo de forma 
expressa o emprego, e os direitos do empregado, 
para que não ocorram abusos por parte dos em-
pregadores.

Para adquirir as regalias da legislação de-
vem-se seguir com exatidão as qualificações que 
os tornam empregados (art. 3º da CLT), expli-
citando que para ser considerado empregado e 
obter o vínculo deve-se ser pessoa física e pos-
suir cinco características, sendo elas: pessoalida-
de, habitualidade, subordinação, onerosidade e 
alteridade. 

A proteção ao trabalhador iniciou-se com 
as leis, e foi se concretizando após a criação 
de centrais situando-se na estrutura sindical e 
abrangendo diversas categorias. Os sindicatos 
possuem uma enorme influência nesse âmbito 
protecionista, sendo pessoas jurídicas de direito 
privado, reconhecidas na legislação com o in-
tuito de representar os empregados, defendendo 
seus direitos e interesses, individualmente ou 
como um todo.

A inviolabilidade dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal rege o Direito no 
Brasil expressa claramente a defesa da não discri-
minação, como vem exposto, todos os indivíduos 
devem receber tratamento legislativo igualitário, 
garantindo-se, ainda, o direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e por fim, à propriedade 
(art. 5º, caput, Constituição Federal).

Ocorre a defesa da igualdade em todos os 
campos do direito e para todas as regalias, entre-
tanto, está também manifestado nos diferentes tex-
tos legais, a título de exemplo, no art. 5º da CLT 
consta expressamente o não prejulgamento peran-
te gênero, atribuindo igualdade salarial entre ho-
mens e mulheres, salvo se o cargo for distinto. 

Os códigos, tratados e até convenções in-
ternacionais atribuem uma vasta importância 
ao princípio da igualdade, consequentemente, 
preocupando-se similarmente com o da não dis-
criminação. A dignidade é reconhecida a todos 
os cidadãos, independente de quaisquer carac-
terísticas que os distinguem (A Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem aprovada pela 
ONU). A Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) em sua Convenção n. 100 de 1951, 
consentindo com a CLT, defende igualdade sa-
larial entre homens e mulheres. Posteriormente, 
em sua Convenção n. 101 de 1958, esclarece e 
propõe formas de combater a discriminação por 
sexo, cor, religião, posição social, entre outras 
formas de preconceito, em matéria de emprego 
ou profissão.

Há algumas constituições internacionais 
com os mesmos princípios da brasileira, como 
a uruguaia em seu art. 8º consagrando a não 
existência de diferenciação entre os indivíduos, 
a espanhola proibindo qualquer discriminação 
por condições pessoais ou sociais, e como um 
último exemplo a lusitana em seu art. 13 não 
admitindo que todo o corpo social seja tratado 
distintamente perante a legislação ou não pos-
sua a mesma dignidade social. 

Está estabelecido na Constituição Federal 
do Brasil (1988), em seu art. 5º, inciso XLI, que 
a lei punirá qualquer ato de discriminação que 
atente contra os direitos e as liberdades funda-
mentais. Existe, destarte, mais severa que está 
prescrita no inciso XLII, que reza que o crime de 
racismo, será inafiançável e imprescritível, sujei-
to a pena de reclusão, nos termos da lei.

Conclusão

Diante do exposto, os indivíduos podem 
viver dignamente, não só na vida pessoal, mas 
também em seu trabalho. Os empregadores es-
tão obrigados a seguir a legislação protecionista 
que dá a possibilidade de todos possuírem opor-
tunidades sem distinções não influenciáveis na 
mão de obra.

O princípio da igualdade não seria a solu-
ção para os conflitos quanto à discriminação, 
pois tratando a todos da mesma forma cairão no 
esquecimento suas tão importantes distinções. 
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Portanto, seguindo a ideia de Aristóteles, poste-
riormente, citada por Rui Barbosa, só se conse-
guirá a plena justiça entre todas as pessoas que 
compõe a sociedade, caso os iguais sejam trata-
dos igualmente, e os desiguais desigualmente, 
na medida de sua desigualdade. (Discurso “Ora-
ção aos Moços-1920”). 
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TRABALHO E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR NO 
CONTEXTO DAS CRISES CÍCLICAS DO CAPITALISMO MONOPOLISTA

Robson Luiz de França
Advogado. Professor da Universidade Federal de Uberlândia. 

Pós- Doutor em Política Educacional pela Universidade 
Federal da Paraíba (2010) e Universidade da Madeira, 

Funchal, Portugal. Doutor em Educação na Linha de Politicas 
Públicas pela Universidade Julio Mesquita Filho — UNESP/
Araraquara (2002). Mestre em Educação pela Universidade 

Federal de Uberlândia (1997). Especialista em Direito 
Educacional (2010). Professor Associado da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Uberlândia atua 
do Programa de Pós-Graduação em Educação na Linha de 

Pesquisa em Trabalho, Sociedade e Educação — TSE. É 
membro do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Educação e 

Formação Humana. Pesquisador do Centro de Investigação 
em Educação — CIE da Universidade da Madeira — Funchal 

em Portugal e desenvolve estudos e pesquisas Trabalho e 
educação, cidadania e precarização do trabalho.

Este trabalho resulta de pesquisa vincula-
da ao Grupo de Pesquisa de Trabalho, Sociedade 
e Educação do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia e discute as mediações existentes 
entre a educação, o trabalho e a formação hu-
mana. Problematizam-se as questões de Política 
e Discurso: Educação, trabalho e formação do 
trabalhador.

Buscou-se nessas pesquisas principalmen-
te analisar o avanço na formação do trabalhador 
e a compreensão e apreensão das contradições, 
avanços e retrocessos, promessas e possibilida-
des no que se refere ao trabalho, educação e for-
mação humana.

Compreende-se a complexidade dessas 
relações bem como da mediação que ocorre na 
história em movimento por um lado e por ou-
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tro a compreensão desses pressupostos exigem 
interfaces com diversas áreas de conhecimento 
das ciências sociais. É sob essa égide que a inter-
locução dessas diferentes áreas do conhecimento 
relacionada à complexidade da formação huma-
na articulada ao papel do trabalho e da educa-
ção nesse processo e por sua vez tomamos como 
princípio que as mediações existentes entre a 
educação, o trabalho e a formação humana se 
explicam a partir de processos maiores, entre os 
quais as crises cíclicas do capitalismo monopolis-
ta, a ciência e a tecnologia são grandes exemplos. 

A política neoliberal incrementada pelos 
governantes nas últimas décadas favoreceu a 
alta concentração e a uma desigual distribuição 
de renda, agravando a crise econômica no Brasil, 
promovendo o desemprego em massa, a imobili-
dade na produção industrial e agrícola e o faleci-
mento do investimento estatal.

O Estado mínimo, que vem sendo delinea-
do pelo poder político neste país, introduziu 
uma política social de enfraquecimento das con-
quistas sociais da classe trabalhadora, com a não 
introdução dos investimentos financeiros que se 
fazem necessários para atender as demandas da 
população. Ao contrário, o Estado investe maci-
çamente em propagandas que propagam os be-
nefícios de uma sociedade privatizada.

Com a proteção do Estado à economia de 
mercado, acentuam-se mais as desigualdades so-
ciais fazendo com que o dono do capital tenha 
sempre mais e seja o dono da bola, acirrando os 
conflitos sociais e desarticulando as instituições 
que representam a classe trabalhadora. As pala-
vras de ordem são: “mercado”, “escolha” e “di-
reitos do consumidor”, que reduzem o cidadão 
apenas à condição de consumidor.

O discurso neoliberal atribui à intervenção 
do Estado todos os males sociais e econômicos da 
nossa atual situação e à iniciativa privada todas 
as virtudes e saídas; utiliza os meios de comu-
nicação de massa para conquista da consciência 
social hegemônica; e, a educação, como veículo 
estratégico de preparação para o mercado de tra-
balho e como via ideológica de proclamação das 
excelências do livre mercado e da livre iniciativa.

Diante do exposto, muitas questões relati-
vas à conquista da cidadania se fazem presentes: 
pode a conquista da escolaridade garantir a ci-

dadania, num país que não garante ao indivíduo 
o direito ao trabalho? Pode essa qualificação do 
trabalhador garantir-lhe emprego, sendo este 
um dos parâmetros fundamentais para tornar-se 
cidadão? Em que se percebe a importância do 
aprendizado da escola, competências desenvol-
vidas pela escola, para que o trabalhador desen-
volva bem o seu trabalho? a realidade social bra-
sileira não compromete o projeto de cidadania?

Sabe-se que no Brasil, a partir de informa-
ções do próprio Ministério do Trabalho(1), que 
embora a taxa de crescimento da população bra-
sileira venha caindo sistematicamente, existe 
um contingente expressivo de oferta de mão de 
obra reprimida, a espera de oportunidade para 
ingresso no mercado de trabalho. O mesmo do-
cumento informa uma mudança no perfil etário 
dos trabalhadores inseridos no mercado de tra-
balho, que, segundo este órgão, se deu em de-
corrência do nível de nível de qualificação da 
mão de obra exigida por este. Sendo que, só os 
trabalhadores na faixa etária entre 25 a 39 anos 
têm conseguido atender a exigência das empre-
sas por serem mais experientes e qualificados. 
O que se indaga é se estes trabalhadores estão 
tendo acesso ao mercado de trabalho por serem 
mais bem qualificados e experientes em relação 
aos com menor idade, entre 15 a 24 anos; ou 
o que ocorre é que o acesso destes, com menor 
idade, está sendo prejudicado por haver uma 
grande demanda, melhor qualificada, que diante 
da falta de empregos melhores, coloca-se a dis-
posição do mercado, aceitando qualquer coisa 
e, as empresas, no momento de fazer a seleção 
estão optando por estes, mesmo que o cargo a 
ser ocupado não exija, necessariamente, pessoas 
melhor qualificadas e experientes.

Outro ponto importante a ser discutido, é 
a transferência do problema do desemprego do 
espaço público, social e político para o âmbito 
da iniciativa individual, coloca que, uma das ex-
plicações para a menor presença verificada de jo-
vens entre 15 e 24 anos no mercado de trabalho 
decorre de uma opção individual.

Diante da realidade social em que vive o 
nosso país, onde as carências econômicas e so-
ciais da população desafiam-nos e onde cada vez 

(1) Dados obtidos no documento “Tendências do Mercado 
de Trabalho Brasileiro” , na Homepage do Ministério do 
Trabalho: <www.mtb.gov.br>.
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mais os jovens são chamados a participar, mais 
cedo, da renda familiar, é contraditória a afirma-
tiva de que os jovens estão deixando de ingressar 
no mercado de trabalho por preferir ficar mais 
tempo na escola.

Hoje, quando se observa um aumento no 
nível de pobreza em nosso país é um tanto con-
traditório colocar que, o retardo no ingresso do 
jovem no mercado de trabalho se dar em decor-
rência de um adiamento voluntário em busca de 
melhor qualificação. Outra questão que se colo-
ca é quanto a exigência real de maior qualifica-
ção ou se esta melhor qualificação dos trabalha-
dores admitidos no mercado de trabalho ocorre 
em razão de haver uma oferta de mão de obra 
mais bem qualificada disponível.

O trabalho agora, diferentemente da visão 
grega, passa a ser visto como meio necessário 
para conquista da cidadania. É através do traba-
lho que o indivíduo recebe a parcela a que tem 
direito nas relações sociais, o seu salário, tornan-
do real a sua condição de cidadão. O trabalhador 
é proprietário da sua força de trabalho e, de acor-
do com os seus direitos civis que proporcionam 
ao indivíduo liberdade em negociar livremente, 
este vende a sua força de trabalho em troca do 
salário. Ambos são proprietários: o trabalhador 
da sua força de trabalho e o capitalista do capi-
tal. A idéia que se estabeleceu é a de que ambos 
necessitam um do outro e, portanto, necessitam 
conviver em harmonia no espaço social. 

Atualmente, diante do novo paradigma 
produtivo propagado (HARVEY (1994), CO-
RIAT (1994) entre outros), o Estado se vê im-
pelido a modificar-se e a se ajustar à nova di-
nâmica do capital. Para isso, se fazia necessário 
um novo projeto político que viesse promover 
as condições necessárias para implantação das 
mudanças, recuperando, assim, a capacidade de 
exploração capitalista. Embora o neoliberalismo 
tenha seus fundamentos na teoria clássica liberal 
é distinto do liberalismo do século passado. 

Esse padrão de requalificação proposto 
para diminuir as diferenças de conhecimentos 

ressalta que para os analfabetos adultos ou com 
um nível de escolarização muito baixo, a espe-
rança de serem instruídos para uma nova função 
do sector da elite do conhecimento está fora do 
seu alcance. E mesmo que a reeducação fosse 
implementada numa escala maciça, não haveria 
disponibilidade suficiente de empregos de alta 
tecnologia na economia automatizada do século 
XXI para absorver o grande número de trabalha-
dores demitidos (RIFKIN, 1995).

O processo de desemprego, na lógica ex-
cludente do projeto neoliberal, faz a sua retórica 
culpando a própria mão de obra pela não qualifi-
cação profissional e por consequência culpando 
os trabalhadores pelo desemprego. Por isso dão 
prioridade às opções de educação com a tecno-
logia para universalizar o acesso ao ensino e às 
novas competências do trabalho.

Referências 

BRASIL, Ministério do Trabalho do. Questões 
Críticas da Educação Brasileira. Brasília: 
Ministério do Trabalho, 2014.

BRASIL, Ministério do Trabalho do. Tendências 
do Mercado de Trabalho Brasileiro: rumos, 
desafios e o papel do Ministério do Tra-
balho. Exposição realizada na câmara dos 
Deputados em 14.4.15. Homepage: <www.
mtb.gov.br>.

CORIAT, Benjamin. Pensar pelo Avesso: o mode-
lo japonês de trabalho e organização. Tra-
dução de Emerson S. da Silva. Rio de Janei-
ro: Revan/UFRJ, 2004.

HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São 
Paulo: Loyola, 1994.

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Sta-
tus. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1967.

BUTLER, E. (1983), A contribuição de Hayek às 
idéias políticas e econômicas de nosso tempo. 
Liberal. Rio de Janeiro.

RIFKIN, J. (1996). O fim dos empregos. Makron 
Books, São Paulo. 

LTr - Jornal do Congresso 97

O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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2º PAINEL

TERCEIRIZAÇÃO COMO PARCERIA ESTRATÉGICA SEM RISCO

Alfredo Bottone
Advogado Trabalhista, ex-diretor de RH da CPFL, Marfrig, 
Light, Elektro e Superintendente da CESP, autor do livro 
“Insights de Um RH Estratégico” (2012) — Ed. Schoba

David Rodrigues da Silva
Advogado Trabalhista, Coordenador Jurídico do Grupo 

CPFL Energia.

Na data da redação desta matéria, a Câmara 
dos Deputados havia finalizado a aprovação do 
PL n. 4330, devendo ser submetida ao Senado 
para depois, após a discussão do Congresso, ser 
encaminhado para sanção presidencial. Depois 
de mais de dez anos de tramitação desse projeto, 
o Legislativo assumiu, agora, o seu papel em pro-
por a regulamentação desse relevante tema. Sem 
uma lei específica sobre o assunto, a terceiriza-
ção acabou sendo objeto de regulamentação pelo 
Poder Judiciário Trabalhista. Além da conhecida 
Súmula n. 331, que define as atividades passíveis 
de terceirização, inúmeros julgados divergentes 
existem sobre a matéria. A Súmula n. 331 atro-
pelou, tal como outras decisões judiciais, o art. 
25 da Lei n. 8787/95 (Dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Fe-
deral). Por isso, a regulamentação é necessária, 
mesmo com reparos que muitos analistas possam 
fazer do projeto de lei. O presente trabalho não se 
propõe a fazer uma análise crítica desse projeto, 
mas abordar a terceirização sem riscos. 

Contratação de serviços ou mão de obra? 
A contratação de serviço, único e determinado 
(podendo ser múltiplos, desde que correlatos), é 
que deve ser a essência do objeto do contrato na 
terceirização. Por exemplo, num serviço de call 
center, não deve ser feita a contratação de deter-
minado número de atendentes, mas sim o servi-
ço de atendimento ao cliente especificando, por 
exemplo: número de clientes atendidos, tempo 
médio de atendimento, montante de valores re-

cuperados, nível de serviço, satisfação dos clien-
tes, etc. Não se contrata número de pessoas, mas 
o serviço, com indicadores claros tanto quantita-
tivos quanto qualitativos. 

Atividade meio ou atividade fim? São con-
ceitos ultrapassados na moderna administração, 
por isso, a legislação trabalhista, inclusive a ju-
risprudência, não podem mais aplicar conceito 
fora do contexto social e empresarial vigente. 
Se uma determinada indústria automobilística 
compra as rodas dos carros de um terceiro, os 
pneus de outro, o câmbio de outra fonte, tudo 
isso não seria atividade fim? Afinal, as empre-
sas só operam atividades que são produtivas e 
correlatas entre si, dentro de uma visão de pro-
cesso. Então, mesmo que, equivocadamente, 
se continuar sendo proibida a terceirização de 
atividade fim, o melhor é contratar um produ-
to resultante de um processo. Exemplo: uma fá-
brica de móveis pode contratar o fornecimento 
de todas as gavetas de uma ou outra empresa, 
ao invés de contratar uma empresa de carpinta-
ria, trabalhando no mesmo ambiente da contra-
tante, para fornecer carpinteiros para produzir 
determinada(s) peça(s). 

Subordinação — a lei em trâmite no Con-
gresso não revoga os art. 2º e 3º da CLT. O art. 
2º da CLT diz: “Considera-se empregador a em-
presa, individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviço.” Diz o art. 
3º da CLT: “Considera-se empregado toda pessoa 
física que prestar serviços de natureza não eventual 
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a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário.” Um dos grandes riscos da terceirização 
é estabelecer a subordinação entre os emprega-
dos da terceirizada e os gestores da contratan-
te. Nesse caso, pode ser caracterizado o vínculo 
empregatício entre os terceirizados e a contra-
tante, na medida em que o contrato de trabalho 
é “realidade”, supera formalidade escritas ou re-
gistradas. A subordinação é a essência do víncu-
lo empregatício. Subordinação gera vínculo em 
qualquer modalidade de contratação, exceto no 
caso de mão de obra temporária. 

Trabalho no mesmo ambiente do trabalho — 
a atuação conjunta ou comum de empregados 
de contratante e contratada é um risco elevado, 
especialmente diante do preceito constitucional 
de isonomia, e ao disposto na CLT, art. 5º — A 
todo trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual e, art. 461 — Sendo idêntica a função, a todo 
trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empre-
gador, na mesma localidade, corresponderá igual 
salário. Esses artigos não falam de registro ou 
contrato, mas de prestação para um mesmo em-
pregador, que se pode entender como o próprio 
tomador. Por isso, não se deve adotar essa mis-
tura de empregados de contratante e contratada 
num mesmo ambiente de trabalho.

Responsabilidade subsidiária e responsabili-
dade solidária — a nova lei sobre a terceirização 
define que a contratante tem responsabilidade 
subsidiária em relação às obrigações da contra-
tada, passando a ter responsabilidade solidária 
no caso de ausência de fiscalização. Entendemos 
que a responsabilidade vai além da fiscalização. 
Começa pela escolha da empresa prestadora: se 
esta não estiver cercada dos cuidados, a culpa “in 
elegendo” se fará presente no caso de problemas 
desta junto aos seus empregados. Na escolha do 
parceiro, a contratante deve verificar a idoneida-
de da contratada, a saúde financeira da mesma. 
Escolher somente pelo menor preço pode ser 
uma das grandes armadilhas que se tem verifi-
cado na prática. A contratante deve fiscalizar as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem 
como os aspectos de saúde e segurança do traba-

lho, pois sem isso, o risco da contratante em in-
correr na responsabilidade solidária é inevitável, 
conforme prevê a redação da NR-10 (10.13.1). 
Não basta fiscalizar, é preciso exigir e ter conse-
quências no caso de descumprimento das obri-
gações. 

Terceirização para empresa da mesma cate-
goria econômica — há riscos em relação a locais 
onde haja empregados da contrante e contrata-
da, pois, dificilmente, os acordos coletivos da ca-
tegoria terão diferenciação de custo que justifi-
que a terceirização. Valerá a pena se a tecnologia 
da contratada for altamente especializada, sendo 
que o custo não deve ser uma variável tão rele-
vante no contexto. 

Terceirizar para ex-empregados — Essa é 
uma opção que depende da aprovação da PL n. 
4.330 na forma original, a qual prevê a contra-
tação de ex-empregados. Algumas medidas re-
comendadas, além dos cuidados jurídicos, são: 
capacitar os interessados como empreendedores, 
fazer um projeto piloto, com uma determinada 
atividade; planejar todas as ações, tal como as-
segurar no primeiro ano demanda e faturamento 
condizentes para vida da nova empresa; dar su-
porte, com terceiro, para a nova empresa montar 
a parte contábil; utilizar o SEBRAE/outra insti-
tuição para ajudar na estruturação do negócio. 

Subcontratação — Quem contrata, caso não 
queira ter dor de cabeça deve se precaver quanto 
a essa possibilidade. O contrato deve prever se 
isso pode ou não ocorrer. Caso positivo, a con-
tratante deve definir limites e demais regras, sem 
nunca abrir mão da autoridade e direito de fisca-
lizar também o subcontratado.

Ética, valores e responsabilidade social — 
Quem age em nome do contratante deve fazê-
-lo segundo a cultura, valores e procedimentos 
de quem contrata. É importante que o Código 
de Ética da contratante faça parte integrante do 
contrato entre as partes. A ética deve permear a 
conduta de todas as partes envolvidas, em todos 
os aspectos — empresas e seus prepostos, em-
pregados e fornecedores. 
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“INCONSTITUCIONALIDADE” E DESNECESSIDADE DA SÚMULA  
N. 331 DO TST E DO PL N. 4.330/2004 (PLC N. 30/2015)

Amauri Cesar Alves 
 Doutor e Mestre em Direito do Trabalho pela PUC.Minas. 

Professor Universitário (Fundação Pedro Leopoldo e 
IEC/PUC.Minas). Autor dos livros “Direito do Trabalho 

Essencial: doutrina, jurisprudência, legislação e exercícios” 
e “Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e 

celetista”, publicados pela Editora LTr.

O debate atual sobre terceirização é clara-
mente marcado por amplo dissenso, com dispu-
tas ferrenhas sobre posições políticas e jurídicas 
bem marcadas. É claro o antagonismo entre for-
ças neoliberais (aí incluídos partidos políticos, 
patrões, federações, confederações, sindicatos e 
principalmente a Força Sindical) e progressistas 
(partidos políticos, Auditores Fiscais do Traba-
lho, Magistratura e Ministério Público Traba-
lhistas, Academia, federações, confederações, 
sindicatos e principalmente a Central Única dos 
Trabalhadores). Não obstante o dissenso há apa-
rente consenso, equivocado porém, com relação 
à necessidade de criação de regra geral regula-
mentadora da terceirização no país ou da manu-
tenção da Súmula n. 331 do TST(1). Tal consenso 
decorre de uma suposta ausência de lei geral so-
bre a matéria. 

A ideia consensual de vazio normativo te-
ria forçado o TST à edição de sua Súmula 331 
que, na prática atual, “regulamenta” o fenôme-
no sociojurídico e fixa seus limites. Ainda com 
base em tal consenso a Câmara dos Deputados 
“votou”(2) em 22.4.2015 o texto final do PL n. 
4.330/2004, imediatamente enviado ao Sena-
do da República e lá tramitando sob a referên-
cia PLC n. 30/2015. Não obstante tal percepção 
consensual, outras leituras são possíveis a res-
peito da regulamentação da terceirização no Bra-

(1) Alguns Ministros do TST entendem possível a 
manutenção da Súmula 331 como suficiente a dirimir 
situações controvertidas no âmbito do Poder Judiciário 
Trabalhista.

(2) Na verdade a votação mais pareceu um atropelamento 
daqueles trágicos que são vistos diariamente nas ruas do 
país. As imagens constrangedoras da votação revelam uma 
infeliz tendência de arroubos ditatoriais na Câmara dos 
Deputados.

sil. A primeira é no sentido de que há, sim, regra 
legal suficientemente abrangente para regular a 
terceirização: a Lei n. 6.019/1974. Uma segunda 
linha é no sentido da aplicação direta e imediata 
de normas constitucionais (regras e princípios) 
para fixar os limites (também constitucionais) 
sobre a terceirização.

De início, sempre prioritariamente, a apli-
cação direta e imediata de princípios constitu-
cionais nas situações triangulares de contratação 
de trabalho. Partindo do consenso (equivocado) 
de inexistência de regra geral sobre terceirização 
deveria o intérprete, sem problemas ou dúvidas, 
aplicar normas constitucionais para a completa 
regulação da avença. Nesta esteira, princípios 
constitucionais como os da dignidade da pessoa 
humana (C.R., art. 1º, inciso III), do valor social 
do trabalho (C.R., art. 1º, inciso IV), da igualda-
de ou não discriminação (C.R., art. 5º, caput), 
da vedação ao retrocesso social (C.R., art. 5º, § 
2º), da prevalência dos direitos humanos (C.R., 
art. 4º, inciso II), bem como os princípios e re-
gras constitucionais trabalhistas específicos dos 
artigos 7º, 8º e 9o devem prevalecer também no 
âmbito das relações terceirizadas. Tais princí-
pios constitucionais constituem normas funda-
mentais inafastáveis e autoaplicáveis às relações 
de trabalho. No contexto da normatividade dos 
princípios e da melhor hermenêutica constitu-
cional é possível a eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais nas relações jurídicas de emprego, 
sendo então oponíveis os valores constitucionais 
no âmbito da relação terceirizada independen-
temente de regulamentação infraconstitucional. 

É cediço, entretanto, que o Poder Judiciário 
Trabalhista resiste à aplicação direta e imediata 
de princípios constitucionais para dirimir 
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situações controvertidas concretas, preferindo a 
aplicação da legislação infraconstitucional. Se é 
assim, que se aplique então a regra legal brasilei-
ra que trata das relações trabalhistas trilaterais: a 
Lei n. 6.019/1974.(3) É muito simples. Caso haja 
necessidade de terceirização deve o contratante 
(tomador dos serviços) demonstrar necessidade 
transitória de substituição de pessoal ou, então, 
necessidade decorrente de acréscimo extraordiná-
rio de serviços (Lei n. 6.019/1974, art. 2º). Em 
ambos os casos o prazo máximo da relação trian-
gular será de três meses (Lei n. 6.019/1974, art. 
10), devendo haver pagamento de salário equita-
tivo(4) (Lei n. 6.019/1974, art. 12, alínea a). Ain-
da que não exatamente nesta mesma linha inter-
pretativa percebeu a Justiça do Trabalho mineira 
que as razões para a edição e aplicação da Lei 
n. 6.019/1974 se verificam também nos casos de 
terceirização de trabalho permanente.(5)

A análise acima desenvolvida privilegia a 
função normativa ou eficácia direta dos prin-
cípios constitucionais.(6) Além da função inter-
pretativa os princípios constitucionais atuam 
também, de modo inequívoco, como instrumen-
to fundamental de interpretação. A eficácia in-
terpretativa dos princípios constitucionais diz 
respeito à revelação do sentido de uma norma, 
que deve ser feita “tendo em conta os valores e 

(3) Permitida também a terceirização de atividades de 
vigilância, nos termos da Lei n. 7.102/1983.

(4) “remuneração equivalente à percebida pelos 
empregados da mesma categoria da empresa tomadora. 
O salário equitativo, resultante deste preceito, é que tem 
propiciado, ao longo das últimas décadas, a interpretação 
jurisprudencial e doutrinária construtiva que vem 
aproximando as vantagens trabalhistas dos temporários do 
padrão geral dominante no Direito do Trabalho do país.” 
(DELGADO, 2012) 

(5) “...se o trabalhador temporário, que normalmente fica 
na empresa tomadora de serviços por noventa dias (a não 
ser em virtude de prorrogação expressamente autorizada 
pelo órgão do MTE), tem assegurado, por preceito legal 
expresso, tal proteção, não se pode conceber, do ponto 
de vista lógico e jurídico, que trabalhadores que, como 
o reclamante, prestaram serviços de forma permanente à 
empresa tomadora, tenham menos direitos. Inteiramente 
cabível, portanto, a incidência por analogia daquele 
preceito legal ao caso dos autos, de resto autorizada 
expressamente pelo art. 8º, caput, da CLT.” (TRT, 3ª Região, 
5ª Turma, processo RO 00077-2008-140-03-00-6, relator 
Desembargador José Roberto Freire Pimenta, publicação 
em 29.11.2008, disponível em <www.trt3.jus.br>).

(6) A eficácia dos princípios é direta quando o “princípio 
incide sobre a realidade à semelhança de uma regra, pelo 
enquadramento do fato relevante na proposição jurídica 
nele contida.” (BARROSO, 2012, p. 342).

fins abrigados nos princípios constitucionais” 
(BARROSO, 2012, p. 343). No que interessa ao 
cerne do presente artigo é de se destacar a eficá-
cia negativa dos princípios constitucionais, que 
implica “a paralisação de qualquer norma ou ato 
jurídico que esteja em contrariedade com o prin-
cípio constitucional” (BARROSO, 2012, p. 344) 
em análise no caso concreto. 

Especificamente no que concerne à 
“inconstitucionalidade”(7) da Súmula n. 331 do 
TST é possível afirmar que há dois vícios ou situ-
ações de contrariedade à norma constitucional. 
De início o fato de não ser o Tribunal Superior 
do Trabalho competente para a criação de co-
mandos gerais tendentes à fixação de obrigações 
ou restrições para os sujeitos da relação empre-
gatícia. Tal competência constitucional cabe ao 
Poder Legislativo, nos termos dos artigos 48 e 
seguintes da Constituição da República, obser-
vado sempre o princípio consagrado em seu art. 
2º. Sendo assim a Súmula n. 331 do TST não 
poderia restringir a aplicação da terceirização às 
atividades-meio do tomador dos serviços, ainda 
que na prática tal medida tenha representado, 
ao longo dos últimos anos, controle civilizatório 
mínimo do trabalho terceirizado. Em verdade a 
Súmula n. 331 do TST não poderia ir além dos 
permissivos contidos na Lei n.  6.019/1974, que 
traz as situações (excepcionais e transitórias) de 
terceirização lícita no Brasil. Outro ponto, já si-
nalizado anteriormente, diz respeito à permissão 
da jurisprudência consolidada de tratamento de-
sigual entre trabalhadores em situação de igual-
dade substancial, o que fere o disposto no art. 
5º, caput, da Constituição da República. Ora, se 
o empregado da interposta trabalha no interesse 
direto e imediato do tomador dos serviços, da 
mesma forma que seus empregados diretos, en-

(7) Tecnicamente sequer seria possível se falar de 
inconstitucionalidade de súmula, vez que não possui 
caráter normativo. Embora muitos não percebam ou 
até compreendam em sentido contrário, súmula de 
jurisprudência do TST não deve ser compreendida como 
norma jurídica (geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, 
emanada do Poder Legislativo), não sendo portanto 
suficiente a fixar o direito de alguém ou a afastá-lo no caso 
concreto. Trata-se apenas de orientação para decisões de 1º 
e 2º graus de jurisdição trabalhista, sem força vinculante 
ou cogente. A jurisprudência consolidada do TST tem 
natureza jurídica de decisão judicial reiterada e uniforme, 
de caráter persuasivo e não vinculativo. Inconstitucional 
é a norma, e não a jurisprudência, ainda que consolidada 
em súmula. O presente artigo preservará, entretanto, a 
compreensão ordinária...
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tão há que se aplicar o princípio constitucional 
de igualdade, garantindo a todos um mesmo pa-
tamar remuneratório. O Professor Márcio Túlio 
Viana, ao defender a isonomia, lembra que tanto 
o empregado terceirizado quanto o empregado 
contratado diretamente pela contratante (toma-
dora dos serviços) trabalham efetivamente na 
mesma empresa, que é aquela que se beneficia 
do trabalho de ambos: “Aliás, se trocarmos a 
forma pelo fundo, notaremos que — em última 
análise — quem desembolsa o valor que vai cus-
tear os salários é o tomador, embora quem os 
pague seja o fornecedor, depois de descontada a 
sua parte.” (VIANA, 2012)

Possível argumentar, na linha doutrinária 
de Sebastião Vieira Caixeta, ofensa à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 
23; inobservância à Convenção n. 100, da OIT 
e, ainda, descumprimento do disposto no art. 
7º, inciso XXXII da Constituição da República 
(CAIXETA, 2013). Com Gabriela Neves Delgado 
é possível perceber agressão aos princípios cons-
titucionais fundamentais da dignidade da pessoa 
humana e da valorização social do trabalho (art. 
1º, incisos III e IV, Constituição da República).(8)

Em análise preliminar, que demandará 
maior aprofundamento em estudo próprio, é re-
lativamente simples perceber também a descon-
formidade do disposto no PL n. 4330/2004 (atu-
almente em tramitação no Senado da República 
sob referência PLC n. 30/2015) com princípios 
constitucionais elementares, já aqui citados, 
principalmente aqueles fundamentais previstos 
no art. 1º, incisos III e IV, que tratam da dignida-
de humana e do valor social do trabalho e 5º, ca-
put, que exige igualdade ou não-discriminação. 
Ora, se o empregado da contratada trabalha no 

(8) “Sabendo-se que a terceirização é uma modalidade 
de contrato precário prevista pelo Direito do Trabalho 
brasileiro e que, por óbvio, fragmenta direitos e piora a 
infra-estrutura de labor para os empregados terceirizados, 
é que se pode afirmar, sob o ponto de vista social, que tal 
fenômeno é uma afronta ao princípio da dignidade do ser 
humano. Apesar de considerado um processo de otimização 
de gastos e maximização dos lucros pelas grandes empresas, 
para o empregado constitui meio de labor que, na maioria 
das vezes, implica perda de renda efetiva. (...) Já que a 
terceirização fomenta hipótese de pactuação precária da 
força de trabalho, evidente concluir que é, por si só, uma 
afronta ao qualificativo “social” imputado ao trabalho pela 
Constituição de 1988.” (2003, p. 175-176).

interesse direto e imediato da contratante, da 
mesma forma que seus empregados diretos, en-
tão há de se aplicar o princípio constitucional de 
igualdade, garantindo a todos um mesmo pata-
mar remuneratório. Aqui o risco de precarização 
injustificada (inconstitucional) é ainda maior, 
visto o permissivo de que o contratante tercei-
rize toda e qualquer atividade sua. É de rigor, 
então, que a agregação sindical (enquadramento 
sindical) dos empregados diretos e terceirizados 
seja a mesma, em releitura que se espera possível 
(e cada vez mais necessária) do disposto no art. 
8º da Constituição da República e no art. 511 da 
CLT.(9)

É possível concluir que a Súmula 331 
do TST não está em conformidade com a 
Constituição da República, por contrariedade 
ao disposto em seus artigos 48 (e seguintes), 
2º e 5º caput, além de ser desnecessária em face 
do já previsto pela Lei n. 6.019/1974. Também 
é imperioso concluir liminarmente que o PL n. 
4330/2004, PLC n. 30/2015, não está em con-
formidade com a Constituição da República, por 
contrariedade ao disposto em seus artigos 1º, in-
cisos III e IV, e 5º caput, além de ser desnecessá-
rio em face do já previsto pela Lei n. 6.019/1974.
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Inspeção do Trabalho.

Sim, o operador do direito, em regra, pos-
sui competência técnica para definir, diante de 
uma situação concreta, a atividade fim e a ativi-
dade meio.

A terceirização, em poucas palavras, con-
siste em modo de organização da produção e da 
gestão da mão de obra necessária ao exercício da 
atividade empresarial, mediante a transferência 
para terceiros de atividades consideradas secun-
dárias — atividades meio — para que a toma-
dora fique liberada para se concentrar na sua 
atividade fim.

Os terceiros podem ser pessoas físicas — 
profissionais autônomos, técnicos ou liberais — 
ou pessoas jurídicas — empresas prestadoras de 
serviços. 

A terceirização constitui exceção à regra 
geral do direito do trabalho que é a contratação 
direta da força de trabalho e, como exceção à re-
gra geral, deve ser interpretada restritivamente.

Por confrontar a estrutura teórica e norma-
tiva original do Direito do Trabalho, esse modelo 
de contratação sofre restrições por parte da dou-
trina e jurisprudência trabalhistas(1).

A doutrina distingue a terceirização lícita 
da ilícita.

A vertente majoritária admite que os cri-
térios definidores da terceirização lícita encon-
tram-se fixados na Súmula n. 331 do C. TST(2).

(1) DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do 
Trabalho. LTr. 2002. p. 418.

(2) Súmula n. 331 do TST
Contrato de prestação de serviços. Legalidade (nova redação 
do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) — Res. n. 
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31. 5.2011 

Assim, são admitidas licitamente (inciso I) 
a contratação de empresa de trabalho temporá-
rio, quando presentes a necessidade de substitui-
ção transitória do pessoal permanente da toma-
dora ou o acréscimo extraordinário de serviços. 

Também admitem-se as atividades de vigi-
lância e de asseio e conservação (inciso III, pri-
meira parte) bem como os serviços especializa-
dos ligados à atividade meio do tomador, desde 
que inexistentes a pessoalidade e a subordinação 
direta (inciso III, parte final).

I — A contratação de trabalhadores por empresa interposta 
é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador 
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 
6.019, de 3.1.1974). 
II — A contratação irregular de trabalhador, mediante 
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 
os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III — Não forma vínculo de emprego com o tomador 
a contratação de serviços de vigilância (Lei n. 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como 
a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta. 
IV — O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por 
parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária 
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 
que haja participado da relação processual e conste também 
do título executivo judicial. 
V — Os entes integrantes da Administração Pública direta 
e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas 
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666, de 
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento 
das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre 
de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas 
assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI — A responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação 
referentes ao período da prestação laboral.
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Embora a Súmula supracitada refira-se, 
mais especificamente, à hipótese de terceirização 
de serviços por meio de pessoas jurídicas, seu 
conteúdo expressa a posição dominante em nos-
sos tribunais sobre o fenômeno da terceirização 
como um todo. 

Isto porque, se a Súmula n. 331 do TST fixa 
limites e condições para a licitude da terceiriza-
ção de serviços realizada por meio da contrata-
ção de pessoas jurídicas, com maior rigor referi-
dos limites devem ser observados na terceiriza-
ção de serviços para pessoas físicas, profissionais 
liberais ou não, em que a contratação se dá dire-
tamente com o trabalhador, tal como ocorre na 
relação de emprego. O mesmo pode ser aplicado 
aos trabalhadores formalmente constituídos e 
contratados como pessoas jurídicas, dada a fra-
gilidade do contratado frente ao contratante.

A ordem econômica no Brasil, por impera-
tivo constitucional (art. 170), é fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
observados, entre outros, os princípios da pro-
priedade privada, da função social da proprie-
dade, da redução das desigualdades regionais e 
sociais e na busca do pleno emprego. 

Diante do caso concreto, tais princípios, em 
eventual colisão, não devem ser aplicados isola-
damente, mas ponderados, com razoabilidade 
de modo que sejam feitas concessões recíprocas, 
sacrificando-se o mínimo de cada um deles. 

Admitir-se a utilização desmedida e perma-
nente de mão de obra de terceiros resultaria em 
desproporcional valorização da livre iniciativa 
e da propriedade privada e em depreciação do 
valor do trabalho humano, da função social da 
propriedade e do ideário constitucional de cons-
trução de uma sociedade justa e igualitária.

Logo, é de fundamental importância a dis-
tinção entre atividade meio e atividade fim como 
premissa da licitude da terceirização, segundo 
doutrina e jurisprudência majoritárias.

Esse mister é possível pelos operadores do 
direito, sendo desnecessária a expertise em ad-
ministração, economia ou outra ciência.

O ponto de partida é sempre o objeto social 
da empresa, ou seja: quais as atividades sem as 
quais não seria possível a consecução de seu fim 
social.

Desse tirocínio são dotados os auditores 
fiscais.

No trabalho de inspeção no meio ambiente 
laboral desponta, em regra, nítida a distinção en-
tre o núcleo de atividades inerentes ao objetivo 
social do tomador de serviços, atividade fim, e as 
atividades acessórias aos fins do empreendimen-
to, delegáveis a terceiros especializados.

É relativamente simples a aferição do objeto 
social, constante do contrato ou estatuto social 
e das atividades econômicas declaradas à Receita 
Federal, com a realidade apurada em inspeção, 
para incidentalmente definir-se os limites da 
atividade ou atividades finalísticas do empreen-
dimento e as atividades meio, acessórias a esse 
fim.

Na rotina do trabalho de inspeção, consta-
tada a relação de trabalho, busca-se aferir não 
somente a “licitude ou “ilicitude da terceiriza-
ção”, mas também a presença ou não dos ele-
mentos caracterizadores da relação de emprego 
entre os trabalhadores e a tomadora.

Em várias inspeções não se tem observado 
a delegação de parte da atividade fim para em-
presas que, diante de sua notória especialização, 
fossem necessárias ao desenvolvimento de par-
cela da atividade fim da tomadora. Isto só tem 
ocorrido no plano formal. 

Na realidade, tem-se observado em diver-
sas inspeções que, sem a mão de obra de operá-
rios, técnicos ou profissionais liberais, utilizada 
permanentemente em seu próprio meio ambien-
te laboral, a tomadora não poderia realizar seu 
objeto e atender aos seus fins.

É comum constatar-se, até quando 
utilizados profissionais especializados, que 
estes não utilizam dinâmica e métodos próprios 
de trabalho e sim as normas, regulamentos e 
rotinas da tomadora, submetidos à organização, 
dinâmica e cultura do estabelecimento. 

A inequívoca competência da Inspeção 
do Trabalho estampada no art. 11, II, da Lei 
n. 10.593/2002 e no art. 18, XVIII do Decreto 
n.4.552/2002 para, constatada a ilicitude admi-
nistrativa da ausência de registro de emprega-
dos, lavrar o competente auto de infração, en-
contra reconhecimento nos Enunciados 56 e 57 
da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do 
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Trabalho realizada pelo TST em 2007(3) e nas se-
guintes ementas de acórdãos que, exemplificati-
vamente, listamos: TST — Recurso de revista RR 
80004820095030136 8000-48.2009.5.03.0136(4) 
e TST — Agravo de instrumento em recurso 
de revista AIRR 853007220075020431 85300-
72.2007.5.02.0431 (5).

(3) 56. Auditor fiscal do trabalho. Reconhecimento da relação 
de emprego. Possibilidade. Os auditores do trabalho têm por 
missão funcional a análise dos fatos apurados em diligências 
de fiscalização, o que não pode excluir o reconhecimento 
fático da relação de emprego, garantindo-se ao empregador 
o acesso às vias judicial e/ou administrativa, para fins de 
reversão da autuação ou multa imposta.

 57. Fiscalização do trabalho. Reconhecimento de vínculo 
empregatício. Desconsideração da pessoa jurídica e dos 
contratos civis. Constatando a ocorrência de contratos civis 
com o objetivo de afastar ou impedir a aplicação da legislação 
trabalhista, o auditor-fiscal do trabalho desconsidera o 
pacto nulo e reconhece a relação de emprego. Nesse caso, o 
auditor-fiscal não declara, com definitividade, a existência 
da relação, mas sim constata e aponta a irregularidade 
administrativa, tendo como consequência a autuação e 
posterior multa à empresa infringente.

(4) Recurso de revista 1 — auditor fiscal do trabalho. Auto de 
infração. Aplicação de multa. Terceirização ilícita. Ausência 
de registro dos empregados. Invasão da competência da justiça 
do trabalho não configurada. O auditor fiscal do trabalho, 
no exercício da atividade administrativa de fiscalização que 
lhe é inerente, detém a prerrogativa de avaliar a licitude da 
terceirização promovida pela empresa inspecionada e, em 
caso de constatação de fraude na contratação de trabalhadores 
, aplicar as penalidades daí decorrentes, notadamente a 
multa devida em razão da ausência do obrigatório registro 
dos empregados (art. 41 da CLT). Precedentes. Aplicação 
do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula n. 333 do TST. 
Recurso de revista não conhecido... Disponível em <http://
tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22087461/recurso-de-
revista-rr-80004820095030136-8000-4820095030136-
tst>. Acesso em: 22.5.2015.

(5) Agravo de instrumento em recurso de revista. Auto de infração. 
Competência do auditor fiscal do trabalho. Reconhecimento 
de vínculo de emprego. O Auditor Fiscal do Trabalho detém 
competência para verificar a existência de relação de 
emprego, nos termos do art. 11, II, da Lei n. 10.593/02, bem 
como proceder a lavratura do auto de infração, ao concluir 
pela existência de violação de preceito legal, no caso, a 
existência de contratação ilícita de mão de obra terceirizada 
para execução da atividade-fim do hospital, sob pena de 
responsabilidade administrativa, consoante determina o art. 
628, caput, da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento a 
que se nega provimento. Disponível em: <http://tst.jusbrasil.
com.br/jurisprudencia/23139257/agravo-de-instrumento-
em-recurso-de-revista-airr-853007220075020431-85300-
7220075020431-tst>. Acesso em: 22.5.2015.

Se na atuação administrativa da inspeção 
do trabalho é possível fazer essa distinção, indu-
vidosamente o é pelo Judiciário, em julgamento 
de ações trabalhistas com esse conteúdo, valen-
do-se o juiz de todos os meios de prova admiti-
dos em direito, inclusive a inspeção judicial, se 
necessária, independentemente de perícia(6).

Advogados e membros do Ministério Pú-
blico do Trabalho possuem também todas as fer-
ramentas necessárias para discernir, em suas res-
pectivas frentes de atuação, se o labor é exercido 
em atividade fim ou meio.
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sibilidade da precarização injusta e excepcional 
da força produtiva através da terceirização, que 
será regra se aprovado o texto principal do PLC 
n. 30/2015. 

No que concerne então (por enquanto) à 
Súmula n. 331 do TST deve o intérprete fazer a 
distinção entre o que é atividade-meio, e portan-
to apta à terceirização, e atividade-fim, que não 
permite contratação pela via da interposição. O 
senso-comum indica que atividade-meio é aque-
la que não se refere ao objetivo essencial do em-
preendimento do tomador, ou seja, refere-se às 
tarefas que não são indispensáveis à realização 
do objetivo social do contratante. 

O cerne do presente artigo não é a inter-
pretação jurídica construída ao longo dos anos 
pelo Poder judiciário Trabalhista sobre a distin-
ção, mas a possibilidade ou não de se diferenciar 
atividade-fim e atividade-meio no atual modelo 
de organização empresarial prevalecente no pa-
ís.(3) O foco é a construção elaborada pela Ad-
ministração de Empresas e pela Sociologia do 
Trabalho.

A terceirização trabalhista é fenômeno ju-
rídico e social que vem se desenvolvendo gra-
dativa e amplamente no Brasil desde a década 
de 1970. É fácil verificar no cotidiano das rela-
ções produtivas, em todos os ramos de atividade 
econômica, o trabalho terceirizado. A Adminis-
tração de Empresas, responsável pelo desenvol-
vimento inicial da terceirização, conceitua o fe-
nômeno como “um processo de gestão pelo qual 

(3) Inobstante não tratar o PL n. 4330/2004, PLC n. 
30/2015, da diferenciação entre atividade-meio e atividade-
fim o tema ainda é relevante, vez que há uma pressão 
consistente para que a discussão seja retomada no Senado 
Federal.

As polêmicas instauradas no Brasil sobre 
a terceirização e as críticas à Súmula n. 331 do 
TST giram também, dentre outros fatores, em 
torno da possibilidade ou não de se diferenciar 
atividade-fim e atividade-meio no modelo de or-
ganização empresarial prevalecente no país. 

Ainda que seja “inconstitucional”(1) e des-
necessária(2) a Súmula n. 331 do TST, muitos 
preferem seus termos à regra prevista no PL n. 
4330/2004, atual PLC n. 30/2015, que não traz 
qualquer controle civilizatório para as relações 
triangulares de trabalho. Bem ou mal a jurispru-
dência consolidada do TST fixou critérios para 
que haja, validamente, contratação de traba-
lhadores terceirizados no Brasil, sendo centrais 
a tal construção os conceitos de atividade-fim e 
atividade-meio. O TST na prática “regulamen-
tou” a terceirização permanente em atividade-
-meio, entendendo ser possível tal prática desde 
que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta na linha do trabalho, ou seja, trabalhador-
-tomador dos serviços. Neste ponto reside a pos-

(1) Tecnicamente sequer seria possível se falar de 
inconstitucionalidade de súmula, vez que não possui 
caráter normativo. Embora muitos não percebam ou 
até compreendam em sentido contrário, súmula de 
jurisprudência do TST não deve ser compreendida como 
norma jurídica (geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, 
emanada do Poder Legislativo), não sendo portanto 
suficiente a fixar o direito de alguém ou a afastá-lo no caso 
concreto. Trata-se apenas de orientação para decisões de 1º 
e 2º graus de jurisdição trabalhista, sem força vinculante 
ou cogente. A jurisprudência consolidada do TST tem 
natureza jurídica de decisão judicial reiterada e uniforme, 
de caráter persuasivo e não vinculativo. Inconstitucional 
é a norma, e não a jurisprudência, ainda que consolidada 
em súmula. O presente artigo preservará, entretanto, a 
compreensão ordinária...

(2) A Súmula n. 331 do TST é desnecessária em face da 
regra legal sobre terceirização que é a Lei n. 6.019/1974.



LTr - Jornal do Congresso  53

se repassam algumas atividades para terceiros — 
com os quais se estabelece uma relação de par-
ceria — ficando a empresa concentrada apenas 
em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em 
que atua.” (GIOSA, 1993)

O léxico consagra o termo terceirização 
com sentido de “forma de organização estru-
tural que permite a uma empresa transferir a 
outra suas atividades-meio, proporcionando 
maior disponibilidade de recursos para sua 
atividade-fim, reduzindo a estrutura operacio-
nal, diminuindo os custos, economizando re-
cursos e desburocratizando a administração.” 
(HOUAISS, 2009). Ou ainda, a “atribuição a 
empresas independentes, i. e., a terceiros, de 
processos auxiliares à atividade principal de 
uma empresa.” (FERREIRA, 2008). Atenção 
aos temas e aos termos próprios à Administra-
ção de Empresas: “parceria”, “concentração”, 
“processos auxiliares”. Em tese, então, o obje-
tivo da terceirização parece ser “otimizar”, para 
usar também um termo deste ramo do saber, 
a “gestão” de mão de obra. Não há, e nem se 
poderia supor uma declaração em tal sentido, 
nenhuma referência à redução de custos através 
da precarização da exploração de trabalho.

A Sociologia do Trabalho situa a terceiriza-
ção de serviços no contexto pós-fordista do final 
do século XX, em que houve a substituição do 
modelo produtivo taylorista-fordista, cujo pa-
drão é a grande fábrica com produção em massa 
e em série de produtos, pela especialização fle-
xível, também conhecida como toyotismo. No 
modelo taylorista-fordista o industrial se ocupa 
de todo o processo produtivo, controlando tem-
pos, movimentos, técnicas e modos uniformes 
de produção através de chefias ostensivas. Nada 
deveria escapar ao controle patronal direto. No 
novo modelo pós-fordista ou toyotista o padrão 
é a reestruturação da grande fábrica em peque-
nas e especializadas “unidades de negócio”. A 
fragmentação da fábrica (sua especialização) 
fez surgir também alterações na clássica relação 
bilateral trabalhista. Com as crises econômicas 
e com o crescimento da concorrência global o 
mercado não mais absorvia, como antes, a pro-
dução em larga escala da fábrica fordista. Era 
necessário diminuir os custos para não perder 
lucro e, como soe acontecer, os salários e os em-
pregos sofreram redução sensível. Mas era ne-

cessário algo mais. Como não havia um mercado 
tão receptivo como antes, pois este se revelou 
mais “exigente”, era necessária, além dos cortes 
de praxe, uma “reengenharia” para adequar a 
grande fábrica ao mercado em retração. “Enxu-
gar” a fábrica sem acarretar perda de mercado e 
muito menos de lucro.

Maria da Graça Druck (2001, p. 123) trata 
da terceirização no Japão, berço do toyotismo, 
em suas múltiplas faces. Contempla a autora no 
mínimo quatro relações entre sociedades empre-
sárias: “a) kogaisha — empresa filial; b) kyoryoku 
gaisha — empresa cooperadora; c) kankei gaisha 
— empresa com a qual se tem relações, empresa 
coligada; d) shitauke gaisha — empresa subcon-
tratada ou terceirizada.” Não há, neste contexto, 
uma clara distinção entre atividades (meio e 
fim) passíveis de terceirização. A citada autora 
destaca que, no Brasil, o modelo de terceirização 
é apresentado teoricamente como “possibilidade 
de crescimento e multiplicação de oportunida-
des para as pequenas e médias empresas e até 
mesmo para trabalhadores se transformarem em 
empresários”.

Para o empregador capitalista a terceiriza-
ção é uma das estratégias para a readequação de 
suas estruturas para o mercado mais exigente. 
A tese é a da especialização, da ênfase em sua 
atividade preponderante, da redução de custos e 
aumento da lucratividade. Tais teses, ainda que 
meramente retóricas por ser a redução de custos 
o ponto central da terceirização, influenciaram 
diretamente a redação da Súmula n. 331 do TST 
e principalmente do PL n. 4.330/2004 (PLC n. 
30/2015). 

A Súmula n. 331 do TST se sustenta am-
plamente e atua diretamente através da distin-
ção entre atividade-fim e atividade-meio. O PL 
n. 4330/2004 (PLC n. 30/2015) se sustenta te-
oricamente em especialização de atividades(4), 
muito embora permita a terceirização em toda e 
qualquer atividade da contratante dos serviços. 
Assim, devem inicialmente a Administração de 
Empresas e a Sociologia do Trabalho fixar seus 
contornos conceituais básicos.

(4) Em tal sentido as regras do art. 2º, incisos II e III, bem 
como do art. 20 do PL n. 4330/2004, em sua redação final, 
atual PLC n. 30/2015 no Senado da República.
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Jerônimo Leiria, citado por Maria da Graça 
Druck (2001, p. 132), entende que a terceiriza-
ção deve ser um chamamento à competitividade 
para alcançar a modernidade, o que exige quali-
dade e produtividade. Para o autor citado “tudo 
o que não é vocação de uma empresa deve ser 
entregue para especialistas”. Aqui o cerne é a es-
pecialização do que não é vocação empresarial 
direta, ou seja, terceirização de atividades perifé-
ricas (atividades-meio). Há hoje, na prática em-
presarial brasileira, diferentes formas de tercei-
rização de serviços, inclusive em atividades-fim 
e independentemente do conteúdo da Súmula 
n. 331 do TST. No que concerne às atividades-
-meio são consideradas aquelas periféricas. São 
serviços de apoio que permitem à contratante 
centrar seus esforços empresariais na gestão de 
seu produto principal (DRUCK, 2001). As ati-
vidades-fim são aquelas essenciais à concretiza-
ção dos objetivos centrais do empreendimento, 
que reúnem as tarefas necessárias à produção de 
bens ou serviços no âmbito do contratante. Na 
mesma linha a Administração de Empresas de-
verá contribuir para a conceituação do que seja 
especialização de atividades, caso aprovado e san-
cionado como está o texto do PLC n. 30/2015. 
A Confederação Nacional da Indústria tem cen-
trado seus esforços argumentativos na ideia de 
especialização, na certa para negar o principal 
objetivo da terceirização, que é redução de cus-
tos e fragmentação da representação sindical dos 
trabalhadores.(5)

(5) A terceirização é uma tendência mundial que 
objetiva ganhos de especialidade, qualidade, eficiência, 
produtividade e competitividade. Tudo isso gera riqueza 
para o país, que por sua vez, cria maiores oportunidades de 
emprego. Setores como construção civil, nanotecnologia, 
biotecnologia, naval, mecatrônica, hospitalidade, 
tecnologia da informação, entre outros, só serão mais 
eficientes, produtivos e competitivos com a terceirização de 
serviços especializados. Por exemplo, a construção de um 
prédio sem especialistas em terraplanagem, concretagem, 
hidráulica, eletricidade, pintura, etc, por exemplo, não é 
viável. Os apartamentos ou salas deste prédio ficariam 
caríssimos se uma só empresa tivesse que comprar todos os 
equipamentos e contratar diretamente todos os empregados 

Enfim é possível concluir pela possibilidade 
de se estabelecer diferenciação entre atividade-
-fim e atividade-meio de uma sociedade empresá-
ria contratante (tomadora) de serviços terceiriza-
dos. A análise, no plano dos fatos, é até relativa-
mente simples. Sempre que for possível, abstrata 
e mentalmente, retirar a atividade terceirizada do 
contexto produtivo do tomador dos serviços e, 
mesmo assim, vislumbrar o resultado final, então 
a atividade é meio. Ao contrário, se do exercício 
de análise abstrata não for possível o resultado 
final sem a atividade terceirizada, a atividade será 
fim e, portanto, a terceirização será irregular. O 
argumento empresarial de que a atividade produ-
tiva é dinâmica, e o que é meio hoje pode ser fim 
amanhã não é empecilho à diferenciação entre 
atividade-meio e atividade-fim, nos termos aqui 
propostos. A análise é sempre do caso concreto, 
em cada momento e local de terceirização, sendo 
facilmente aplicável o conceito às mais diversas 
situações fáticas. Não se trata de conceito fecha-
do, mas, sim, de ideia que se amolda a todos os 
casos de acordo com a realidade vivenciada.
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Na atual fase de evolução da divisão inter-
nacional do trabalho na economia mundo e sua 
peculiar forma de concreção nas economias na-
cionais, encontramos no caso brasileiro um len-
to processo de precarização das regulações tra-
balhista e de flexibilização das relações de em-
prego, cujo primeiro ponto de inflexão podemos 
identificar com as reformas levadas a cabo pela 
administração pública federal brasileira, ao pos-
sibilitar formas de contratação no setor público, 
tanto em órgãos da Administração Pública dire-
ta e indireta, em autarquias, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, estendendo-se 
às demais funções estatais, como no Poder Judi-
ciário. Este processo de reforma que deu lugar 
a profundas alterações no regime estatutário de 
composição do quadro de funcionários públi-
cos, para que se pudesse admitir a contratação 
de funcionários pelo regime da CLT, em nível 
de organização das funções da Administração 
Federal, cuja expressão normativa encontrou 
concreção no Decreto-lei n. 200 de 1967, que 
estabelecia ser um dos objetivos do ordenamen-
to jurídico brasileiro, então vigente, “(...) im-
pedir o crescimento desmesurado da máquina 
administrativa”. Na outra face deste processo, 
encontra-se a Lei n. 5.645 de 1970, que trouxe 
um rol exemplificativo dos tipos de trabalho que 
poderiam ser contratados pelo mecanismo cele-
tista, ampliando as determinações do Decreto n. 
200 de 1967.

Na outra ponta dessa direção orientada 
na fragilização das regulações em matéria tra-
balhista, situam-se no campo da contratação 

laboral pela iniciativa privada, as Leis n. 6.019 
de 1974 e n. 7.102 de 1983, a primeira dispõe 
sobre a contratação de trabalho temporário das 
empresas privadas urbanas, e a segunda regula 
os serviços privados de segurança e vigilância e 
de transporte de valores. Ambos os dispositivos 
serviram de base para a proliferação da interme-
diação da contratação de trabalho em todos os 
setores econômicos(1) do País. Tais peças legisla-
tivas impuseram as condições nas quais poderia 
haver a cedência de trabalhadores para terceiros, 
haja vista essas atividades não estarem ligadas 
à atividade-fim ou atividade preponderante das 
empresas tomadoras, hipóteses albergadas pela 
concepção sistêmica apresentada no § 2º do art. 
581 da CLT.

(1) A título exemplificativo, veja-se o estudo realizado 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), que elaborou um conjunto 
de dados comparativos, relativos a 2005 e 2006, 
que demonstram as atividades mais frequentemente 
terceirizadas pelas instituições financeiras privadas no 
País, na área de tecnologia da informação: relativamente 
aos serviços de impressão, houve um aumento de 62% 
para 76%; telecomunicações, o índice se manteve em 
68%; help desk, aumentou de 48% para 63%; projeto 
e desenvolvimento de aplicativo, de 52% para 62%; 
processamento de cartões, de 52% para 58%; fábrica de 
softwares, de 43% para 52%; backup site, de 38% para 49%; 
infraestrutura de CPD, manteve-se em 29% (DIEESE, 
2007, p. 47). O mesmo documento revela que, no setor 
industrial químico, os serviços de limpeza tem um índice 
de terceirização de 68,9%, enquanto o de vigilância 
tem uma taxa de trabalhadores terceirizados de 62,3%, 
seguindo-se pelos serviços de copa, cozinha e refeição 
(55,7%), manutenção (32,8%), transporte de materiais 
e produtos (32,8%), montagem e estocagem (13,1%) e 
informática (11,5%) (DIEESE, 2007, p. 60).
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A evolução da precarização das regulações 
nos contratos de emprego, encontra na juris-
prudência dos Tribunais do Trabalho uma nova 
fonte de regulamentação para possibilitar novas 
modalidades de flexibilização em matéria traba-
lhista, por conta do enunciado contido na súmu-
la 331 do TST ao admitir a terceirização da mão 
de obra trabalhadora nas chamadas atividades 
meio, aprofundando as desigualdades nas rela-
ções de emprego. Na atual conjuntura politica 
e social brasileira, deve-se reforçar que a grande 
questão, neste momento, é a da tentativa de flexi-
bilizar ainda mais esse tipo de relação jurídica, na 
qual a liberdade de contratação será ainda mais 
desigual em favor do tomador de serviços, diante 
da persistência do poder de subordinação deste, 
em desfavor do trabalhador. Isso gera, inegavel-
mente, uma desigualdade formal entre as partes 
contratantes, pois ao estender-se para todas as 
atividades económicas, sejam fim ou meio, as 
contratações dos trabalhadores permeadas pela 
nova regulação contratual terceirizada, que de 
concretar-se dará lugar a uma nova cultura labo-
ral nas relações trabalhistas no Brasil, interme-
diadas pelas novas ideologias que subjazem nos 
novos métodos de gestão das relações capitalistas 
de trabalho implantadas ao calor dos processos 
produtivos pós — fordistas e pós — taylorista. 

Este novo processo de desregulação das 
relações trabalhista no Brasil, cujo clímax con-
figura-se com os intentos do Poder Legislativo 
em regulamentar as relações contratuais e de 
emprego a través de uma legislação que legitima 
as contratações terceirizadas(2), em caso se con-
crete a aprovação deste projeto que se encontra 
no Senado da República.

É relevante anotar que este processo po-
litico — legislativo encontra-se na contra mão 
dos postulados teóricos mais importantes que 
sustentam a doutrina dos direitos fundamen-
tais trabalhistas, v.g., a proibição do retrocesso 
de tais direitos fundamentais (SARLET, 2006, 
passim), já que com este se busca a proteção 
máxima dos direitos da pessoa humana contra 
qualquer medida da carácter normativo ou de 
adoção de políticas públicas que se proponham 
a suprimir ou revogar direitos da pessoa.(3) Este 

(2) Senado Federal, Projeto de lei da Câmara No. 30, de 
2015, que dispõe sobre os contratos de terceirização e as 
relações de trabalho dele decorrentes. 

(3) Inclusive, ressalta-se, nesta temática, a impossibilidade 
de reformulação in pejus dos direitos fundamentais 

postulado orienta a evolução dos direitos funda-
mentais, em especial, dos direitos sociais, pois se 
encontra associado ao principio do jus cogens, ao 
determinar que uma vez reconhecido na ordem 
jurídica, os direitos não podem quedar enfraque-
cidos ou suprimidos do ordenamento jurídico 
positivo, sob pena de ser declarado inconstitu-
cional. Neste diapasão, a vedação de retrocesso 
protege os direitos fundamentais impedindo a 
revogação das normas que os consagram, ou a 
substituição dessas normas por outras que não 
ofereçam garantias com eficácia equivalente.

Já no plano das políticas públicas, a proibi-
ção de retrocesso obsta a implementação de po-
liticas estatais de enfraquecimento ou flexibiliza-
ção dos direitos fundamentais sociais. Este pos-
tulado foi consagrado na Constituição Federal 
de 1988 com as chamadas cláusulas pétreas, que 
impedem o próprio poder constituinte reforma-
dor suprimir os diretos e garantias fundamen-
tais, admitindo-se apenas amplia-los. Ou seja, os 
direitos são conquistas irreversíveis, não poden-
do retroceder, devendo apenas avançar na tutela 
da dignidade da pessoa humana. Ainda, como se 
verá a seguir, tal intuito econômico-empresarial 
traz uma série de implicações danosas aos prin-
cípios e direitos que pertencem ao núcleo duro 
dos direitos fundamentais no trabalho, tais como 
a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo 
do direito de negociação coletiva e eliminação da 
discriminação em matéria de emprego e ocupa-
ção, algumas das quais, que fazem parte dos dis-
positivos de Direito uniforme (oriundos tanto 
do sistema universal, quanto do sistema regional 
de proteção dos direitos humanos) que vigoram 
no ordenamento jurídico brasileiro.

Deste modo, essa proteção dos direitos 
humanos trabalhistas constitui um poderoso 
limite jurídico da liberdade de regulação do 
legislador e, simultaneamente, uma obrigação 
de realização de uma política consentânea com 
os direitos fundamentais no trabalho, visando 
sempre ao bem-estar de todos, de sorte que o 
núcleo essencial dos direitos “deve considerar-
-se constitucionalmente garantido, sendo in-
constitucionais quaisquer medidas que, sem 
a criação de outros esquemas alternativos ou 
compensatórios, se traduzam na prática numa 
‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e 

constantes do Título II da Constituição da República, diante 
da previsão expressa do § 4º do art. 60 do Texto Maior.
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simples desse núcleo essencial” (GOMES CA-
NOTILHO, 2002, p. 337-338).

A fase atual do processo de produção ca-
pitalista na economia brasileira, ao tempo que 
quer impor novas restrições ao acesso da massa 
trabalhadora assalariada aos direitos trabalhistas 
celetistas, cria fissuras no campo da proteção 
dos direitos humanos do trabalho estatuídos na 
Carta Maior e na ainda vigente legislação infra-
constitucional regulada pela CLT, cujas conse-
quências darão lugar a infinitas novas disputas 
judiciais, a través da postulação de novas peti-
ções na justiça trabalhista, com o qual o propó-
sito que anima a lógica dos reguladores dos con-
tratos terceirizados, longe de atenuar a pressão 
da carga processual nos tribunais, a nova regu-
lação propiciará um incalculável aumento desta 
carga na justiça do trabalho. 
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Um dos principais argumentos dos defen-
sores do Projeto de Lei n. 4.330/2004 enquanto 
tramitou na Câmara dos Deputados foi exis-
tência de insegurança jurídica acarretada tanto 
pela ausência de norma legal suficientemente 
abrangente sobre terceirização quanto pela pre-

tensa imprecisão conceitual do disposto no in-
ciso III da Súmula n. 331 do TST. Tal argumen-
to, equivocado (falso) mas repetido à exaustão 
para que pudesse convencer, pode ser assim re-
sumido na visão da Confederação Nacional da 
Indústria:
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É necessário regulamentar a terceirização, 
pois não há no ordenamento jurídico nacional 
normas que tratem especificamente da matéria. 
Ante a ausência de legislação e diante dos inú-
meros conflitos judiciais, o Tribunal Superior do 
Trabalho, na busca de uma solução para as di-
vergências jurisprudenciais, consolidou enten-
dimento, na sua Súmula n. 331, no sentido de 
que a terceirização somente é permitida se ligada 
à atividade meio da empresa contratante. Contu-
do, além de não por fim as demandas judiciais, 
esta certamente não é a solução mais adequada 
às exigências do mercado moderno. Na prática 
não é possível diferenciar com precisão a ativi-
dade meio da atividade fim de uma empresa. Isso 
acarreta interpretações diferentes, insegurança e 
conflitos judiciais. Ainda, que fosse possível esta 
identificação, na dinâmica empresarial em pou-
co tempo uma atividade meio pode converter-
-se em atividade fim e vice versa. (CNI, <http://
www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/
programas/terceirizacao/2013/06/1,17156/o-
-que-e.html>. Acesso em: 6.5.2015).

As polêmicas instauradas no Brasil sobre 
terceirização e as críticas à Súmula n. 331 do 
TST giram também, dentre outros pontos, em 
torno da possibilidade ou não de se diferenciar 
atividade-fim e atividade-meio no atual modelo 
de organização empresarial aplicado amplamen-
te no país. 

Ainda que seja “inconstitucional”(1) e des-
necessária(2) a Súmula n. 331 do TST, são prefe-
ríveis seus termos à regra geral prevista no PL n. 
4.330/2004, atual PLC n. 30/2015, que não traz 
qualquer controle civilizatório para as relações 

(1) Tecnicamente sequer seria possível se falar de 
inconstitucionalidade de súmula, vez que não possui 
caráter normativo. Embora muitos não percebam ou 
até compreendam em sentido contrário, súmula de 
jurisprudência do TST não deve ser compreendida como 
norma jurídica (geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, 
emanada do Poder Legislativo), não sendo portanto 
suficiente a fixar o direito de alguém ou a afastá-lo no caso 
concreto. Trata-se apenas de orientação para decisões de 1º 
e 2º graus de jurisdição trabalhista, sem força vinculante 
ou cogente. A jurisprudência consolidada do TST tem 
natureza jurídica de decisão judicial reiterada e uniforme, 
de caráter persuasivo e não vinculativo. Inconstitucional 
é a norma, e não a jurisprudência, ainda que consolidada 
em súmula. O presente artigo preservará, entretanto, a 
compreensão ordinária...

(2) Desnecessária a Súmula n. 331 do TST em face do 
disposto na Lei n. 6.019/1974, que trata suficientemente da 
terceirização no Brasil.

triangulares de trabalho. Bem ou mal a jurispru-
dência consolidada do TST fixou critérios para 
que haja, validamente, contratação de trabalha-
dores terceirizados no Brasil, sendo centrais a tal 
construção os conceitos de atividade-fim e ativi-
dade-meio. Além de não prever controle civiliza-
tório (igualdade remuneratória) para as terceiri-
zações o PL n. 4.330/2015, conforme aprovado 
na Câmara dos Deputados, traz outros conceitos 
jurídicos que em tese poderiam ser vistos como 
imprecisos e que também poderão ensejar a tão 
temida “insegurança jurídica”. São eles empresa 
especializada de objeto social único e serviços de-
terminados específicos. Assim, o temor da insegu-
rança jurídica não se resolve com o texto do PL 
n. 4.330/2004 (PLC n. 30/2015).

O TST na prática “regulamentou” a tercei-
rização permanente em atividade-meio, enten-
dendo ser possível tal prática desde que inexis-
tente a pessoalidade e a subordinação direta na 
linha do trabalho, ou seja, trabalhador-tomador 
dos serviços. O cerne do presente artigo é a pos-
sibilidade ou não de o operador do direito de-
finir, juridicamente, o que vem a ser atividade-
-fim e atividade-meio. A melhor doutrina e a 
jurisprudência construída ao longo das últimas 
décadas já fazem tal distinção com a segurança 
necessária. 

O Prof. Maurício Godinho Delgado (2015, 
p. 489) estabelece juridicamente o conceito de 
atividade-meio: 

Por outro lado, atividades-meio são aquelas 
funções e tarefas empresariais e laborais que não 
se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do 
tomador dos serviços, nem compõem a essência 
dessa dinâmica ou contribuem para a definição 
de seu posicionamento no contexto empresarial e 
econômico mais amplo. São, portanto, atividades 
periféricas à essência da dinâmica empresarial do 
tomador dos serviços. São, ilustrativamente, as 
atividades referidas, originalmente, pelo antigo 
texto da Lei n. 5.645, de 1970: “transporte, con-
servação, custódia, operação de elevadores, lim-
peza e outras assemelhadas.” São também outras 
atividades meramente instrumentais, de estrito 
apoio logístico ao empreendimento (serviço de 
alimentação aos empregados do estabelecimento, 
etc.).

Segue o citado jurista com a conceituação 
de atividade-fim:
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Atividades-fim podem ser conceituadas 
como as funções e tarefas empresariais e laborais 
que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresa-
rial do tomador dos serviços, compondo a es-
sência dessa dinâmica e contribuindo inclusive 
para a definição de seu posicionamento e clas-
sificação no contexto empresarial e econômico. 
São, portanto, atividades nucleares e definitórias 
da essência da dinâmica empresarial do tomador 
dos serviços. (DELGADO, 2015, p. 489).

Na mesma linha Sebastião Vieira Caixeta 
(2013) esclarece, em crítica à ideia de terceiri-
zação ampla e irrestrita para qualquer atividade 
empresarial:

Dessa forma, o sistema trabalhista — e a 
legislação correlata — define que o empregador 
deve contratar diretamente, ao menos, os em-
pregados que serão responsáveis imediatos pela 
consecução do empreendimento econômico, ou 
seja, aqueles alocados na atividade-fim da em-
presa. Trata-se da clássica forma de contratação 
estabelecida no ordenamento jurídico pátrio, 
que leva, necessariamente, à conclusão de que a 
terceirização é sempre excetiva. 

Há quem entenda (minoritariamente) que 
toda e qualquer atividade presente na rotina do 
tomador dos serviços será, para ele, essencial, 
vez que o capitalista não contrata esforços inú-
teis. Assim, toda e qualquer atividade terceiriza-
da, ressalvados os casos do trabalho temporário, 
da vigilância e da conservação e limpeza, seria 
irregular. 

O Prof. Antônio Álvares da Silva, em crítica 
à dicotomia atividade-fim x atividade-meio de-
fende o seguinte:

“O fim de toda empresa é o lucro e, para 
isto, organiza os fatores da produção de tal ma-
neira que, entre o custo e o preço de venda, 
haja uma margem que se denomina ‘lucro’. Para 
atingir este fim, tudo o mais seria meio. Note-
-se que tanto a especialização como o meio se 
prestam à obtenção de um fim. São parte de um 
outro serviço que se executa em sentido amplo, 
maior naturalmente do que a especialização. Es-
pecialização e meio, na atividade econômica, são 
conceitos instrumentais que podem variar de 
empresa para empresa ou de atividade para ati-
vidade. O que é hoje especializado pode tornar-
-se genérico e o que é fim pode se transformar 
em meio para a obtenção de um novo fim. Se a 

discussão for levada para o interior da empresa 
para, por meio de raciocínio dedutivo, distinguir 
entre atividade-meio e atividade-fim, ou entre 
serviços especializados e genéricos, cairemos 
nas mesmas perplexidades insolúveis, que não 
podem ser mensuráveis em termos decisórios, a 
não ser com grande dose de arbítrio e discrimi-
nação” (SILVA, 2011, p. 77).

É possível inferir, entretanto, em uma 
análise casuística em conformidade com a 
jurisprudência do TST, que se for possível 
abstrata e mentalmente retirar a atividade 
terceirizada do contexto produtivo do tomador 
dos serviços e, mesmo assim, vislumbrar o 
resultado final, então a atividade é meio. Ao con-
trário, se do exercício de análise abstrata não for 
possível o resultado final sem a atividade tercei-
rizada, a atividade será fim e, portanto, a terceiri-
zação será irregular.

Sendo assim, somente no caso concreto de 
cada empreendimento será possível perceber se 
a atividade é fim ou meio. Eis a jurisprudência:

Terceirização ilícita. Formação do vinculo 
empregatício diretamente com o tomador de servi-
ços. A terceirização dos serviços, figura jurídica 
importante e verdadeira necessidade de sobrevi-
vência das empresas em competitivo mercado, 
traduz realidade inatacável e não evidencia prá-
tica ilegal, por si só. Entretanto, constitui frau-
de aos princípios norteadores do Direito do Tra-
balho a dissimulação de intermediação de mão 
de obra sob a forma de contrato de prestação 
de serviços que tenha por objeto a realização de 
tarefa ínsita à atividade fim do tomador. Assim 
é que a terceirização é admitida na contratação 
de empresa especializada em atividades parale-
las ou de suporte, desde que não haja distorção 
em sua essência e finalidade, com a substituição 
dos empregados próprios por outros oriundos 
de empresa interposta. Observando-se, na hi-
pótese, que o empregado oferecido por empresa 
prestadora se via engajado na atividade essencial 
do tomador de serviços, participando integrati-
vamente do processo de produção, trata-se, por 
certo, de intermediação fraudulenta de mão de 
obra, o que autoriza a confirmação da r. senten-
ça recorrida. Recurso a que se nega provimento. 
(TRT 3ª Região, 4ª Turma, processo n. 00196-
2007-088-03-00-0, relator Desembargador Caio 
Luiz de Almeida Vieira de Melo, publicação em 
15.12.2007).
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É possível e necessário que se fixe, de 
qualquer modo, presunção de irregularidade da 
terceirização em atividade-meio, vez que a tutela 
justrabalhista mais ampla é conferida na relação 
bilateral, sendo esta o cerne do Direito do Tra-
balho. Compete então aos interessados na mão-
-de-obra terceirizada (contratante e contratado) 
provar sua validade jurídica excepcional.(1) 

Não há, portanto, óbice jurídico, por im-
possibilidade conceitual, à manutenção da exi-
gência de caracterização de atividade-meio para 
a validade jurídica das relações terceirizadas no 
Brasil, podendo o Congresso Nacional regula-
mentar a situação nesta linha.

(1) “Em síntese, considerada a autorização restritiva 
que a ordem jurídica, inclusive constitucional, confere 
à terceirização — mantendo-a como prática excetiva 
— as atividades-meio têm de ser conceituadas também 
restritivamente.” (DELGADO, 2015, p. 490).
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Em relação a leis que tratam da terceiriza-
ção, sua gênese normativa está no Decreto-Lei 
n. 200/1967, ainda em vigor, que “dispõe sobre 
a organização da Administração Federal, estabe-
lece diretrizes para a Reforma Administrativa e 
dá outras providências”. A cabeça do art. 10 do 
Decreto-Lei diz que a execução das atividades da 
Administração Federal deverá ser amplamente 
descentralizada; o § 7º do art. 10 diz que, para 
melhor desincumbir-se das tarefas de planeja-

mento, coordenação, supervisão e controle e 
com o objetivo de impedir o crescimento des-
mesurado da máquina administrativa, a Admi-
nistração procurará desobrigar-se da realização 
material de tarefas executivas, recorrendo, sem-
pre que possível, à execução indireta.

Dito isso, e feita a digressão normativa, 
temos na atual Súmula n. 331 do TST a “regu-
lamentação” da terceirização, em nível jurispru-
dencial, tendo em vista que ainda inexiste marco 
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regulatório da terceirização. O TST, que apenas 
permitia tal atividade nos casos de trabalho tem-
porário e de serviços de vigilância, ambos com 
previsão legal (Leis n. 6.019/1974 e 7.102/1983, 
passou a admiti-la igualmente nos serviços de 
conservação e limpeza e na consecução de ser-
viços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e 
a subordinação direta.

Ainda temos, em andamento, o Projeto de 
Lei n. 4.330/2004, da Câmara dos Deputados, 
proposto há mais de dez anos, e que, repentina-
mente, passou a ter tramitação acelerada naque-
la Casa do Congresso Nacional, chegando a ser 
votado em regime de urgência(2).

Na prática, a proposta permite que qual-
quer atividade de uma empresa possa ser tercei-
rizada, desde que a contratada esteja focada em 
uma atividade específica.(3)

Originariamente, o Projeto de Lei admitia 
a terceirização até na Administração Pública, 
que poderia contratar terceirizados, desde que 
não fosse para executar atividades exclusivas do 
Estado, como regulamentação e fiscalização.(4) 
Na versão final aprovada na Câmara dos Depu-
tados(5) e enviada ao Congresso Nacional(6)/(7), tal 
permissivo foi excluído do texto, segundo art. 
1º, § 2º, do Projeto, que diz: “As disposições des-
ta Lei não se aplicam aos contratos de terceiriza-

(2) “Deputados aprovam urgência para projeto 
da terceirização; votação será nesta quarta-feira”. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/
noticias/POLITICA/485308-DEPUTADOS-APROVAM-
URGENCIA-PARA-PROJETO-DA-TERCEIRIZACAO-
VOTACAO-SERA-NESTA-QUARTA-FEIRA.html>. Acesso 
em: 18 maio 2015.

(3) “Abrangência da terceirização”. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
TRABALHO-E-PREVIDENCIA/446930-ABRANGENCIA-
DA-TERCEIRIZACAO.html>. Acesso em: 18 maio 2015.

(4) “Terceirização no serviço público. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-
E-PREVIDENCIA/446922-TERCEIRIZACAO-NO-
SERVICO-PUBLICO.html>. Acesso em: 18 maio 2015.

(5) <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mo
strarintegra?codteor=1325350&filename=Tramitacao-
PL+4330/2004>.

(6) <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mo
strarintegra?codteor=1325423&filename=Tramitacao-
PL+4330/2004>.

(7) Art. 65, caput, da CRFB: O projeto de lei aprovado 
por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de 
discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se 
a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

ção no âmbito da administração pública direta, 
autárquica e fundacional da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios”.

A proposta prevê, ainda, que os emprega-
dos terceirizados sejam regidos pelos acordos e 
convenções coletivos de trabalho celebrados en-
tre a contratada e o sindicato dos terceirizados. 
As negociações da contratante com seus empre-
gados não se aplicam aos empregados terceiri-
zados.(8)

O que se vê, da evolução da terceirização 
no Brasil, do seu histórico e do atual estágio — e 
do que se intenciona para o futuro —, é, niti-
damente, um dos maiores casos de precarização 
das relações de trabalho e de desregulamentação 
da legislação trabalhista, que talvez perca apenas 
para o fim da estabilidade decenal, com o adven-
to do FGTS (facultativo pela Lei n. 5.107/1966 
e obrigatório a partir da Constituição Federal de 
1988).

As estatísticas não mentem e os dados são 
assustadores. De acordo com dados do Dieese 
— Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos(9), dentre outros, nas 
dez maiores operações de resgate de trabalha-
dores em situação análoga à de escravo, quase 
3 mil dos 3.553 casos envolveram empregados 
terceirizados; em média, em relação a acidentes 
do trabalho, a cada dez sinistros, nove envolvem 
empregados terceirizados.

O salário dos empregados terceirizados é 
menor, em contraponto a uma jornada mais ex-
tensa e a condições piores de trabalho; a tendên-
cia é a de discriminação no trabalho, tendo em 
vista que os terceirizados constituem uma “ca-
tegoria à parte”, sempre à margem da empresa. 
Os terceirizados não se beneficiam das normas 
coletivas de trabalho das tomadoras, via de regra 
— o Parlamento, inclusive, incluiu textualmente 
tal inaplicabilidade no Projeto de Lei n. 4.330.

As empresas evitam contato com os empre-
gados terceirizados, até para evitar a pessoalida-
de e a subordinação direta, na forma da Súmu-

(8) “Representação sindical”. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-
E-PREVIDENCIA/446926-REPRESENTACAO-SINDICAL.
html>. Acesso em: 18 maio 2015.

(9) <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2015/04/
para-dieese-relacao-entre-terceirizacao-mortes-no-servico-
e-trabalho-escravo-e-gritante-3622.html>.



62 LTr - Jornal do Congresso

la n. 331 do TST. Conhecemos um caso de um 
membro da Administração Pública Indireta no 
qual o vigilante comia no banheiro do Banco, em 
situações degradantes, e no qual houve reconhe-
cimento da procedência do pedido de indeniza-
ção decorrente dos danos morais sofridos.

A Administração Pública, segundo a Ins-
trução Normativa n. 2 do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, não terceiriza pes-
soas, terceiriza serviços, calculados por metro 
quadrado. A pessoa humana é definida pelo metro 
quadrado, embora a Declaração de Filadélfia, ra-
tificada pelo Brasil, reafirme o princípio de que o 
trabalho não é uma mercadoria.

Nesses contratos administrativos, a Ad-
ministração Pública tem enorme dificuldade de 
fiscalizá-los, já se cogitando até a quarteirização, 
com a terceirização do dever de fiscalizar (art. 67 
da Lei n. 8.666/1993) a uma empresa privada.

A taxa de turnover (rotatividade) dos em-
pregados terceirizados é altíssima. Os sindicatos 
fazem um arremedo e preveem expressamente, 
nas convenções coletivas de trabalho, que os 
empregados da empresa terceirizada, quando 
não prorrogado o contrato administrativo ou no 
caso de futura derrota na licitação, podem ser 
absorvidos pela nova empresa terceirizada ven-
cedora da licitação, no que chamam de “suces-
são de empresas”, com redução da indenização 
compensatória de 40% do FGTS e a inexistência 
de pagamento de aviso prévio, em troca do privi-
légio de “estabilidade provisória” de 120 dias na 
nova empresa terceirizada.

Tais trabalhadores vão perdendo suas iden-
tidades, deixando de criar vínculo com as em-
presas e revoltos em um eterno ciclo de dispensa 
e nova admissão. Por outro lado, não são poucos 
os casos em que o STF exclui a Administração 
Pública da lide, nas reclamações trabalhistas, 
deixando no polo passivo apenas a empresa ter-
ceirizada, a qual, quando se chega a esse ponto, 
dificilmente ainda tem capital para fazer frente 
ao pagamento de indenizações trabalhistas.

Na Reclamação n. 12.926, o STF cassou 
decisão proferida pela Justiça do Trabalho sob 
o argumento de que “as disposições insertas no 
art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e no inciso IV 
da Súmula n. 331 do TST são diametralmente 
opostas, pois, enquanto a norma legal prevê que 

a inadimplência do contratado não transfere aos 
entes públicos a responsabilidade pelo pagamen-
to de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 
a orientação sumulada dispõe que o inadimple-
mento das obrigações trabalhistas pelo contrata-
do implica a responsabilidade subsidiária da Ad-
ministração Pública, se tomadora dos serviços”.

O Órgão Especial do TST, na sessão do dia 
4.5.2015(10), decidiu sobrestar todos os recursos 
extraordinários que tratam da responsabilidade 
subsidiária da Administração Pública por verbas 
devidas por tomadoras de serviço, diante da re-
percussão geral reconhecida pelo STF (tema 246 
da tabela da repercussão geral).

Na iniciativa privada, as hipóteses de frau-
de (art. 9º da CLT) são intensas. Voltamos a di-
zer, a empresa terceirizada, quando já demanda-
da pelo universo dos trabalhadores terceirizados, 
dificilmente ainda tem capital para fazer frente 
ao pagamento de indenizações.

A terceirização pretendida pelo Projeto de 
Lei n. 4.330/2004, de forma irrestrita e inclusive 
na atividade-fim das empresas, trará uma violen-
ta precarização impingida ao mundo do trabalho. 
Basta lembrarmos o caso do México, reconheci-
damente mais atrasado que o Brasil em matéria 
trabalhista. Lá ocorreu o famoso caso do banco 
espanhol Bancomer — Banco do Comércio, que 
se instalou no país mexicano e terceirizou todos os 
seus empregados. Exatamente isso. Todos. Era uma 
empresa/um banco sem nenhum empregado(11).

Por outro lado, hoje, o próprio México já 
percebeu o engodo que é a terceirização e, no 
atual momento, cria meios para estimular a in-
volução da terceirização e a imposição de limites 
a essa prática.

A Constituição Federal de 1988, já em seu 
art. 1º, proclama que a República Federativa do 
Brasil constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos, isto é, premis-
sas que lhe dão sustentação e validade, dentre 
outros, a dignidade da pessoa humana e os valo-
res sociais do trabalho e da livre iniciativa (inci-
sos III e IV).

(10) <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/
content/tst-determina-sobrestamento-de-recursos-
extraordinarios-sobre-responsabilidade-de-entes-publicos-
por-verbas-de-tomadoras-de-servico>.

(11) <http://m.operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/ 
40147/prometendo+modernizar+lei+terceirizacao+no+mex
ico+consagrou+precarizacao+diz+especialista.shtml>.
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O art. 1º, IV, aliás, quando fala em “valo-
res sociais do trabalho e da livre iniciativa”, quer 
deixar bem claro que a expressão valores sociais 
se refere igualmente à livre iniciativa, não se 
pensando nesta sem a ótica de valor social.

O que se vê, no atual quadro e no quadro 
que se avizinha, é que o Brasil se apequenou — 
apequenou-se nos valores sociais do trabalho, 
apequenou-se nos valores da livre iniciativa. Só 
nos resta concordar com o posicionamento do 
Juiz do Trabalho Grijalbo Coutinho(1), quando, 

(1) O livro do doutrinador e juiz do trabalho leva este exato 
nome. São Paulo: LTr, 2015.

ao tratar de terceirização, alcunha a prática de 
máquina de moer gente trabalhadora, diante da 
“inexorável relação entre a nova marchandage(2) 
e a degradação laboral, as mortes e as mutilações 
no trabalho”.

(2) Como bem colocado no processo n. 0000285-
67.2012.5.03.0097, em sentença proferida pelo Juiz do 
Trabalho Rodrigo Cândido Rodrigues, “marchandage é 
uma expressão francesa cunhada no Século XIX para 
nominar situações em que um trabalhador era contratado 
por intermédio de um mercador de força de trabalho, cujo 
negócio consistia em lucrar com o trabalho de terceiros que 
locava. Essa prática foi abolida pela Declaração de Filadélfia, 
ratificada pelo Brasil, em seu art. 1º, que reafirmou o 
princípio de que o trabalho não é uma mercadoria”.

TERCEIRIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO:  
CONCUBINATO NECESSÁRIO NO MODELO ATUAL

Amauri Cesar Alves 
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A terceirização, em modelos teóricos na-
cionais e estrangeiros, é estratégia de gestão para 
melhorar a produtividade empresarial através da 
especialização de atividades periféricas, o que 
permite ao gestor dedicar-se ao que é essencial 
à obtenção do lucro. Na prática nacional e in-
ternacional, entretanto, a terceirização é sistema 
de rebaixamento do preço da mão de obra e de 
fragmentação da organização sindical dos traba-
lhadores.(1) Com a maestria de sempre, fundada 
na singeleza de suas sábias lições, Márcio Túlio 
Viana explica:

Quanto ao trabalhador terceirizado, não é 
diferente, sob alguns aspectos, do burro de carga 
ou do trator que o fazendeiro abastado aluga aos 
sitiantes vizinhos. Jogado daqui para ali, de lá 
para cá, é ele próprio — e não apenas sua força 
de trabalho — que se torna objeto do contrato, 
ainda que dentro de certos limites. Num passe 
de mágica, e sem perder de todo sua condição 
humana, o trabalhador se vê transformado em 
mercadoria. Seu corpo está exposto na vitrine: a 
empresa tomadora vai às compras para obtê-lo, e 
de certo modo o pesa, mede e escolhe. (VIANA, 
2012)

O capitalista necessariamente vive de fazer 
contas. Um dos principais cálculos cotidianos 
que o empregador faz diz respeito ao preço da 

(1) É simples: pergunte-se a um terceirizado qual é seu 
objetivo profissional. Em seguida faça a mesma pergunta 
a um trabalhador empregado não terceirizado. O sonho de 
um é o pesadelo do outro...
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força de trabalho. Não é razoável supor uma re-
lação triangular que não seja, antes de qualquer 
coisa, economicamente viável para quem produz 
(contratante) e para quem é mero intermediário 
de força produtiva (contratado). Perceba-se que 
necessariamente duas pessoas devem ganhar na 
relação trilateral: o contratante (tomador dos 
serviços) e o contratado, interposto na relação 
de trabalho. Nessa relação econômica trilateral, 
se dois ganham alguém perde... Não há milagre 
da multiplicação do dinheiro para todos aqui. 
Márcio Túlio Viana fala sobre o intermediário, 
em crítica ácida e consistente:

O que esse intermediário quer não é o mes-
mo que o empresário quer. Ele não utiliza a for-
ça-trabalho para produzir bens ou serviços. Não 
se serve dela como valor de uso, mas como valor 
de troca. Não a consome: subloca-a.

O que ele consome, na verdade, é o próprio 
trabalhador, na medida em que o utiliza como 
veículo para ganhar na troca. Em outras pala-
vras, o mercador de homens o utiliza tal como 
o fabricante usa os seus produtos e todos nós 
usamos o dinheiro.

Por isso, do seu ponto de vista, o que im-
porta é antes a quantidade que a qualidade. Mas 
como, aos olhos de seu cliente, a qualidade tam-
bém pesa, o mercador alardeia as virtudes de sua 
mercadoria — a mesma mercadoria que, ao com-
prar, ele deprecia, ofertando baixos salários.

(...)

É verdade que o trabalhador pode aceitar 
ou não ser negociado. Em teoria, o mercador 
lida com homens livres. Mas como a liberdade 
é condicionada pela necessidade, talvez não haja 
tanta diferença entre ele e o traficante do Brasil-
-Colônia, que em cima de um caixote, no cais do 
porto, exibia nos leilões os dentes e os músculos 
do escravo — não sem antes lamber-lhe o corpo, 
para sentir sua saúde. (VIANA, 2015).

A viabilidade econômica necessariamente 
vem do rebaixamento do valor da mão-de-obra 
comparativamente ao custo de um empregado 
direto. O resto é discurso. Uma pergunta então 
se impõe, neste ponto: quais os reflexos da ter-
ceirização no mundo do trabalho?

Maria da Graça Druck (2001, p. 97) explica 
os objetivos da terceirização no modelo japonês 
de reestruturação produtiva, que afinal é o berço 
do sistema triangular de relações no mundo:

Trata-se de parte integrante e indispensável 
do modelo, que precisa preservar este “trabalho 
sujo” como componente da estrutura produtiva 
da economia japonesa. É uma das formas de sus-
tentação do “trabalho limpo”, “participativo”, 
“qualificado” e “estável” das grandes corpora-
ções. A subcontratação aparece não só no plano 
econômico como forma de redução de custos, 
mas também como estratégia política, à medida 
que institui um amplo segmento de trabalhado-
res de “segunda categoria”, que se distanciam 
dos de “primeira categoria”. Desta forma, con-
tribui, decisivamente, para dissolver qualquer 
identidade de classe, identidade esta, diga-se de 
passagem, muito fraca na sociedade japonesa, 
marcada por uma identidade muito mais corpo-
rativa dos trabalhadores, integrados às grandes 
empresas e que correspondem a 30% da força de 
trabalho. (DRUCK, 2001, p. 97).

A realidade japonesa lembra muito a bra-
sileira. Lembra particularmente o discurso da 
grande multinacional do vestuário que, surpre-
endida com trabalho escravo na fabricação de 
suas roupas defendeu-se dizendo tratar-se de ter-
ceirização, pela qual ela não poderia responder... 
É o trabalho sujo que explora empregados de 
segunda classe para tentar sustentar uma marca 
aparentemente limpa.

O problema elementar da terceirização é, 
nos termos expostos por Márcio Túlio Viana 
(2012), a transformação do trabalhador em mer-
cadoria, inserido que está, quase como objeto, 
em um contrato de marchandage. O sentimento 
(ou o não sentir-se nada) do trabalhador tercei-
rizado internamente ao estabelecimento de seu 
tomador é o aspecto mais relevante a ser consi-
derado:

Nas terceirizações internas, pode até acon-
tecer, vez por outra, que ele se sinta exatamente 
como o tratam: objeto ou animal. No limite, po-
rém, é também possível que nem mesmo o fato 
de ser convertido — já agora, sem disfarces — 
em trator ou burro de carga consiga realmente 
tocá-lo. Sua nova qualidade de mercadoria se es-
palha de tal maneira em seu corpo e em sua alma 
que ele já não percebe sua verdadeira condição 
humana. E, nesse caso, não sentir nada talvez 
seja ainda pior do que sentir-se coisa.” (VIANA, 
2012, p. 205).

Assim, “terceirização que não precariza 
é uma contradição em seus próprios termos” 
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(VIANA, 2012, p. 212). O ponto mais relevante 
da precarização de mão-de-obra decorrente da 
terceirização está na desigualdade remunerató-
ria existente entre o trabalhador empregado ter-
ceirizado, vinculado juridicamente à interposta 
(contratada), e o trabalhador empregado dire-
tamente contratado pelo tomador dos serviços 
(contratante). Tal elemento distintivo precari-
zante se situa predominantemente no âmbito 
do Direito Coletivo do Trabalho, embora neces-
sariamente irradie efeitos no plano do contrato 
individual. A regra geral de fixação da agregação 
do trabalhador ao seu sindicato se dá por aplica-
ção do conceito de categoria profissional, o que 
pressupõe, nos termos da lei, similitude de con-
dições de vida oriunda da profissão ou trabalho 
em comum, em situação de emprego na mesma 
atividade econômica ou em atividades econômi-
cas similares ou conexas (CLT, art. 511, § 2º). 
Há, no plano jurídico, distinção entre os sindica-
tos representativos da categoria dos trabalhado-
res terceirizados e da categoria dos empregados 
do tomador. Regra geral o patamar de direitos 
coletivos sindicais dos terceirizados é bastante 
inferior àquele percebido pelos empregados do 
tomador dos serviços. Assim, como regra geral, 
trabalhadores em uma mesma circunstância fá-
tica e que prestam serviços ao mesmo tomador 
terão conteúdos jurídicos protetivos coletivos 
diversos, dada a multiplicidade de empregadores 
envolvidos e (consequentemente) de sindicatos 
representativos de diferentes categorias profis-
sionais. Possível inferir que para sua própria 
existência o sindicato representativo dos tercei-
rizados deve oferecer aos seus representados pa-
tamar jurídico protetivo inferior àquele estabele-
cido pelo ente representativo dos empregados do 
tomador. É que se a “ordem natural” se inverte, a 
terceirização se inviabiliza economicamente. Se 
a terceirização se inviabiliza economicamente, 
deixa de existir, em situações fáticas diversas, o 
empregador interposto. Se o empregador inter-
posto se extingue o sindicato representativo de 
tais trabalhadores também necessariamente tem 
o mesmo destino, dado o critério de agregação 
sindical por categoria profissional. Se o custo 
do trabalho do terceirizado (somado ao custo 
e lucro da interposta) for mais significativo do 
que aquele dos empregados diretamente contra-
tados, todo o discurso da organização empresa-
rial se esvai, com a transparência da relevância 

econômica do modelo trilateral. Infelizmente, 
então, o sindicato dos trabalhadores terceiriza-
dos desempenha, regra geral, papel negativo na 
engrenagem do sistema precarizante. Em discur-
so confuso (para dizer o mínimo) proferido em 
8.4.2015 o Sr. Deputado Paulo Pereira da Silva, 
Paulinho da Força Sindical, disse o seguinte em 
sessão da Câmara:

A segunda emenda repara um problema 
grave. Na medida em que os trabalhadores são 
terceirizados, com a confusão que é hoje a tercei-
rização, eles saem da categoria a que pertencem. 
Na medida em que uma empresa terceiriza esse ser-
viço, esse trabalhador perde a convenção coletiva 
do seu sindicato. Ele até tem os outros direitos, mas 
a convenção do seu sindicato normalmente é uma 
convenção melhor.

Então, nós fizemos uma alteração no art. 
8º, que já foi aceita aqui pelo Relator Arthur 
Maia. A emenda que muda o art. 8º diz o se-
guinte: Quando o contrato de prestação de servi-
ços especializados a terceiros se der entre empresas 
que pertençam à mesma categoria econômica, os 
empregados da contratada envolvidos no contrato 
serão representados pelo mesmo sindicato que re-
presenta os empregados da contratante, na forma 
do art. 511 da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de 
maio de 1943. Esta emenda é importante porque, 
quando é terceirizado, o que o trabalhador perde? 
Na medida em que tem os direitos garantidos na 
Constituição, como férias, décimo terceiro, Fundo 
de Garantia, ele perde principalmente a conven-
ção do seu sindicato. Eu quero repetir isso porque 
é isso que ele perde. Ele deixa de ter esses direitos 
que estão garantidos na convenção do seu sindica-
to. Esta emenda repõe esse direito. O trabalhador 
terceirizado continua na categoria em que estava 
antes. Portanto, ele não perde mais a convenção, 
de acordo com o art. 511 da CLT, que determina 
todas as categorias. (BRASIL, Câmara dos Depu-
tados, Notas Taquigráficas, Sessão de 8.4.2015, 
19:26h., <http://www.camara.gov.br/internet/
sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=
064.1.55.O&nuQuarto=164&nuOrador=2&n
uInsercao=0&dtHorarioQuarto=19:26&sgFase
Sessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20
&Data=08/04/2015&txApelido=PAULO%20
PEREIRA%20DA%20SILVA&txEtapa=Com%20
reda%C3%A7%C3%A3o%20final>)
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O ouvinte crédulo da sessão legislativa 
pensou ser este o início do fim da terceirização, 
ao contrário de ser o começo da precarização 
desmedida. A fala na Tribuna deixava transpa-
recer que haveria uma única representação para 
empregados diretos e terceirizados. Se fosse ver-
dadeiro, significaria a inviabilidade econômica 
da terceirização através da positivação infra-
constitucional do princípio da isonomia. Ocorre 
que, ao final, o texto era patético e não condi-
zia minimamente com as premissas fixadas no 
discurso do parlamentar. Será que houve uma 
incompreensão por parte do deputado “sindica-
lista”, sobre o alcance da regra que leu em Plená-
rio? Na verdade o texto era e é óbvia constatação 
da desigualdade e da injustiça, ideias que per-
meiam todo o citado PL n. 4.330/2004 (PLC n. 
30/2015), expressas aqui em seu art. 8º:

Art. 8º Quando o contrato de prestação de 
serviços especializados a terceiros se der entre 
empresas que pertençam à mesma categoria eco-
nômica, os empregados da contratada envolvi-
dos no contrato serão representados pelo mes-
mo sindicato que representa os empregados da 
contratante, na forma do art. 511 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho — CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.(3)

Será que existe, em tal realidade multifa-
cetada que é a terceirização interna, uma única 
coincidência entre atividades econômicas de 
contratante (tomador dos serviços) e contrata-
da (interposta) nesse país? Será que bancos irão 
contratar outros bancos para terceirizar servi-
ços bancários? Será que indústrias metalúrgicas 
contratarão outras indústrias metalúrgicas para 
o fornecimento de mão de obra interna ao seu 
estabelecimento? Não há, no art. 8º do PL n. 
4.330/2004 nenhuma novidade em relação à Sú-
mula n. 331 do TST ou ao disposto classicamen-
te no art. 511 da CLT. A “emenda” encomendada 
pelo deputado é inútil.(4)

A situação de hoje (Súmula n. 331 do TST) 
e de amanhã (PLC n. 30/2015) é simples, em-
bora grave e perversa: o trabalhador empregado 

(3) Pouco crível que tenham pretendido as elites autoras do 
texto apenas repetir o óbvio. Pode ser (o tempo dirá) que 
se trate de uma estratégia para forçar uma interpretação 
conservadora, que não é conforme a Constituição da 
República, contra a estratégia protetiva de aplicação do 
direito que certamente virá do TST.

do tomador dos serviços (contratante) trabalha 
lado a lado com o empregado da contratada; am-
bos são empregados celetistas, mas o primeiro 
terá patamar remuneratório superior ao do se-
gundo, vez que seus sindicatos são distintos, um 
mais atuante e comprometido do que o outro. 
Além de reduzir gastos o tomador dos serviços 
terceirizados consegue prejudicar sensivelmente 
a atuação dos sindicatos representativos dos in-
teresses dos seus empregados, pois o fenômeno 
da terceirização, conforme exposto, fragmenta a 
classe trabalhadora(5) ao permitir e forçar a co-
existência de diversos sindicatos, com patama-
res remuneratórios também diversos, em um 
mesmo espaço laborativo. O problema se irradia 
para todo o Direito do Trabalho, pois este ramo 
jurídico especializado necessita da existência de 
um sindicato forte e atuante, com a classe tra-
balhadora coesa e organizada, para que sua es-
trutura possa prevalecer sobre os interesses do 
capital. Sindicatos fracos impõem fragilidades ao 
Direito do Trabalho. 

Observe-se ainda que, na prática, a inter-
posição normalmente enseja a contratação de 
prestação laborativa menos especializada, ao 
contrário do que defendem os administradores 
de empresas, pois os salários oferecidos devem 
ser menores do que aqueles praticados pela to-
madora dos serviços. A fiscalização da segurança 
no trabalho tende a não ser tão efetiva, pois a 
responsável primeira é a interposta empregado-
ra, muitas vezes despreparada ou apressada na 
realização das suas tarefas. São comuns, então, 
diversos acidentes envolvendo trabalhadores 
terceirizados e “quarteirizados”.(6) Máquinas e 
equipamentos de segunda classe, segunda linha 
e segunda-mão tendem a ser utilizados pelas in-
terpostas, que buscam oferecer sempre serviços 
mais baratos para os tomadores dos serviços, o 

(5) “... a terceirização também fragmenta por fora e por 
dentro a classe trabalhadora, neutralizando conflitos 
coletivos. A própria dissociação entre quem paga e 
quem dirige ‘tende a separar a reivindicação salarial (...) 
da contestação da organização do trabalho’. De resto, 
como já notamos, o terceirizado de hoje pode se tornar o 
empregado direto amanhã, e vice-versa, o que leva cada 
um a ambicionar ou a temer o destino do outro”. (VIANA, 
2012, p. 210).

(6) Não bastasse a terceirização, surgem e se desenvolvem 
no Brasil fenômenos como a quarteirização e quinteirização. 
Em ambos os casos há, entre o trabalhador e o tomador 
dos seus serviços, empresas interpostas (uma, no caso da 
terceirização, duas, no caso da quarteirização, e três, no 
caso da quinteirização).
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que aumenta em consequência o lucro de ambos 
(VIANA, 2012) em detrimento da segurança do 
trabalhador.

Este é o contexto sócio-jurídico básico da 
terceirização de serviços e que precisa ser com-
preendido pelos operadores do Direito do Tra-
balho: trabalhadores em igualdade de situação 
fática, que desenvolvem seu labor no interesse 
direto e imediato de um mesmo favorecido, mas 
com tratamento jurídico diferenciado.
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1. Introdução

No Brasil, a temática relacionada com a ter-
ceirização do trabalho não é recente nos diálogos 
entre política governamental legislativa, direito 
do trabalho e economia do trabalho, sendo alvo 
de discussões principalmente a partir da déca-
da de 1990 (GOMES NETO, 2012, p. 5). Com 
isso, nas últimas décadas as empresas têm sido 
incentivadas, por vários fatores, a adequarem a 

sua gestão e o seu posicionamento estratégico 
no mercado, visando a conquista e a continua-
ção da sua atuação (LINDER, 2004, p. 53).

Com o aumento da competividade nos di-
versos segmentos empresariais, passou-se a ten-
tar sobreviver no mercado (e até mesmo entrar 
nele) por meio da gestão baseada na eficiência 
de custos, o que instiga as empresas a delegarem 
atividades a terceiros, especializados em deter-
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minadas atividades econômicas (KAKABADSE, 
KAKABADSE, 2002, p. 107).

É dado, por hora, questionar a noção de 
eficiência produtiva no sentido econômico a 
partir do viés institucional jurídico. Pergunta-
se: a autorização da terceirização de serviços 
empresariais para atividades que sejam os seus 
fins existenciais seriam eficientes do ponto das 
abordagens da Análise Econômica do Direito 
(AED) do Trabalho?

Com isso, o fenômeno da terceirização de 
serviços vem sendo analisado nas amplas discus-
sões do Projeto de Lei Ordinária n.. 4.330, de 
2004, atualmente PLC n. 30/2015, sobre contra-
tos de prestação de serviços e as relações de tra-
balho decorrentes. A mencionada terceirização, 
ou outsourcing (QUINN, HILMER, 1994, p. 44) 
ainda não vem sendo estudado de acordo com 
a teoria da eficiência juseconômica. Nesse inte-
rim, é relevante avaliar o impasse da questão de 
acordo com a teoria da eficiência e dos custos de 
transação de acordo com a própria AED.

2. A questão dos custos de transação

A análise das transações em relações socio-
econômicas foi apenas destacada teoricamente 
por Ronald Coase que considerou a existência 
de custos totais relacionados com transações 
econômicas, no sentido de alcançar eficiência na 
gestão de tais transações, visando a minimização 
daqueles (COASE, 1960, p. 2).

A consideração inicial de Coase é que o 
agente produtivo empresarial não deveria consi-
derar apenas os custos de produção do seu ser-
viço e/ou produto, mas também os mencionados 
custos de transação, o que inclui os custos de 
negociar, redigir e garantia o cumprimento de 
um contrato. Com isso, são esses custos que a 
empresa também deve encarar nas suas relações 
socioeconômicas (CASTRO, 2014, p. 7).

Na visão de Oliver Williamson (2000, p. 
595), uma transação ocorre toda vez que um 
produto ou serviço é transferido, ou quando 
se troca informações e se estabelecem relações 
contratuais. Além disso, pode-se dizer que os 
custos de transação também na mensuração e na 
fiscalização dos direitos de propriedade, monito-
ramento do desempenho e organização de ativi-
dades e nas adaptações às mudanças do sistema 
socioeconômico.

Quando se fala em decisão do empresário 
pela terceirização, é possível se pensar nos ele-
mentos teóricos estabelecidos por Williamson, 
tal como na teoria dos custos de transação.

Assim, pode-se pensar em incerteza e em 
frequência das transações. Com isso, os defen-
sores da terceirização de serviços utilizam ao seu 
favor a ideia de uma estrutura organizacional 
(empresarial) mais especializada, que propor-
ciona maior frequência de transações, e indução 
de mais incentivos para uma melhor gestão (PO-
LONIO, 2000, p. 12).

Ademais, fala-se que, quando maior a espe-
cificidade de ativos relacionados com uma tran-
sação, mais provável será a internalização da fir-
ma, e, portanto, a redução do seu risco (QUINN, 
HILMER, 1994, p. 43).

Em tese, é essa uma das avaliações teóri-
cas favoráveis à criação de projetos de leis de 
terceirização de serviços, tal como o PLO n. 
4.330/2004, e atual PLC n. 30/2015, no Brasil.

No entanto, haverá de se considerar a hipó-
tese de uma análise mais agregada socialmente, 
tal como feita pela eficiência no sentido Kaldor-
-Hicks.

3. O problema da eficiência no sentido kaldor-
-hicksiano

Imagine-se uma situação na qual as suas 
externalidades afetem terceiras partes. Suponha-
-se que os mercados não possam alcançar um 
resultado Pareto-eficiente, nesse caso (RAIFFA, 
1997, p. 13).

Tal hipótese parece ser precisa em razão 
dos custos de transação elevados, como no caso 
dos impactos da poluição sobre indivíduos, e a 
negociação é impraticável ou onerosa.

Alguns resultados que sejam Pareto-efi-
cientes em ambientes com custo de transação 
zero, são Kaldor-Hicks-eficientes.

Assim, a AED normativa é ampliada, em 
Kaldor-Hicks para uma ampla gama de situações 
nas quais as externalidades e os custos de transa-
ção impeçam os mercados em atingir resultados 
Pareto-eficientes.

As críticas da eficiência, sejam paretiana 
ou kaldor-hicksiana, centralizam as questões na 
questão da atratividade pelas quais as políticas 
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legais possam ser julgadas. Trata-se, efetivamen-
te, de uma questão complexa.

Quando a ideia paretiana é aplicada a tran-
sações de mercado, as preferências (ou utili-
dades) são interpretadas como uma função da 
vontade de se envolver em transações. Porém, 
a disposição em pagar é uma função da riqueza 
disponível.

O princípio de eficiência no sentido de Pa-
reto consiste na ideia que o estado de coisas M é 
socialmente preferível ao estado de coisas N, se 
pelo menos uma pessoa ocupa o M maior do que 
N e ninguém ocupa o N maior que o M.

Em outras palavras, uma dominância forte 
de Pareto diz que é bom uma pessoa fazer do que 
ninguém fazer, o que seria pior.

A Nova Economia do bem-estar foi cons-
truída na visão de que as operações socioeconô-
micas em mercados, sem externalidades, satisfaz 
a condição forte de Pareto.

A única diferença entre os estados M e N 
é que, em M, os agentes socioeconômicos em A 
e B se envolvem em uma troca (dinheiro por li-
vros, frangos por sapatos) onde ambos preferem 
o resultado de trocas. Assim, a troca é Pareto-
-eficiente e, portanto, satisfaria o princípio de 
Pareto-forte.

Um estado de coisas em que não seja possí-
vel nova medidas eficientes de Pareto é chamada 
de Pareto-ótima. A suposição sobre externalida-
des é, naturalmente, fundamental. No caso de 
existência de externalidades, não seria possível 
trocas socioeconômicas do tipo Pareto-eficiente.

Em razão da eficiência de Pareto não 
assumir situações de externalidades negativas, 
tal modelo acaba tendo limitações significativas 
em termos conceituais. Exemplificativamente, 
existem várias questões sobre políticas jurídi-
cas nas quais a presença conceitual de externa-
lidades é importante, tal como no caso clássico 
da poluição (PASTOR PRIETO, PINTOS, 2004,  
p. 346).

Assim, se uma firma industrial poluir o ar 
ou a água, a sua ação poderá causar danos a ter-
ceiros, tal como em situações de externalidades. 
Caso uma pessoa sofra uma perda, quando passe 
de uma situação P para Q, então essa dinâmica 
não é considerada Pareto-eficiente.

Se a eficiência de Pareto fosse o único prin-
cípio normativo disponível na Teoria da Análi-
se Econômica do Direito, a consequência seria 
que os economistas e juristas não teriam como 
considerar importantes questões, tal como aque-
las analisadas na Análise Econômica do Direito 
Ambiental.

É nesse sentido que se considera a eficiência 
em Kaldor-Hicks, como sendo uma implicação 
normativa da AED.

A eficiência Kaldor-Hicks é amplamente 
aceita na teoria econômica, sendo também con-
siderada pela Análise Econômica do Direito, 
principalmente quando se parte do pressuposto 
da teoria econômico-jurídica contemporânea de 
que os julgadores (Magistrados), implicitamente, 
a utiliza em decisões e/ou julgados específicos.

4. Considerações finais

Pode-se concluir que a análise econômica 
da regulação da terceirização e a análise econô-
mica do Direito do Trabalho precisam levar em 
consideração os possíveis efeitos de custos e be-
nefícios sociais, relacionados com a questão da 
terceirização de serviços.

Nesse aspecto, a Análise Econômica do Di-
reito do Trabalho pode contribuir para a aprecia-
ção mais aprofundada da medicação de custos 
sociais legislativos mais refinados do que a te-
oria dos custos de transação coaseana, visando 
sempre em primeiro lugar, garantir o bem-estar 
coletivo, assegurando dignidade social geral.

Diante de tais ponderações, imprescindível 
a existência de estudos mais específicos sobre os 
possíveis efeitos kaldor-hicksianos nas atuais su-
gestões legislativas relacionadas com a terceiri-
zação do trabalho e a eficiência socioeconômica 
de atividades produtivas.
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Há quem defenda que mesmo na terceiriza-
ção de atividade fim, é direito de todo cidadão, 
pautado na livre iniciativa, terceirizar os serviços 
que bem entender, mas desde que sejam ativida-
des lícitas.

Já expresso no art. 170 da Constituição de 
1988, explicado aqui por Martins, que: 

Na verdade essa liberdade é uma manifes-
tação dos direitos fundamentais, rol em que de-
veria estar incluída. De fato, o homem não pode 
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realizar-se plenamente enquanto não lhe for dado 
o direito de projetar-se através de uma realização 
de um objetivo. Aqui a liberdade de iniciativa tem 
conotação econômica, equivalendo ao direito que 
todos têm de lançarem-se no mercado da produ-
ção de bens e serviços por sua conta e risco.(1)

Acima, conforme expõe o mesmo Autor, 
em defesa da liberdade dos cidadãos em contra-
tar e exercer qualquer atividade, dentro da licitu-
de. O grande empecilho para que essa liberdade 
seja plena, é ainda a liberdade, ou pelo menos 
condição de liberdade que têm os trabalhado-
res, aqueles que formam a força de trabalho, e se 
submetem ao ideário criado pelos empresários. 
No entanto, a ilicitude da prestação de serviços 
terceirizados para a atividade fim das empresas, 
surge com a ideia de que o empregador não pode 
fugir da relação direta com seus empregados, ao 
menos nesta situação, defendida pelo importan-
tíssimo Princípio da Proteção do Trabalhador.

Vamos nos ater a clarear as diferenças entre 
as atividades meio e fim do empregador. Con-
forme lecionou Carlos Alberto Ramos Soares de 
Queiroz, em resumo, o autor destacou três as-
pectos de cada atividade, para que tenhamos um 
parâmetro de comparação, então, indicamos o 
seguinte Quadro 01:

Quadro 01: Quadro comparativo das ativi-
dades empresariais

Atividade-Meio Atividade-Fim

• São aquelas que 
agregam custos ao 
produto.

• Caracterizam-se 
como ações e atitu-
des administrativas, 
ou intermediárias no 
processo produtivo, 
nas empresas, apoian-
do ou suportando a 
produção, sem inter-
ferir na qualidade ou 
no funcionamento do 
produto.

• Mantê-las como ges-
tão própria, adminis-

• São aquelas que 
agregam valor ao pro-
duto.

• Fazem parte intrín-
seca do processo pro-
dutivo, sendo essen-
ciais na montagem, 
construção e manufa-
tura do produto. Estão 
diretamente ligadas a 
qualidade e ao funcio-
namento do produto.

• O gerenciamento 
desta atividade está 
sempre dirigido para a 
melhoria do produto,

(1) MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 30ª. ed. 
Ver. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, p. 207.

trando-as diretamen-
te, traz incrementos 
no custo operacional 
das empresas, que re-
passado ao preço final 
do produto, vai enca-
recê-lo reduzindo a 
sua competitividade e 
atratividade.

aprimorando-se a tec-
nologia, adquirindo 
novos conhecimen-
tos, que, aplicados no 
produto, o farão mais 
atrativo e eficaz, mo-
derno, tecnicamente 
avançado e mais com-
petitivo, atendendo as 
necessidades do mer-
cado. Com isso au-
menta o seu consumo, 
melhorando a rentabi-
lidade das empresas.

Fonte: QUEIROZ, 1992.(2)

O mesmo Autor(3) supracitado, explica 
que: “dentre as situações elencadas referentes 
aos ´pontos negativos´ que a indústria tem ao 
terceirizar os serviços contábeis, os responden-
tes apontaram em primeiro lugar como fator ne-
gativo o ´custo de demissão´ (sic)”. 

Como esclarecido pelo quadro exposto 
pelo autor, temos agora boa distinção entre as 
atividades empresariais. Para reforçar, e mesmo 
exemplificar qual situação enseja entendimento 
do TST, cabe aqui colacionar uma jurisprudên-
cia(4) neste sentido:

Recurso extraordinário com agravo. Traba-
lhista. Concessionária de serviço de telecomuni-
cações. Atividade-fim. Terceirização de serviços. 
Leis ns. 6.019/74 e 7.112/83. Tomadora de servi-
ços. Vínculo empregatício. Reconhecimento. Lei n. 
9.472/97. Súmula n. 331, item I, do TST. Repercus-
são geral não examinada. Alegação de afronta aos 
arts. 5º, II, e XXXVI, E 170, III, da Constituição 
Federal. Matéria infraconstitucional. Ofensa re-
flexa. Reexame de fatos e provas. Interpretação de 
contrato de trabalho. Incidência das súmulas ns. 
279 e 454/STF. Princípio da legalidade. Súmula n. 
636/STF.

(2) QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual de 
Terceirização. São Paulo. Editora STS, 1992. p. 38. 

(3) Ibidem, p. 89.

(4) BRASIL. TST. Terceirização, ementa. Recorrido: 
TELEMAR NORTE LESTE S/A, Relator. Min. Ministro Luiz 
Fux Ministro Luiz Fux. Brasília, 30 de novembro de 2011. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/
verProcessoTexto.asp?id=3086794&tipoApp=RTF.>. 
Acesso em: 8 mai. 2015.
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Outra decisão interessante dada pelo TST, 
em que o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
da 7ª. Região — Ceará, interpõe agravo de ins-
trumento, no sentido de que a Justiça do Traba-
lho determinasse a suspensão da celebração de 
novos contratos e que o Estado do Ceará subs-
tituísse, em 90 dias, os terceirizados por novos 
concursados.

A Segunda Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho negou provimento a Agravo de Instru-
mento do MPT da 7ª. Região contra decisão que 
julgou improcedente Ação Civil pública pela 
qual o Autor da Ação pretendia proibir essa for-
ma de terceirização de serviços prestados dentro 
dos presídios do Ceará, pois, sustentava que a 
contratação dos serviços de limpeza, guarda e 
vigilância dos estabelecimentos prisionais, con-
tratados entre o estado e a Companhia Nacio-
nal de Administração Prisional Ltda. (CONAP) 
caracterizaria terceirização ilícita. Segundo seu 
entendimento a administração prisional seria 
atividade fim do estado e, por sua natureza es-
pecífica, não poderia ser repartida com uma em-
presa privada.

A ação foi julgada procedente em primeiro 
grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª. 
Região (CE) deu provimento a recurso do Esta-
do e decidiu em sentido contrário. Verificamos 
então que há uma evidente divergência na ques-
tão, atividade meio e atividade fim.

No entendimento do TRT, a terceirização 
no caso não atinge a atividade fim, já que os ser-
viços de limpeza, manutenção, alimentação e 
outros são específicos da atividade-meio. A ati-
vidade fim e, portanto, a administração da pena 
e sua execução estariam sob o comando do Es-
tado.

No agravo pelo qual tentou trazer o caso 
à discussão no TST, o MPT insistiu na tese de 
que todas as atividades no interior dos presídios 
deveriam ser executadas por servidores concur-
sados. Assim, a decisão do TRT que concluiu 

pela legalidade da terceirização teria contrariado 
a Súmula n. 331, itens I e III, do TST.

O Relator do Agravo de Instrumento, Mi-
nistro José Roberto Freire Pimenta, esclareceu 
que a jurisprudência do TST autoriza a terceiri-
zação de atividade-meio e faz referência expres-
sa, a título de exemplo, às atividades de conser-
vação e limpeza. O vínculo só se forma direta-
mente com a tomadora de serviços se houver 
pessoalidade e subordinação direta, conforme já 
mencionamos em tópico específico.

No caso em questão, o TRT-CE registrou 
que os serviços contratados com a CONAP eram 
realizados diretamente nas áreas secundárias de 
limpeza e etc., em situações em que a terceiri-
zação é autorizada pela Súmula n. 331 do TST. 
O Ministro afastou também a ofensa ao art. 37, 
inciso II, da Constituição de 1988. O dispositivo 
assinalou, “apenas exige a investidura em car-
go público por meio de aprovação em concurso 
público, não tendo sido reconhecido vínculo de 
emprego com o ente público sem o preenchi-
mento desse requisito”.

Por fim, cabe colocar que a questão de ati-
vidade meio e atividade fim, é uma conceituação 
criada exatamente para que se faça uma análise 
objetiva, e se verifique quando há ou não en-
quadramento das atividades, o que o MPT fez 
ao ajuizar a ação, foi realmente buscar a certeza 
de que as atividades ali terceirizadas não tinham 
cunho de terceirização ilícita, sendo o que se 
confirmou, continuando tal prática naquele pre-
sídio.

Esperamos que antes da aprovação do PLC 
n. 30/2015, que atualmente tramita no Senado 
Federal, seja melhor analisado no que se refe-
re aos pontos cruciais que são a segurança do 
trabalhador e à representatividade sindical, para 
que algo que poderia ser favorável à economia 
do Brasil não se torne o “fim da era do emprego” 
ou o “início da era do subemprego”.
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sem a suspeita de que eles contenham alguma 
disposição contraditória e, suspeitando da sua 
existência, evidenciá-la à exaustão (MAXIMI-
LIANO, 2010, p. 110). Assim, parte-se do pres-
suposto de que não existiria nenhum grave dano 
à igualdade, caso haja, por exemplo, a aprovação 
do dispositivo legal que implementa tanto a ter-
ceirização da atividade-meio, quanto da ativida-
de-fim. 

A modalidade de contratação terceirizada 
parte do pressuposto de que empresas forne-
cedoras de mão de obra serão contratadas por 
empresas tomadoras de serviços, por meio de 
um regime jurídico regulado pelo Direito Civil. 
No caso das terceirizações da atividade-meio, os 
funcionários são destacados da primeira para 
executar serviços secundários ou acessórios na 
segunda (BARROS, 2009, p. 452). E no caso das 
terceirizações da atividade-fim, os funcionários 
da fornecedora serão cedidos para executar a 
atividade econômica primária ou principal da 
tomadora (NASCIMENTO, 1999, p. 172). 

Um primeiro questionamento, em relação 
às contratações de trabalhadores para o desem-
penho de funções na atividade-fim da empresa 
tomadora, está relacionado com a igualdade de 
direitos laborais em relação aos empregados de 
ambas as empresas. Um segundo questionamen-
to, em relação à validez do princípio da isonomia 
nessas relações contratuais de trabalho, liga-se 
à aplicação dos convênios coletivos de trabalho 
que se encontram atrelados aos trabalhadores 
originários da empresa tomadora, posto que, no 
projeto sob análise, não se formula claramente a 
aplicação extensiva dos benefícios derivados da 
negociação coletiva originário aos trabalhadores 
ingressos no mercado de trabalho na empresa 
tomadora. 

A conjuntura político-institucional e eco-
nômica do sistema de produção globalizado tem 
impulsionado diversas alterações no plano da 
precarização dos direitos dos trabalhadores. Es-
sas práticas promovem desregulações normativas 
e são decorrentes tanto das demandas empresa-
riais pela redução de custos de produção, quanto 
das políticas públicas adotadas em diversos paí-
ses para tentar solucionar o déficit de competiti-
vidade dos setores produtivos, a fim de potenciar 
o comércio internacional (BOLTANSKI e CHIA-
PELLO, 2009, p. 273). No Brasil, o mais recen-
te reflexo dessa dinâmica é o projeto de lei que 
trata da terceirização dos contratos de trabalho, 
em debate no Congresso Nacional, modificando 
a aplicação das normas regulatórias da relação 
de trabalho, no sentido de reconhecer a validade 
jurídica dessa forma contratual precária.

Por essa razão, é necessário salientar as 
diretrizes constitucionais que regulamentam a 
prestação de trabalho dependente, devido à na-
tureza específica da relação jurídico-laboral. In-
vestigando-se tanto os objetivos constitucionais, 
quanto a finalidade do ordenamento jurídico 
vigente, é possível detectar se há conexão entre 
os meios e os fins da legislação proposta e ainda 
não aprovada, em função da motivação jurídico-
-política que ela propõe e aquelas contidas na 
Lei Maior. 

Em primeiro lugar, a primeira orientação 
interpretativa proposta neste trabalho é a de se 
investigar se haveria ou não alguma antinomia 
jurídica na proposta de terceirização, tendo em 
vista os ditames constitucionais e os contidos 
na legislação infraconstitucional. Seguindo as 
orientações da hermenêutica jurídica clássica, o 
jurista deve sempre avaliar os dispositivos legais 
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Para responder a essas perguntas, deve-se 
partir da premissa de que o Direito do Trabalho 
atua de forma a detectar a primazia da realidade 
(DELGADO, 2004, p. 116), a experiência con-
creta da situação do trabalhador para, em segun-
do plano, averiguar se há conexão entre a dispo-
sição contratual e as condições concretas de pres-
tação do trabalho, procurando-se, com isso, dar 
máxima eficácia às normas de proteção da parte 
mais vulnerável da relação contratual — os tra-
balhadores. Sendo assim, em relação ao primeiro 
questionamento, não existe previsão normativa 
acerca da isonomia salarial entre os funcionários 
da empresa contratante e os da empresa tomado-
ra que executem trabalho igual e de igual valor, 
posto que, mesmo havendo previsão de piso sa-
larial para uma categoria, nada obriga que a con-
tratada pague aos seus trabalhadores o mesmo 
salário pago aos da contratante. Situação essa que 
gera desigualdade formal. Em relação ao segun-
do, não havendo clareza nas disposições norma-
tivas sobre a extensão das convenções coletivas 
de trabalho aos operários terceirizados, revela-se 
que a proposta carece do conteúdo programático 
necessário à eficácia da proteção negocial sindi-
cal, posto que os trabalhadores que fazem parte 
do quadro regular das empresas contratantes já 
são beneficiados pelas convenções previamente 
pactuadas ou já existentes, ferindo o disposto no 
art. 7º, inciso XXVI do Texto Maior.

Tendo por base que a relação de emprego 
pressupõe os requisitos da pessoalidade, con-
tinuidade e subordinação, é bem natural que, 
na prática, os trabalhadores chamados de “ter-
ceirizados” não estão amparados formalmente 
pelas mesmas regras de contratação, quando 
comparados aos trabalhadores regulares da 
empresa tomadora. Não obstante as emendas 
pelas quais passou o PL n. 4.330/2004, continua 
a haver precariedade que incide sobre a igual-
dade formal entre trabalhadores pertencentes a 
uma e outra empresa. 

Em que pese ser válida a iniciativa de re-
gulamentar a terceirização da atividade-meio 
pela via da heterointegração legislativa, convém 
observar que já havia vasta jurisprudência e até 
entendimento sumular sobre o assunto. Ainda, 
é importante reconhecer que a proposta origi-
nal do projeto de lei submetido à Câmara dos 
Deputados avançava no sentido de ampliar a 
flexibilização para que se permita a contratação 

terceirizada para a execução de trabalho ligado à 
atividade-fim das empresas tomadoras de servi-
ço, contrariando a jurisprudência assentada nos 
tribunais da Justiça do Trabalho. 

Entretanto, o que se revela mais grave é 
privilegiar uma forma de prestação laboral que 
fragmenta em absoluto a igualdade de tratamen-
to entre trabalhadores, estabelecendo a desigual-
dade formal entre pessoas que executam o mes-
mo serviço, sob as mesmas condições, mas com 
regimes jurídicos diversos. É sobre esse tema 
que se concentra esta breve investigação, con-
soante não só à tradicional defesa da isonomia, 
mas adentrando à moderna concepção de traba-
lho decente e não discriminação, que orientam a 
nova hermenêutica constitucional.

Portanto, tendo sido a igualdade um coro-
lário do modelo de organização social desde o 
surgimento do Estado Democrático de Direito e, 
diante das regulações que orientam a produção 
de normas jurídicas que protejam a relação de 
emprego, ela se impõe como uma máxima no 
exercício dos direitos fundamentais sociais. Nes-
se diapasão, a República foi concebida como re-
presentante dos interesses da sociedade, confe-
rindo soberania ao cidadão, com esteio naquilo 
que os gregos batizaram de isonomia (iso, igual; 
nomos: norma), visto que ela possui implicações 
diretas na distribuição do poder político entre 
os membros de um agrupamento social, e isso 
possui também implicações sobre o mundo la-
boral, diante dos valores sociais do trabalho e da 
dignidade da pessoa humana.
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se a inadimplência tem como causa principal a 
falha ou falta de fiscalização pelo órgão público 
contratante”(1).

Entretanto, o outro raciocínio, qual seja, o 
de responsabilidade subjetiva e sob a forma sub-
sidiária, permanece inalterado, mesmo após a 
ADC n. 16.

Em resumo, temos interpretação sistemá-
tica da própria Lei n. 8.666/1993, que consagra, 
nos arts. 58, III, 66 e 67, caput, o dever da Admi-
nistração em bem fiscalizar o contrato adminis-
trativo. Além disso, a Resolução n. 98/2009 do 
CNJ dispõe sobre provisões de encargos a serem 
pagos pelos Tribunais a empresas terceirizadas e 
a Instrução Normativa n. 2 do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão autoriza a re-
tenção de valores devidos à empresa terceirizada 
e o pagamento direto aos trabalhadores.

Assim, a Administração Pública pode ser 
responsabilizada tanto pela culpa in eligendo, 
isto é, ao “eleger” a contratada, se burlado ou 
mal executado o procedimento licitatório, que é 
o meio adequado para a contratação e “escolha” 
da empresa, leia-se, da licitante vencedora do 
procedimento licitatório; como também poderia 
ser responsabilizada pela culpa in vigilando, ou 
seja, pela culpa consubstanciada na omissão da 
Administração em fiscalizar o contrato adminis-
trativo ou em atuar preventivamente/repressiva-
mente para garantir os pagamentos devidos aos 
trabalhadores.

Entretanto, no julgamento dos Recursos 
Extraordinários n. 349.703/RS e 466.343/SP e 

(1) <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=166785>.

A Constituição Federal de 1988 prevê, em 
seu art. 37, XXI, a exigência da licitação para a 
contratação de serviços pela Administração Pú-
blica; a Lei n. 8.666/1993, que regulamenta o art. 
37, XXI, diz em seu art. 71, § 1º, que a inadim-
plência do contratado, com referência aos encar-
gos trabalhistas, não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.

A Justiça do Trabalho sempre entendeu que 
a Administração Pública era responsável pelo 
pagamento dos créditos devidos aos trabalha-
dores, mas de forma subsidiária, ou seja, tendo 
em sua garantia o benefício de ordem, somente 
podendo ser citada a pagar a dívida trabalhista 
no caso de execução infrutífera em relação à em-
presa que terceirizou os serviços. Além de subsi-
diária, a Justiça do Trabalho adota a sistemática 
da responsabilidade subjetiva, por perquirir o 
elemento culpa na conduta da Administração — 
seja a culpa in eligendo, seja a culpa in vigilando.

Havia também um entendimento de que, 
pelo simples fato de já existir uma reclamação 
trabalhista, motivada pelo inadimplemento da 
empresa contratada, isto por si só bastaria (in 
re ipsa) para a responsabilização da Administra-
ção Pública, não sob fundamento da responsa-
bilidade objetiva (sem se perquirir o dolo ou a 
culpa), mas ainda da subjetiva, por ser conse-
quência lógica do inadimplemento uma falha na 
fiscalização contratual pela Administração. Esse 
entendimento, especificamente, foi rechaçado 
pelo STF na ADC n. 16. Segundo notícia lança-
da no site da Suprema Corte, “houve consenso 
no sentido de que o TST não poderá generali-
zar os casos e terá de investigar com mais rigor 
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dos habeas corpus n. 87.585/TO e 92.566/SP(2), 
nos quais se definiu a hierarquia normativa dos 
tratados internacionais, o STF decidiu o seguinte:

1) se são tratados internacionais sobre 
direitos humanos e foram aprovados pelo 
quórum qualificado, isto é, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais e 
terão natureza e hierarquia constitucional;

2) se são tratados internacionais sobre 
direitos humanos e não foram aprovados 
pelo quórum qualificado, inclusive aqueles já 
ratificados pelo Brasil no passado, em momento 
anterior à publicação da Emenda Constitucional 
n. 45 (DOU de 31.12.2004), terão natureza e 
hierarquia supralegal;

3) se são tratados internacionais que 
não tratem sobre direitos humanos (os ajustes 
internacionais perante a Organização Mundial 
do Comércio, por exemplo), terão natureza legal;

4) nenhum tratado internacional tem natu-
reza supraconstitucional.

Todas as Convenções da OIT tratam sobre 
direitos humanos dos trabalhadores e nenhuma 
delas foi aprovada pelo quórum qualificado do 
art. 5º, § 3º, da CRFB, daí porque todas, sem ex-
ceção, têm natureza supralegal.

A Convenção n. 94 da OIT, aprovada na 
32ª reunião da Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, no ano de 1949, entrou 
em vigor no plano internacional em 20.9.1952; 
no Brasil, sua aprovação se deu com o Decreto-
-Legislativo n. 20/1965, ratificação em 18.6.1965 
e promulgação pelo Decreto n. 58.818/1966. Sua 
vigência nacional se deu em 18.6.1966, há qua-
se cinquenta anos. A Convenção foi denunciada 
pelo Brasil em 1973; em 1974, o Governo revo-
gou o decreto de denúncia, retomando a vigên-
cia da norma no plano jurídico interno.

A Convenção se aplica nessas condições: 
1) aos contratos em que ao menos uma das par-
tes contratantes seja uma autoridade pública; 2) 
que a execução do contrato acarrete o gasto de 
fundos por uma autoridade pública e o emprego 
de trabalhadores pela outra parte contratante; 
3) que o contrato seja firmado com o objetivo, 

(2) Conferir, ainda, o Informativo n. 531 do STF.

entre outros, de execução ou fornecimento de 
serviços.

Aos Estados-Partes onde vige a norma in-
ternacional, exige-se da Administração a explici-
tação de cláusulas garantindo aos trabalhadores 
interessados salários, inclusive os abonos, um 
horário de trabalho e outras condições de tra-
balho que não sejam menos favoráveis do que 
as condições estabelecidas para um trabalho da 
mesma natureza.

Em razão disso, defendemos o reconheci-
mento da responsabilidade objetiva da Adminis-
tração Pública, na esteira da Convenção n. 94 da 
OIT(3), ressaltando os seguintes aspectos:

1) a compatibilidade do julgado proferido 
na ADC n. 16 com a aplicação da Convenção, 
considerando que o STF não tratou da mesma 
no julgamento e apenas declarou a constitucio-
nalidade da legislação infraconstitucional, que é 
inferior à Convenção, consubstanciada em um 
tratado internacional sobre direitos humanos 
que detém natureza supralegal;

2) o controle de convencionalidade do art. 
71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, ou seja, a neces-
sária dupla compatibilidade vertical material do 
dispositivo, que deve ser compatível não só com 
a Constituição Federal, mas também com a Con-
venção n. 94 da OIT;

3) constatado eventual antagonismo entre 
a legislação infraconstitucional e a legislação in-
ternacional, a Convenção n. 94 da OIT irradia 
eficácia paralisante sobre o art. 71, § 1º, da Lei 
n. 8.666/1993, por ser aquela hierarquicamente 
superior a este, tal qual ocorreu com o art. 5º, 
LXVII, da CRFB, que trata da prisão civil do de-
positário infiel: como o STF entendeu que esse 
dispositivo constitucional tem eficácia limitada, 
a exigir regulamentação pela legislação infra-
constitucional, esta última sofreu eficácia parali-
sante, em razão do art. 11 do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e do art. 7º, 7, da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica).

Há, inclusive, tese aprovada no XVI Con-
gresso Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (João Pessoa/PB, 2012) em igual senti-
do, nesses termos:

(3) Conferir, ainda, a Recomendação n. 84 da OIT.
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Terceirização no setor público: responsabili-
dade objetiva da administração pública e compa-
tibilidade do julgado proferido na ADC n. 16/STF 
com a aplicação da convenção n. 94/OIT. Terceiri-
zação no setor público. Responsabilidade objetiva 
da Administração Pública e compatibilidade do 
julgado proferido na ADC n. 16/STF com a aplica-
ção da Convenção n. 94/OIT. Controle de conven-
cionalidade do art. 71 da lei n. 8.666/93. Questão 
não enfrentada pelo STF quando do julgamento da 
ADC n. 16. Prevalência da responsabilidade da Ad-
ministração Pública na condição de tomadora de 
serviços em relação aos créditos dos trabalhadores 
terceirizados, incluindo matéria acidentária e pres-
tação de serviços em contratos de obras. Aplica-
ção da Convenção n. 94 da OIT sobre cláusulas de 
trabalho em contratos com órgãos públicos, trata-
do internacional de direitos humanos devidamen-
te ratificado pelo Brasil, e integrante do bloco de 
constitucionalidade ou, ao menos, com estatura de 
norma supralegal e hierarquicamente superior à lei 
de licitações.

Na decisão monocrática proferida no 
processo TST-AIRR-2376-59.2011.5.09.0660 
(DEJT: 25.6.2013), o Ministro Carlos Alber-
to Reis de Paula, Relator, registrou o seguinte: 

“Ademais, adotando a tese aprovada no XVI CO-
NAMAT, que aborda a Convenção n. 94 da OIT, 
conclui-se que há a responsabilidade objetiva da 
administração pública quando contratado servi-
ço terceirizado”.

Chega a hora de o STF evoluir no enten-
dimento esposado na ADC n. 16, não necessa-
riamente para decidir de forma contrária ao que 
já se decidiu — isto é, para modificar o enten-
dimento consagrado no julgamento de declara-
ção da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da 
Lei n. 8.666/1993 —, mas para reconhecer que 
não se tratou, naquele julgamento, da Conven-
ção n. 94 da OIT, e que tal tratado internacional 
sobre direitos humanos, por ter natureza supra-
legal, deve prevalecer sobre o artigo da Lei de 
Licitações.

Na esteira desse raciocínio, a responsabi-
lidade da Administração Pública é objetiva, isto 
é, independentemente da verificação de dolo 
ou culpa, e é aferível tão somente diante do 
inadimplemento das verbas trabalhistas (evento 
danoso) e da existência de um contrato de ter-
ceirização (nexo de causalidade), ainda que se 
mantenha a sistemática da responsabilidade sub-
sidiária.

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE SOB 
A ÓTICA DO INTERESSE PÚBLICO

Paulo Henrique Gurjão da Silva
Graduando em Direito pela Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM).

Renan Bernardi Kalil
Mestre em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela 
Universidade de São Paulo (USP). Procurador do Trabalho.

A terceirização é uma técnica de adminis-
tração de empresas, concebida como um meca-

nismo no qual o empresário poderia ter condi-
ções de concentrar os seus esforços no aprimo-
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ramento do produto que comercializa, transfe-
rindo a execução de atividades de apoio para 
empresas prestadoras de serviço. Trata-se de um 
instrumento difundido pelo mundo a partir do 
Japão com o advento do toyotismo, na década 
de 1970.

A relação jurídica que é estabelecida em de-
corrência da celebração do contrato de trabalho 
é bilateral, envolvendo empregador e emprega-
do. Na terceirização, a relação jurídica constitu-
ída é trilateral e abrange a empresa tomadora, a 
empresa prestadora e o trabalhador. Portanto, a 
terceirização deve ser entendida como uma ex-
ceção à regra padrão do contrato no direito do 
trabalho.

A difusão da terceirização no Brasil, acentu-
ada na década de 1990, somada com a ausência 
de regramento legal sobre a matéria deu ensejo à 
construção de um entendimento jurisprudencial 
a respeito do tema. A Súmula n. 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho, que admite a terceirização 
nos serviços de vigilância, conservação e limpe-
za, bem como nas atividades-meio do tomador.

Apesar da terceirização ter sido idealizada 
sob o viés das necessidades de uma empresa pri-
vada, foi amplamente adotada pela administra-
ção pública no Brasil.

A viabilidade da terceirização das ativida-
des instrumentais na Administração Pública é 
construção (flexibilização) da jurisprudência 
que, levando em consideração o caráter excep-
cional de contratação por empresa interposta, 
permite sua utilização com vistas à consecução 
dos objetivos do Estado. 

Diga-se, em verdade, que a referida forma 
de contratação, quando pensamos na necessária 
eficiência e economicidade da atividade admi-
nistrativa, apresenta-se como medida interessan-
te para a Administração, uma vez que se presta 
serviço público de forma indireta, concentrando 
os esforços dos órgãos públicos no núcleo essen-
cial do serviço prestado. 

Dessa forma, a terceirização materializa-se 
como forma de viabilizar o desenvolvimento das 
atividades materiais atribuídas pela lei ao Poder 
Público, o que indiretamente significa atender as 
necessidades de interesse público. 

É requisito essencial para a formalização 
de tal modelo a proteção integral da relação de 

trabalho dos empregados terceirizados, ainda 
que o vínculo jurídico se forme com a prestadora 
de serviços, havendo, inclusive, a previsão de 
responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços pelo inadimplemento das obrigações 
trabalhistas. 

Diante das considerações teóricas a respei-
to da terceirização na administração pública aci-
ma pontuadas, entendemos importante a análise 
de como esse instituto é aplicado cotidianamen-
te no Brasil.

Os trabalhadores terceirizados, em com-
paração com os contratados diretamente pelas 
empresas, recebem aproximadamente 25% a 
menos, trabalham três horas a mais por semana 
e permanecem 2,1 anos a menos no emprego. A 
cada dez acidentes de trabalho que resultam em 
morte, em oito casos as vítimas são trabalhado-
res terceirizados. Ainda, é enorme o número de 
processos na Justiça do Trabalho relacionados a 
casos de empresas terceirizadas que vão à falên-
cia ou desaparecem e deixam milhares de traba-
lhadores sem receber os seus direitos. 

A terceirização não é adotada como instru-
mento para incrementar a produção empresarial, 
mas, na grande maioria dos casos, é utilizada 
para a redução dos custos com a mão de obra. E, 
como apontam os dados acima indicados, com 
evidente prejuízo aos trabalhadores.

Apresentadas as características do trabalho 
terceirizado no Brasil e levando em consideração 
a ampla adoção deste instrumento pela adminis-
tração pública, mostra-se relevante analisar se a 
utilização deste instrumento está em consonân-
cia aos preceitos do interesse público.

Inicialmente, pontuamos que se adota a 
noção de interesse público consolidada pela 
doutrina administrativista e que a divide entre 
o primário, abrangendo interesses de toda a so-
ciedade, e o secundário, que se relaciona com os 
interesses de ordem patrimonial do Estado.

Sob a perspectiva do interesse público pri-
mário, a terceirização não atende aos pleitos da 
coletividade no Brasil. Em primeiro lugar, por-
que isso ocorre às custas do trabalhador, com 
a redução de direitos e piora das condições de 
trabalho, elementos que contrariam princípios 
constitucionais basilares, como a dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III da CF/1988), o va-
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lor social do trabalho (art. 1º, IV da CF/1988) e 
a proteção ao trabalhador (art. 7º da CF/1988). 
Ademais, não se verifica uma melhoria na qua-
lidade da prestação de serviços públicos no Bra-
sil nos últimos 20 anos, sendo que a população 
demonstrou a sua insatisfação com tal fato em 
diversas ocasiões nesse período, indicando-se 
como exemplo as manifestações de junho de 
2013.

Pela perspectiva do interesse público se-
cundário, poder-se-ia mencionar que a redução 
com o custo de mão de obra permitiria que o 
Governo investisse dinheiro em outras áreas de 
interesse da população. Contudo, esse raciocí-
nio não ocorre desta forma retilínea. Pululam 
nas Varas do Trabalho e nos Tribunais em todo 
o país, reclamações trabalhistas nas quais traba-
lhadores pleiteiam o pagamento de verbas sala-
riais que foram sonegadas no curso do contrato 
de trabalho pela empresa prestadora de serviços 

e nas quais o Estado é condenado a pagá-las por 
ser responsável subsidiário. Ou seja, paga-se 
duas vezes pelo mesmo serviço: uma vez para a 
empresa terceirizada e uma segunda vez para o 
trabalhador que ficou desamparado.

Ou seja, não existem elementos que nos 
permitam aferir a melhoria do funcionamento 
da máquina pública, seja pelo viés da eficiência 
da prestação de serviços, seja pela redução de 
custos. 

Portanto, verificando os objetivos que se 
pretendem com a adoção da terceirização, a for-
ma pela qual este instrumento é implementado 
no país e as particularidades do Estado, entende-
mos que a prática da terceirização na administra-
ção pública no Brasil não está em consonância 
com os preceitos do interesse público, notada-
mente por conta da ofensa aos direitos trabalhis-
tas fundamentais e da ausência de avanços na 
prestação dos serviços públicos. 

TERCEIRIZAÇÃO — A RESPONSABILIDADE DO TOMADOR  
PARA ALÉM DA SÚMULA N. 331 DO C. TST

Ivanderson Baldanza Dias Jr.
Advogado, Pós-Graduando em Direito e Processo do 

Trabalho pela Universidade Candido Mendes — RJ, em 
parceria com Curso Toga Estudos Jurídicos e CBEPJUR.

É de conhecimento amplo e difundido o 
entendimento sumulado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho que define, no caso de terceirização, 
ser a responsabilidade do tomador dos serviços 
subsidiária, limitada ao período em que o empre-
gado tenha lhe prestado serviços e condicionada 
à participação deste na fase de conhecimento e 
figuração no título executivo.

Construído num momento em que a tercei-
rização lícita é vista como regra de exceção e se 
limita ao trabalho temporário (Lei n. 6.019/74), 

serviços de vigilância, conservação e limpeza e 
os ditos vinculados à “atividade meio” do toma-
dor, pensamos merecer o tema nova reflexão na 
iminência de aprovação do PL n. 4.330/04, em 
que se pretende legalizar a terceirização nas ati-
vidades ditas “fim” dos tomadores.

Cumpre porém observar que já consta no 
texto do citado projeto, em sua redação atual 
(maio/2015) a alteração da responsabilidade do 
tomador dos serviços de subsidiária para solidá-
ria, o que embora seja uma evolução em teoria, 



80 LTr - Jornal do Congresso

na prática pouco benefício traz, ao menos à luz 
da melhor técnica processual e procedimental 
que não imputa ao exequente a via crusis do es-
gotamento de todos os meios de execução possí-
veis e imagináveis em face da devedor principal 
antes de voltar os atos executórios ao subsidiário.

Seguindo a sina de ser instrumento útil à 
fraude das garantia jus laborais, não raros são os 
casos em que empresas prestadoras de serviços 
são criadas exclusivamente para atender determi-
nados clientes, o que com a eventual legalização 
da terceirização irrestrita (ou com ínfimas restri-
ções) tende a tornar-se cada vez mais frequente.

No cenário atual um questionamento já se 
mostra pertinente e ao que parece, muito mais 
será num futuro próximo, qual seja: É possível 
falar em grupo econômico envolvendo as empre-
sas tomadoras e prestadoras de serviço na rela-
ção terceirizante?

A nosso ver, com apoio na moderna doutri-
na, a existência do grupo econômico pressupõe 
apenas uma relação de coordenação em que se 
verifique uma atuação interligada e estejam os 
componentes se aproveitando conjuntamente 
dos benefícios desta união, mesmo que não haja 
qualquer constituição formal.

Ora, na situação narrada torna-se forçoso 
concluir pela existência do grupo econômico de 
fato, pois embora cada uma das empresas tenha 
personalidade jurídica própria, estão nitidamen-
te se beneficiando de modo coordenado e dire-
tamente ligado da interposição de mão de obra.

Desta forma, razão nenhuma existe para se 
limitar a responsabilidade do tomador às hipóteses 
inscritas na supracitada Sumula n. 331 do C. TST, 
sendo aplicável o entendimento segundo o qual o 
membro do grupo econômico assume a execução 
na fase em que se encontra (Enunciado n. 3 da 1ª 
Jornada Nacional de Execução Trabalhista), inde-
pendente de ter participado da fase cognitiva.(1)

Nem se diga que restariam feridos o con-
traditório e a ampla defesa do tomador, pois tais 
direitos foram exercidos pelo seu parceiro de ne-
gócios, também em seu nome, já que constituem 
o chamado empregador-único.(2)

(1) Disponível em: <http://www.jornadanacional.com.br/
enunciados_aprovados_JN_2010.pdf>.

(2) SCHIAVI, Mauro. Execução no Processo do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2014. p. 194.

Hipótese outra, extensível a todos os casos 
de terceirização, independente da exclusividade 
de prestação de serviços à determinada toma-
dora (como descrito anteriormente), também 
nos permite concluir pela sua responsabilidade 
quanto aos créditos oriundos de reclamação tra-
balhista movida pelo terceirizado contra a pres-
tadora, da mesma forma sem a participação da 
primeira na fase de conhecimento.

Trata-se da tese segundo a qual a respon-
sabilidade subsidiária do tomador (ou solidária 
como no novo projeto) decorre da relação mate-
rial (patrimonial) havida entre as empresas e não 
processual, logo dispensável sua presença na 
fase de conhecimento, já que sua defesa limita-se 
à responsabilidade em si e ao eventual benefício 
de ordem, o que hoje já pode ser discutida na 
execução e adiante sequer existirá, em razão da 
solidariedade.(3)

Pensamos ser aplicável o mesmo raciocínio 
utilizado para responsabilizar qualquer respon-
sável patrimonial secundário como o caso do 
sucessor do empregador, o sócio ou ex-sócio da 
pessoa jurídica, dentre outros. Sua responsabi-
lidade, repita-se, decorre da relação de direito 
material mantida com o devedor.

Parece-nos cada vez mais chegada a hora 
de se imputar ao tomador dos serviços toda a 
responsabilidade que advém da opção pela ter-
ceirização como forma de gestão do seu “pesso-
al”. Talvez assim, consigamos evitar o infindável 
número de casos em que o instituto é utilizado 
apenas como instrumento às fraudes, como for-
ma de redução de custos a expensas do trabalha-
dor e passe efetivamente a ser vista como a regra 
de exceção que é por natureza, consequente-
mente utilizada nos caso em que for necessária, 
por exemplo, o serviço altamente especializado.

Tal postura se justifica, pois inúmeros são 
os casos de terceirizações sucessivas em que, em-
bora mantido o mesmo empregado e tomador, 
alteram-se várias vezes as empresas prestadoras, 
encerrando um contrato de trabalho e inician-
do outro a cada troca, o que sem dúvida alguma 
inibe o trabalhador de incluir no polo passivo 
o tomador a quem continua prestando serviços.

(3) BEBER, Júlio César. Processo do Trabalho: temas atuais. 
São Paulo: LTr, 2003. p. 181. SCHIAVI, Mauro. Execução no 
Processo do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. p. 197.
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Com base nisso, considerando os nocivos 
efeitos da pratica terceirizante, concluímos pela 
necessidade urgente de se “potencializar” a res-
ponsabilidade do tomador para além dos parâ-
metros da Súmula 331, sobretudo se aprovado 
como está o PL n. 4.330/2004, como forma de se 
coibir os abusos na utilização da intermediação 
quando desnecessária. Fazendo isso, estaremos 
sem dúvida dando grande passo em homenagem 
ao valor social do trabalho e a efetividade do cré-
dito trabalhista, garantindo o substancial acesso 
à justiça do trabalhador.
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RECE A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO
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Modelo Sindical Brasileiro e a Terceirização: 
Sabedores da importância da atuação sindical 
para a evolução do padrão social dos trabalhado-
res, cumpre-nos avaliar quais são os impactos do 
fenômeno terceirizante sobre a atuação sindical, 
especialmente em razão do modelo da Unicida-
de Sindical (art. 8º, II da CRFB).

Desta forma, estabelece nosso ordenamen-
to jurídico interno que numa mesma localidade 
existirá um único sindicato representativo de 
uma mesma categoria profissional, bem como 
outro que represente a atividade econômica cor-
respondente.

Totalmente pautado no liame subjetivo que 
os une, o texto Consolidado (art. 511, §§ 1º e 

2º), pensamos, foi extremamente feliz ao definir 
o elemento identificador de determinado grupo. 
Assim, formam uma mesma categoria profissio-
nal todos aqueles trabalhadores submetidos às 
mesmas condições de vida decorrentes do empe-
nho da sua força de trabalho em determinado 
segmento econômico.

Sabemos que a terceirização por seu turno, 
seja ela interna ou externa, tem como efeito ime-
diato a segregação do corpo laboral, pois separa 
os trabalhadores que tem sua força de trabalho 
explorada por uma mesma tomadora entre os 
empregados diretos desta e os terceirizados.

Uma vez feita essa divisão, perde-se inva-
riavelmente a conexão que antes unia aquele 
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grupo de empregados, seja por não mais estarem 
submetidos às mesmas condições de vida oriundas 
da profissão ou porque muitas vezes a empresa 
prestadora de serviços enquadra-se em atividade 
econômica diversa e desconexa.

Outro fator de ruptura do elo que antes 
unia aquele grupo de trabalhadores é o inevitá-
vel ambiente de concorrência que se estabelece. 
Opondo os trabalhadores, o terceirizado passa 
a ser visto como fator de ameaça aos postos de 
trabalho diretos das tomadoras, já que em re-
gra submetem-se a fazer o mesmo trabalho (ou 
mais) por um menor “preço”, decorrente a di-
ferença do aviltamento das condições a que são 
submetidos estes trabalhadores.

Comuns também são os casos de utilização 
da terceirização como instrumentos às práticas 
anti-sindicais, quando não durante, após os mo-
vimentos paredistas em clara repressão aos gre-
vistas.

É certo que a força política de determinado 
sindicato é proporcional ao número de trabalha-
dores que representa, sobretudo nas negociações 
coletivas responsáveis pela maior gama de con-
quistas dos trabalhadores, especialmente no Bra-
sil, onde observamos um desinteresse histórico 
e injustificável do poder legislativo em propor 
e votar legislação que contenha matéria traba-
lhista.

Exemplos dessa morosidade não nos fal-
tam, como um dos mais explícitos lembremo-
-nos da proporcionalidade do aviso prévio. 
Previsto na Constituição de 1988 (art. 7º, XXI) 
somente em 2011 teve a necessária regulamen-
tação e isso graças aos inúmeros mandados de 
injunção em curso no E. STF e a sinalização do 
Pretório Excelso no sentido de “regular” judi-
cialmente a matéria.

Neste contexto é que a terceirização, en-
quanto agente fragmentador da união obreira se 
torna atrativa aos olhos dos empregadores, pois 
retira a força dos sindicatos, seu principal adver-
sário na extração diária da mais-valia à custa do 
operariado. Também neste particular reside um 
dos mais nefastos efeitos do PL n. 4.330 de 2004, 
ao permitir a terceirização sem peias, inclusive 
nas atividades-fim dos tomadores terá (se apro-
vado como está) o condão de verdadeiramente 
exterminar diversas categorias profissionais.

Usando novamente os bancários, além da 
evolução tecnológica que tem como consequên-
cia direta a eliminação dos postos de trabalho, 
onde o uso em proporções cada vez maiores dos 
“banklines” vem tornando desnecessário o em-
pregado nas agências, conforme se vê nos dados: 
“1. No ano 2000 eram 14 mil os corresponden-
tes bancários, em 2013 405 mil; 2. Os gastos 
com “serviços de terceiros” saltaram de R$ 2,2 
bi em 1999 para R$ 10,5 bi em 2010; 3. Desde 
2011 o setor bancário já eliminou 34.466 postos 
de trabalho direto”(1).

Com base nisso, pensamos que tão logo 
aprovada a lei, nos moldes em que está, em ve-
locidade avassaladora presenciaremos o desapa-
recimento da histórica categoria dos bancários, 
pois nesse sentido “o terreno já foi preparado”.

Um Breve Comparativo: De forma a lastrear 
tudo o que foi dito, vale analisar a disparidade 
existente entre os frutos da negociação coletiva 
do empregado vinculado diretamente ao toma-
dor dos seus serviços do empregado assolado 
pela terceirização.

Neste sentido, utilizaremos os trabalhado-
res bancários (b) e os empregados das empresas 
transportadoras de valores (a) no município do 
Rio de Janeiro, empresas que além do transpor-
te fazem a gestão dos numerários oriundos dos 
bancos, trabalho antes exercido pela tesouraria 
das próprias instituições financeiras.

Observando as cláusulas das respectivas 
convenções coletivas vigentes no ano de 2015, 
verificamos que: 1 — Jornada (A) 44 horas se-
manais — Cláusula 28ª; (B) 6 horas diárias (to-
tal de 30 semanais) — art. 224 da CLT; 2 — Piso 
Salarial (A) R$964,22 — Cláusula 3ª, p. Tercei-
ro; (B) R$2.426,76 (remuneração mínima após 
90 dias da contratação) — Cláusula 3ª, p. Pri-
meiro; 3 — Reajuste (A) (INPC de 2012/2013 
+ 1%) + (INPC de 2013/2014 + 0,5%) — Cláu-
sula 3ª, p. Terceiro; (B) 8,5% — Cláusula 1ª; 4 
— Adicional Noturno (A) Sem previsão na CCT 
(20%, art. 73 da CLT); (B) 35% — Cláusula 9ª; 
5 — Alimentação (A) Vale refeição diário de R$ 
19,00 — Cláusula 11ª; (B) Vale refeição diário 
de R$ 26,00 + R$ 431,16 mensais — Cláusula 

(1) Grijalbo Fernandes Coutinho, Juiz do Trabalho, em 
trabalho de mestrado pela UFMG que deu origem ao livro: 
Terceirização — Máquina de Moer Gente Trabalhadora (São 
Paulo: LTr, 2015).
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14ª e 15ª; 6. Auxílio Creche (A)Sem previsão; (B) 
R$ 358,82 mensais por filho, extensível aos fi-
lhos excepcionais (sem limite de idade) — Cláu-
sula 17ª e 18ª; 7. Auxílio Funeral (A) Seguro, a 
expensas do empregado — Cláusula 14ª; (B) R$ 
823,30, inclusive em caso de morte de familia-
res — Cláusula 19ª; 8. Complementação de Au-
xílio-doença (A) Sem previsão para o pessoal de 
tesouraria; (B) Integral — Cláusula 28ª; 9. Vale 
Cultura (A) Sem previsão (B) R$50,00 mensais 
— Cláusula 66ª;

Propostas Doutrinárias: Na intenção de mi-
nimizar os nefastos reflexos causados pela ter-
ceirização, a doutrina jus laborista trás sugestões 
para o enquadramento sindical dos empregados 
submetidos ao regime da subcontratação.

Antes, porém, de explicitarmos aquela que 
nos parece a melhor das hipóteses, tratamos de 
abordar a questão segundo a proposta contida 
no art. 8º do PL n. 4.330/2004 em seu “texto 
final” enviado ao senado(2).

Ora, somente das mãos ávidas por soterrar 
o sindicalismo nacional poderia ser concebida 
tal proposta que, na imensa maioria dos casos, 
não influenciará em nada a situação do emprega-
do terceirizado. Isso se diz em razão da “relação 
de espelho” que normalmente acompanha os en-
tes sindicais. Pois, se pertencentes as empresas 
tomadora e prestadora de serviços a mesma cate-
goria econômica, em tese, seus empregados de-
veriam compreender uma mesma categoria pro-
fissional e estarem representados por um mesmo 
sindicato obreiro.

O problema é que, além de segregar o con-
junto de trabalhadores como colocado anterior-
mente, secciona também o processo produtivo 
fazendo com que na maioria das vezes sejam 
incluídas diversas outras categorias econômicas 
onde antes (da terceirização) figuraria apenas 
uma (a da tomadora), como por exemplos os 
mais variados “serviços”.

Por tal razão, e na remota possibilidade de 
se imaginar um “sindicato de terceirizados” com 

(2) “Art. 8º Quando o contrato de prestação de serviços 
especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam 
à mesma categoria econômica, os empregados da contratada 
envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo 
sindicato que representa os empregados da contratante, 
na forma do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho 
— CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 
1943.”

maior poder de negociação e consequentemente 
mais exitoso que um sindicato de categoria cen-
tral, torna-se adequadíssima a proposta defendi-
da por Marcio Túlio Viana, no sentido de deixar 
a critério do empregado qual sindicato escolher, 
o dos empregados da tomadora ou dos terceiri-
zados(3). Frise-se que não se ignora o esforço in-
terpretativo necessário a tal posicionamento, na 
medida em passa necessariamente pela garantia 
de uma liberdade sindical mínima, o que advém 
da aplicação da Convenção 87 da OIT, especial-
mente quanto seus princípios, já que inexiste 
nessa hipótese choque frontal com ordenamento 
constitucional interno, tal como defende Viana.

Conclusão: Com base em todo exposto, tor-
na-se demasiadamente óbvia a importância da 
manutenção dos sindicatos combativos na luta 
incessante por um padrão social mais digno para 
a classe trabalhadora. Infelizmente, mesmo com 
os freios criados pela jurisprudência, em especial 
a S. 331 do C. TST que limita a terceirização às 
atividades “meio”, a classe trabalhadora já expe-
rimenta o dissabor oriundo do enfraquecimento 
de sua representatividade nas negociações, em 
especial no modelo brasileiro da Unicidade Sin-
dical e do critério estabelecido para identificar 
a “categoria profissional” e seu respectivo sindi-
cato, tornando assim imperiosa a não aprovação 
do PL n. 4.330, sob pena de extensão desse refle-
xo às demais categorias que ainda guardam cer-
ta força negocial, que ainda enxergam em seus 
sindicatos verdadeiros Paladinos na luta diária 
contra a voracidade do capital.
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1. Presente

Em 1973, 1,1% da população da cidade de 
São Paulo morava em favelas. Em 2000, o muni-
cípio abriga 1,2 milhões de pessoas morando em 
2.018 favelas da capital, o equivalente a 11% da 
população.(1)

As favelas, que antes eram exceção, torna-
ram-se a regra. Em vez de se buscar políticas de 
habitação dignas, buscam-se arremedos urbanís-
ticos para as favelas: tijolos em vez de tapumes, 
fios de luz cruzando as comunidades à altura do 
pescoço dos moradores.

O salário mínimo é digno desde que se es-
colha esse mínimo entre o comer e o morar. Pa-
gar aluguel e comprar o alimento não se coadu-
nam na miséria salarial, e não se culpe o governo 
pelo valor do piso. Se a alguém cumpre culpar, 
culpe-se aqueles que remuneram.

(1) SARAIVA, C; MARQUES, E. A Dinâmica social das 
favelas da região metropolitana de São Paulo. In MARQUES, 
E.; TORRES, H. (orgs.) São Paulo: Segregação, pobreza e 
desigualdades sociais. São Paulo: Senac São Paulo, 2005, p. 
143-167. p. 146.

Contra a violência, a elite — aqueles que 
recebem mais de 3 salários mínimos — resguar-
da-se em antros muito bem delimitados. Shop-
ping para lazer, conjuntos comerciais para tra-
balhar, condomínios fechados, carros blindados. 
A propósito, “blindar” vem do alemão blenden, 
“fechar os olhos”, “cegar”.(2)

A barbárie não vem da exceção; a barbárie é 
reflexo da falência estrutural, mesmo porque o lu-
nático vai para o asilo e o indivíduo desviante vai 
para a prisão. Quando essas ferramentas são vistas 
como simbólicas — o criminoso está à solta e o 
homem honesto é quem se esconde —, nada mais 
resta senão a luta pelo novo mundo, a reforma.

Que tal, pensa-se, garantir o mínimo exis-
tencial aos favelados e, ao mesmo tempo, preser-
var as nossas regalias de comprar em shopping 
centers e deleitar-nos com chocolate importado 
em nossas piscinas? Trata-se de uma impossibili-
dade fática. O conflito entre classes não se resolve 
com um consenso em que todos ganham. A ex-

(2) FIX, M.; ARANTES, P. São Paulo: metrópole-
ornitorrinco. In: Correio da Cidadania, n. 383, 15 fev. 2004.
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ploração de muitos é que possibilita a fruição de-
senfreada de alguns. O equilíbrio entre o capital 
e o trabalho, isto é, a justa distribuição de renda, 
significaria que todos podem morar dignamente e 
gozar de serviços públicos básicos, ainda que, por 
outro lado, poucos — ainda menos do que atu-
almente — pudessem manter padrões luxuosos.

2. Promessa

O que há de polêmico no Projeto de Lei n. 
4.330, de autoria do Deputado Federal Sandro 
Mabel (PL/GO) e apresentado já em 2004?

Cita-se a precarização das relações traba-
lhistas, o desmantelamento dos direitos huma-
nos. Por qual razão? A contratação de mão de 
obra terceirizada, por lei, garante os mesmos di-
reitos da contratação direta. Em tese, a anotação 
na carteira é a mesma, os direitos sociais subsis-
tem em igual medida, até mesmo os benefícios 
da categoria — advindos de convenção coletiva 
— mantêm-se intactos.

Do que então se trata o novo instituto su-
gerido pelo projeto de lei, a terceirização livre? O 
que há de exorbitante no PL 4.330/2004? Afinal, 
o projeto prevê a responsabilidade solidária ou 
ao menos subsidiária da empresa tomadora de 
serviços (arts. 10 e 11).

Trata-se da concentração do poder de barga-
nha. Com a liberdade de terceirizar, assim farão 
as empresas. Terceirizar significa mais facilidade 
com gestão de recursos humanos, contratação, 
demissão; irrelevância do direito de férias, ab-
senteísmo por doença ou acidente. Todas essas 
questões ficam a cargo da empresa terceirizada, 
que cobra uma taxa mensal pelo número de tra-
balhadores e supre qualquer falta, por qualquer 
motivo, com um novo funcionário.

A título de exemplo, veja-se o setor de as-
seio e conservação, o qual já admite a terceiri-
zação praticamente irrestrita. Os sindicatos dos 
empregados em asseio e conservação são dos 
mais fortes, em razão da concentração da mão 
de obra em poucas e robustas empresas de ter-
ceirização. Para fazer frente a tal poder de ne-
gociação, os sindicatos das empresas do setor 
também investem pesadamente em sua repre-
sentação. Assim, com o interesse comum da área 
de asseio concentrado nas mãos de poucos, as 
convenções coletivas em vários municípios su-

peram dois dígitos percentuais o salário mínimo 
nacional, além de preverem valores mínimos de 
vale-alimentação ou vale-refeição.

Caso o projeto de lei seja aprovado e sancio-
nado, todos os setores profissionais estarão sujei-
tos à mão de obra rotativa instaurada pelas em-
presas de terceirização, as quais deterão enorme 
poder de barganha frente à concentração de in-
teresses. Benefícios extralegais, como assistência 
médica e odontológica, facilmente serão descar-
tados em razão do melhor custo-benefício do ca-
pital de produção, traduzido na expressão “mais 
trabalho, menor custo”. A pessoa que labora não 
saberá onde trabalhará no dia seguinte, nem se 
trabalhará até lá. Estará sujeita aos dissabores de 
uma fábrica de trabalhadores centralizada que, 
nas oscilações do mercado, decidirá demiti-la en-
quanto os custos de demissão sejam baixos. Um 
verdadeiro mercado de especulação de mão de 
obra é o que nos espera se cruzarmos os braços.
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REFLEXO DA TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Herbet Miranda Pereira Filho
Advogado/RN.

Em consequência da influencia do Neo-
constitucionalismo, a nossa Carta Magna em-
preendeu no fortalecimento da jurisdição cons-
titucional. Segundo a qual, o grande objetivo 
era proteger e assegurar a efetividade dos di-
reitos fundamentais então delineados, tendo o 
Supremo Tribunal Federal como o seu legítimo 
guardião.

Neste cenário podemos perceber a supre-
macia que a Constituição Federal possui no 
nosso sistema normativo. Da mesma forma, é 
importante ressaltar que ela corresponde a um 
corpo normativo homogêneo fundamentado em 
cláusulas pétreas e que deve ser interpretada de 
modo sistemático com o fim de evitar distorções 
quanto à análise de seus dispositivos isolada-
mente.

É nesta perspectiva que devemos interpre-
tar as normas que regem as relações trabalhistas 
e como foco principal, abordar os reflexos do fe-
nômeno da Terceirização no setor da construção 
civil.

As relações de trabalho muitas vezes são 
estudadas levando em consideração exclusiva-
mente os direitos sociais trabalhista elencados 
no art. 7º da Constituição Federal. Entretanto, 
como anteriormente explicado, a Constituição é 
um conjunto normativo harmônico e seus dis-
positivos precisam ser interpretados de forma 
lógico-sistemática, para isso precisamos fazer 
um estudo aprofundado, e no enfoque de nossa 
discussão, analisaremos também o que dispõe o 
Título VII referente à Ordem Econômica Cons-
titucional para avaliarmos a terceirização e seus 
reflexos na Construção Civil.

Este contra ponto de nossa análise é fun-
damental para fazermos uma avaliação precisa 
dos direitos fundamentais trabalhistas. Afinal, a 
economia e democracia são coisas dependentes, 
uma vez que a democracia não alcançaria o êxito 
desejável sem uma organização econômica que 
lhe fosse propícia. 

Deste modo, a carta maior que regeria um 
Estado deve disciplinar a sua organização eco-
nômica, uma vez que tal regulamentação é es-
sencial para o próprio êxito da democracia e do 
Estado de Direito então implantado.

E neste sentido, a ordem econômica bra-
sileira estruturando-se com base no art. 170 da 
Constituição, mostra-se fundamentada na base 
principiológica da valorização do trabalho e na 
livre iniciativa com o fim de assegurar a todos 
uma existência digna.

Ao observar o referido artigo, conseguimos 
compreender que a valorização do trabalho está 
intimamente ligada a livre-iniciativa e o que apa-
rentemente parece uma grande dicotomia, na 
realidade trata-se de objetivos interdependentes, 
que conjuntamente são essenciais para a susten-
tação e viabilidade do Estado democrático de di-
reito constituído.

Ao observamos o referido dispositivo, ne-
cessariamente percebemos que, não existiriam 
as relações de trabalho e todas as suas imbrica-
ções se não existisse uma ordem econômica re-
gulamentada em nossa Carta Magna.

Neste enfoque, quando abordamos os re-
flexos da terceirização na construção civil no 
mundo do trabalho, necessariamente precisa-
mos levar em consideração que o fenômeno já 
é uma realidade e que inclusive está prevista na 
CLT. Entretanto, caberá observar se a prática da 
terceirização está atendendo simultaneamente 
aos pilares a livre iniciativa e da valorização do 
trabalho, com o fim de proporcionar a existência 
digna dos trabalhadores.

Diferente de outros setores produtivos, a 
construção civil envolve etapas descontínuas 
e específicas, as quais se fossem realizadas por 
uma única empresa tornaria impraticável o seu 
desenvolvimento frente ao imenso custo e es-
pecificidade das fases que compõem uma obra. 
Neste sentido, podemos observar que a cons-
trução civil configura-se efetivamente como 
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uma indústria de montagem. Tanto é assim, que 
sempre existiu o contrato de empreitada, o qual 
representa um modelo de terceirização discipli-
nado no art. 455 da CLT. 

Diante desta constatação, podemos per-
ceber que o Direito brasileiro recepcionou tal 
fenômeno ao setor da construção civil. Por ou-
tro lado, observamos que a ausência de uma re-
gulamentação precisa da matéria, tem levado a 
precarização das relações de trabalho no setor e 
deixado de atender assim os preceitos da ordem 
econômica brasileira e os direitos fundamentais 
do trabalho, ferindo em sua essência a Consti-
tuição Federal.

Observe-se que o art. 455 da CLT prevê res-
ponsabilidade solidária entre o empreiteiro e su-
bempreiteiro, enquanto a Súmula n. 331, apenas 
considera a responsabilidade subsidiária do to-
mador de serviços. Neste viés, o tomador de ser-
viço saiu beneficiado, pois se observa admitida 
a terceirização na atividade fim e por outro lado 
a súmula delimita esta responsabilidade subsi-
diária. Gerando inclusive matéria para recurso 
ordinário e de revista em demandas judiciais.

Atualmente, podemos observar que a ad-
missão da terceirização na Construção Civil sem 
a regulamentação precisa, reflete no surgimento 
de empresas terceirizadas desestruturadas, que 
terminam contribuindo para as preocupantes 
estatísticas de aumento de acidentes de trabalho 
dos funcionários do setor, no aumento da rota-
tividade de trabalhadores entre as terceirizadas 
e conseqüentemente, no inadimplemento de 
verbas rescisórias e encargos sociais destes tra-
balhadores.

Tal realidade também prejudica os traba-
lhadores em demandas judiciais em que geral-
mente pleiteiam seus direitos básicos de verbas 
rescisórias, FGTS não recolhido e férias vencidas 
não pagas, pois em decorrência da responsabi-
lidade subsidiária, geralmente o procedimento 

de execução das demandas judiciais trabalhistas 
termina sendo longo e desgastante para o traba-
lhador.

Afinal, inicialmente será executado o pres-
tador de serviços, para apenas posteriormente 
executar os tomadores de serviços e ainda assim 
deverá ser observado o limite da responsabilida-
de do tomador ao período da execução do con-
trato de prestação de serviço, conforme previsão 
da Súmula n. 331 do TST, inciso VI. 

Adentramos então em outro grande pro-
blema decorrente da terceirização, pois diante 
da grande rotatividade dos funcionários das ter-
ceirizadas em diversas tomadoras de serviços e 
a ausência de uma fiscalização por parte destas, 
termina dificultando também na própria delimi-
tação dos responsáveis subsidiários nas deman-
das judiciais, prejudicando assim o recebimento 
da integralidade das verbas pleiteadas, em caso 
de inadimplemento da reclamada principal, de-
sestimulando a muitos trabalhadores em buscar 
os seus direitos essenciais.

Desta forma, para atender os princípios 
fundamentais do trabalho e a Ordem Econômica 
Constitucional, com o fim de assegurar o pro-
gresso social e a valorização do trabalho, o fenô-
meno da terceirização já instalado na construção 
civil, necessita de uma legislação específica para 
estabelecer responsabilidades e competências de 
fiscalização do tomador e do prestador de servi-
ço durante a execução do contrato firmado. 

Afinal, a terceirização é um fenômeno lícito 
e inevitável no setor, mas quando realizada nas 
condições atuais prejudica a todos, não apenas 
os empregados, mas também as empresas que se 
cingem de todos os cuidados quanto à fiscaliza-
ção dos prestadores de serviços que com elas tra-
balham, comprometendo também a própria livre 
iniciativa, uma vez que sofrem com uma compe-
tição desleal de empresas que se beneficiam da 
terceirização precária.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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3º PAINEL

A RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR DÍVIDAS  
TRABALHISTAS DA EMPRESA

Euseli dos Santos
Advogado trabalhista militante em Uberaba (MG) e 

Mestrando em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto 
(UNAERP)

Um dos problemas mais graves no processo 
do trabalho, é a demora das execuções dos pro-
cessos, pois o não recebimento do crédito traba-
lhista faz com que o credor tenha uma imagem 
distorcida do judiciário trabalhista.

Não solvendo a empresa seus débitos tra-
balhistas, a presunção é de que os sócios viola-
ram o contrato social e a lei, respondendo com 
seus bens particulares pela dívida trabalhista, 
por conta do princípio da desconsideração da 
personalidade jurídica da sociedade.

Antes mesmo da recente adoção pelo le-
gislador pátrio da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, já se admitia a penhora 
dos bens particulares dos sócios, no caso de dis-
solução irregular da sociedade, sem a bastante 
integralização do capital social.

Contudo, também é certo que o sócio res-
ponde, solidariamente, perante a sociedade e ter-
ceiros, pelas obrigações que tinha como membro 
da sociedade, até 02 (dois) anos depois de aver-
bada a alteração contratual, a teor do que dispõe 
o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil 
Brasileiro. 

Diga-se ainda que a responsabilidade do 
ex-sócio encontra limite temporal, pois o art. 
1.032 do Código Civil, menciona que a sua res-
ponsabilização é de até dois anos após a retirada 
da sociedade 

Nesse contexto, determina o art. 1.032 do 
Código Civil de 2002 que a responsabilidade do 
ex-sócio limita-se ao período de dois anos de sua 
retirada formal da sociedade, vide o art. 1.032 do 
Código Civil brasileiro: 

A retirada, exclusão ou morte do sócio, não 
o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilida-
de pelas obrigações sociais anteriores, até dois 
anos após averbada a resolução da sociedade; 
nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e 
em igual prazo, enquanto não se requerer a aver-
bação (o art. 1.032 do Código Civil de 2002). 

No caso a ausência de bens passíveis de ga-
rantir a execução, fará com que seja possível o 
redirecionamento da execução para o patrimô-
nio dos sócios e ex-sócios, pelo que menciona o 
art. 135 do Código Tributário Nacional, aplicado 
no processo do trabalho, por analogia.

No caso, são perfeitamente aplicáveis no 
processo de execução trabalhista os preceitos 
que regem as ações executivas fiscais, como dis-
posto no art. 899 da CLT, já que incumbe aos 
sócios ressarcir as dívidas não honradas pela so-
ciedade.

O fato de o sócio não constar na execução 
trabalhista como devedor ou mesmo de não fa-
zer parte do pólo passivo da reclamação na fase 
cognitiva, não significa ausência de responsabi-
lidade para efeito de execução, pois o art. 596 
do Código de Processo Civil prevê responsabi-
lização do membro da sociedade como subsidi-
ário, independentemente de constar do título 
executivo. 

O art. 592, inciso II, do estatuto proces-
sual civil, de aplicação subsidiária ao processo 
do trabalho, permite o entendimento de que os 
sócios atuais e os ex-sócios à época da vigência 
do contrato de trabalho tenha responsabilidade 
na execução da sociedade quando os bens des-
sa mostram-se insuficientes para o pagamento 
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de débitos trabalhistas, pois o não pagamento 
de tais haveres constitui violação à lei, pois os 
empregados não assumem o risco do empreen-
dimento.

Feito a análise, conclui-se que o patrimô-
nio do ex-sócio, poderá tranquilamente garantir 
da execução, se à época que ele figurava no con-
trato social, ocorreu o pacto laboral.

Necessário se faz ainda considerar que as 
violações ao sistema jurídico trabalhista tem pe-
culiaridades referentes ao vínculo de emprego, 
como por exemplo, a pessoalidade da prestação 
de serviços, a natureza alimentar das verbas, as 
quais deverão ser atendidas como meio de satis-
fazer o crédito do trabalhador.

Considerando a importância que o trabalho 
tem para o engrandecimento do homem, a não 
possibilidade de os bens de ex-sócios da empre-
sa, não responderem pelas dívidas, acabará por 
dificultar, ainda mais, o recebimento do crédito.

Assim, exemplificando, se eventual contra-
to de trabalho não tiver início no período con-
temporâneo à gestão do sócio, muito menos nos 
dois anos subsequentes à sua saída formal, não 
há como responsabilizá-lo, subsidiária ou soli-
dariamente, por eventual débito trabalhista. Na 
lição do Professor Candido Rangel Dinamarco, a 
efetividade do processo:

Significa a sua almejada aptidão a eliminar 
insatisfações, com justiça e fazendo comprir o 
direito, além de valer como meio de educação 
geral para o exercício e respeito aos direitos e 
canal de participação dos indivíduos nos des-
tinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade 
(DINAMARCO, 1996, p. 50).

Por conta do explanado, a responsabiliza-
ção do ex-sócio por débitos trabalhistas, cujo 
empregado trabalhou à época de que era parte 
integrante da sociedade, é perfeitamente possí-
vel.

Ressalta-se que não se pode deixar de men-
cionar que os injustificáveis atrasos na satisfação 
do crédito trabalhista, faz com que haja o des-
crédito do cidadão no poder judiciário. A moro-
sidade da justiça, talvez seja a maior preocupa-
ção do jurisdicionado.

Por conta do explanado, a responsabiliza-
ção do ex-sócio por débitos trabalhistas, cujo 

empregado trabalhou à época de que era parte 
integrante da sociedade, é perfeitamente possí-
vel no nosso ordenamento jurídico.

Considerações Finais

A situação de a execução direcionar-se 
contra bens de ex-sócio, por dívidas trabalhis-
tas, oriundas de contrato de trabalho, de quando 
ele ainda integrava a sociedade, é perfeitamente 
válida. Nesse caso, considera-se ainda interpre-
tação sistemática dos arts. 620, 650, I e 655 — A, 
todos do CPC, que induzem à legitimidade de 
todos os esforços para o recebimento do valor 
devido na execução trabalhista.

Outro motivo que justifica a responsabili-
zação de ex-sócio por dívidas trabalhistas oriun-
das de quando ele era integrante da sociedade, 
é que o expediente irá tratar de materialização 
do principio constitucional da celeridade (art. 
5º LXXVIII, da Constituição da República) e da 
efetividade da tutela jurisdicional.
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O INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE  
JURÍDICA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:  

UM FREIO À CELERIDADE PROCESSUAL

Anderson Pereira Charão
Advogado.

O Novo Código de Processo Civil, fruto de 
anos de tramitação, finalmente teve seu proces-
so legislativo findado e foi sancionado pela Pre-
sidência da República, estando atualmente em 
período de vacatio legis.

A atualização do direito processual civilis-
ta há muito era solicitada pelos operadores do 
direito como forma de dar celeridade e objetivi-
dade ao processo, com o fito de que a sociedade 
tivesse uma resposta efetiva em um lapso tem-
poral razoável, o que até então não estava sen-
do possível em razão da multiplicidade de mean-
dros e movimentos procrastinatórios permitidos 
pelo próprio Código de Processo Civil de 1973.

Apesar da louvável intenção do legisla-
dor, justamente no ponto em que os atores do 
processo buscavam maior rapidez — fase de 
execução — o novo código dá um passo na 
contramão da almejada e propagada celerida-
de processual ao criar um incidente processual 
como requisito para a desconsideração da perso-
nalidade jurídica.

Antes de adentrarmos especificamente no 
aludido incidente, cabe fazer uma pequena di-
gressão acerca do instituto em análise.

Poder-se-ia conceituar personalidade ju-
rídica em consonância com a Teoria Geral do 
Direito Civil como sendo a aptidão genérica para 
que um ente possa titularizar direitos e contrair 
obrigações. Transportado esse conceito básico 
para o direito empresarial, a aquisição de per-
sonalidade jurídica por parte de uma empresa 
faz com que ela adquira autonomia patrimonial 
em relação aos seus instituidores, sendo essa 
personalidade adquirida com a inscrição dos 
atos constitutivos no registro competente, con-
forme prevê o art. 45 do Código Civil(1) vigente.

(1) Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas 
de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 

Tal autonomia é princípio basilar no direito 
societário e nas palavras de Fábio Ulhôa Coe-
lho, “da personalização das sociedades empresá-
rias decorre o princípio da autonomia patrimonial, 
que é um dos elementos fundamentais do direito 
societário.(2) Em razão desse princípio, os sócios 
não respondem, em regra, pelas obrigações da so-
ciedade”. Ante esse princípio, como bem men-
cionado pelo doutrinador, o patrimônio pessoal 
de sócio, diretor, gerente ou representante de 
pessoa jurídica de direito privado não responde 
pelas dívidas da sociedade, uma vez que com ele 
não se confunde.

Exatamente por conta dessa autonomia é 
que começaram a surgir os primeiros proble-
mas relacionados à má utilização da pessoa ju-
rídica, muitas vezes com a finalidade de blindar 
o patrimônio dos sócios contra as dívidas con-
traídas pela pessoa jurídica. Ciente desta práti-
ca e com o intuito de coibi-la, tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência começaram a buscar 
meios de atingir também o patrimônio pessoal 
dos sócios fraudadores em favor dos credores.

A desconsideração da personalidade ju-
rídica ou disregard doctrine, teve sua primeira 
aparição no caso Salomon vs. Salomon na 
Inglaterra, em cujo processo o comerciante Aa-
ron Salomon constituiu uma empresa que aca-
bou falindo e não teve patrimônio para quitar 
as obrigações advindas da atividade empresarial. 
Descontente com a situação, um dos credores 
quirografários ajuizou demanda contra o co-
merciante buscando uma indenização em razão 
de não ter recebido seus créditos.

no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-
se no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo.

(2) COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 2. 
ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 2. p. 15.
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Em que pese a demanda tenha sido exitosa 
em 1º grau de jurisdição, a House of Lords (2ª 
instância inglesa) modificou a decisão entenden-
do que havia diferenciação patrimonial entre 
os bens da empresa e os pessoais do sócio, 
não vislumbrando qualquer vício na constitui-
ção ou gestão da empresa.

No Brasil, o precursor foi o jurista Rubens 
Requião, que publicou artigo na Revista dos 
Tribunais, na década de 60, intitulado “Abu-
so de direito e fraude através da personalidade 
jurídica.”.(3)

Passados alguns anos, essa teoria foi absor-
vida pelo direito pátrio e

incorporada ao ordenamento jurídico em 
diversos diplomas: Código Civil (art. 50), Có-
digo de Defesa do Consumidor (art. 28), Lei n. 
9.605/1998 (art. 4º), dentre outros.

Atualmente, a desconsideração da perso-
nalidade jurídica retratada no sistema legislativo 
nacional divide-se em duas teorias: teoria maior 
e teoria menor.

A teoria maior é consagrada no art. 50 
do Código Civil e estipula que para a desconsi-
deração da personalidade jurídica há de se fazer 
prova da fraude e do abuso por parte dos sócios. 
Tal teoria subdivide-se em objetiva e subjetiva, a 
primeira caracterizada pela confusão patrimo-
nial, e a segunda pelo abuso da personalidade 
jurídica. A linha teórica aparentemente adotada 
pelos civilistas foi a objetiva, consagrada pelo 
doutrinador Fábio Konder Comparato.(4)

Já a teoria menor, consagrada no Código 
de Defesa do Consumidor e amplamente aplica-
da na Justiça do Trabalho, preconiza que para a 
desconsideração ser possível bastaria o inadim-
plemento da sociedade ou a ausência de bens 
para adimplir a dívida. A ideia por trás dessa 
teoria é a de que o risco da atividade empresária 
não pode ser suportado por um terceiro que 
contrata com a empresa, mas sim pelos seus 
sócios, ainda que tenham gerido com probidade 
a pessoa jurídica.

Sobre isso cabe mencionar aresto do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 1ª Região que 
claramente dispõe:

(3) Revista dos Tribunais, V. 410. Ano 59, Dezembro de 1969.

(4) GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1. p. 238.

Desconsideração da personalidade jurídica. 
Responsabilidade de sócio. Sendo infrutíferas as 
tentativas de execução da sociedade, perfeita-
mente aplicável a desconsideração da persona-
lidade jurídica, podendo, assim, responder o só-
cio. (TRT-1 — AGVPET: 394005019995010051 
RJ, Relator: Patricia Pellegrini Baptista Da Silva, 
Data de Julgamento: 5.12.2012, Terceira Turma, 
Data de Publicação: 24.1.2013)

Verifica-se, portanto, que, sobretudo a Jus-
tiça do Trabalho está alinhada aos princípios da 
celeridade e da efetividade ao buscar facilitar o 
procedimento para atingimento dos bens parti-
culares dos sócios objetivando a satisfação do 
crédito alimentar dos obreiros.

Dicotomicamente, ao mesmo tempo em 
que os jurisdicionados aplaudem as iniciativas 
judiciais de impulsionar os processos, o Novo 
Código de Processo Civil vem burocratizar de 
forma incompreensível a desconsideração da 
personalidade jurídica através da criação de um 
incidente processual próprio, expressamente 
disposto nos arts. 133 e seguintes.

Consoante tal incidente, uma vez re-
querida a desconsideração pela parte ou pelo 
Ministério Público, o juiz suspenderá o pro-
cesso, determinará a citação da parte contrária 
para se manifestar e requerer as provas que 
entender cabíveis. Vejamos o disposto no Novo 
Código:

Art. 133. O incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica será instaurado a pe-
dido da parte ou do Ministério Público, quan-
do lhe couber intervir no processo.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá 
o processo, salvo na hipótese do § 2º.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio 
ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-
-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 
(quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se neces-
sária, o incidente será resolvido por decisão in-
terlocutória.

Portanto, tal incidente restabelece a dia-
leticidade processual, em que pese, na maioria 
das vezes já haver inclusive título executivo; 
e mais, abre nova instrução processual, para, 
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somente findo todo esse ritual, o juiz decidir 
pela viabilidade ou não da medida e retomar a 
marcha processual.

Trazendo tal incidente para a seara proces-
sual trabalhista, não há como se entender pela 
sua aplicabilidade, vez que o formalismo do alu-
dido incidente conflita frontalmente com princí-
pios basilares do processo do trabalho, a saber: 
celeridade, efetividade e simplicidade.

Não se pode olvidar, ainda, que no proces-
so do trabalho vige a postulação através de jus 
postulandi, não havendo que se cogitar que o 
trabalhador tenha condições de fazer prova e 
trazer argumentos capazes de instruir um in-
cidente tão formal como o consagrado no novo 
Código de Processo Civil.

Por fim, para colocar uma pá de cal 
quanto à incompatibilidade do incidente com 
o processo do trabalho cabe trazer a lição de 
Júlio Cesar Bebber, citado por Mauro Schiavi na 
sua obra Manual de Direito Processual do Tra-
balho(5): “Os formalismos e a burocracia são os 
piores vícios com capacidade absoluta de entravar 
o funcionamento do processo. Os tentáculos que 
dele emanam são capazes de abranger e de se ins-
talar com efeitos nefastos, pelo que exige-se que a 
administração da justiça seja estruturada de modo

a aproximar os serviços das populações de 
forma simples, a fim de assegurar a celeridade, a 
economia e a eficiência das decisões”.

(5) SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do 
Trabalho, 7. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 126.

REFLEXÕES SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍ-
DICA APÓS O ADVENTO DO NOVO CPC

Igor de Oliveira Zwicker
Bacharel em Direito e Especialista em Gestão de Serviços 
Públicos pela Universidade da Amazônia, Especialista em 

Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Universidade de 
Campinas e Especialista em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Assessor 

Jurídico-Administrativo do TRT da 8ª Região e Professor de 
Direito.

É cediço que a CLT consagra, em seus arts. 
769 e 889, regramento no sentido de que, em ca-
sos omissos, o direito processual comum será fon-
te subsidiária do direito processual do trabalho e 
da execução trabalhista, exceto naquilo em que for 
incompatível com sua principiologia, existindo, para 
tanto, autêntica cláusula de barreira ao direito alie-
nígena naquilo em que este se revela incompatível.

Partamos, de início, de um raciocínio co-
mum a todo o processo, de que natureza for: 

processo é processo. É instrumento. No momen-
to em que se torna um fim em si mesmo, não é 
mais processo. Seu objetivo, inexoravelmente, é 
a consagração do direito material. Neste sentido, 
o novo CPC tem seus méritos, ao exigir do ma-
gistrado uma postura de, sempre que possível, 
analisar o mérito da demanda. Paulo Emílio Ri-
beiro de Vilhena dizia que “o Direito Processual 
nunca pode deixar de estar em sintonia com o 
Direito Material, caminho pelo qual este se torna 
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e o art. 28, caput e § 5º, do Código de Defesa do 
Consumidor(4).

Leciona o Procurador da República Felipe 
Peixoto Braga Netto(5) o seguinte:

Como regra geral, o ordenamento jurídico 
brasileiro adotou a teoria maior da desconside-
ração (Código Civil, art. 50; STJ, REsp 970.635, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, DJ 10/11/09). 
Isso significa que, de modo geral, para ser apli-
cada a teoria, é preciso que haja desvio de finali-
dade caracterizado pelo uso abusivo fraudulento 
(teoria maior subjetiva). Também será aplicada 
a teoria se houver confusão patrimonial, isto é, 
se inexistir, no campo dos fatos, separação entre 
o patrimônio da pessoa jurídica e o dos seus só-
cios (teoria maior objetiva). Nesse contexto, “a 
teoria maior da desconsideração, regra geral no 
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplica-
da com a mera demonstração de estar a pessoa 
jurídica insolvente para o cumprimento de suas 
obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova 
da insolvência, ou a demonstração de desvio de 
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), 
ou a demonstração de confusão patrimonial (te-
oria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 
279.273, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, DJ 
29.3.04).

[...]

A teoria menor não exige prova da frau-
de ou do abuso de direito. Nem é necessária a 
prova da confusão patrimonial entre os bens 
da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, 
que o credor (consumidor, no caso) demonstre 
a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos 
a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais 
benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela a 
adotada pelo CDC, no art. 28, § 5º.

(4) Art. 28 do CDC: O juiz poderá desconsiderar 
a personalidade jurídica da sociedade quando, 
em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 
A desconsideração também será efetivada quando 
houver falência, estado de insolvência, encerramento 
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 
má administração. (...) § 5º Também poderá ser 
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

(5) Disponível em: <http://www.editorajuspodivm.com.
br/i/f/225%20a%20234.pdf>. Acesso em: 19 maio 2015.

efetivo e se conclui, quando se instaura o confli-
to de interesses”(1).

Por outro lado, o Processo do Trabalho nas-
ceu para ser célere, eficaz, simples, gratuito — e 
isso muito antes de a razoável duração do pro-
cesso se tornar um direito fundamental do indi-
víduo (art. 5º, LXXVIII, CRFB; EC n. 45/2004). 
O Processo do Trabalho — e nesse ponto não há 
outro precedente no Direito brasileiro — serve 
de instrumento de consagração de um direito 
superprivilegiado, de natureza alimentar (arts. 
100 da CRFB e 186 do Código Tributário Nacio-
nal), que envolve, na maioria das vezes, verbas 
de natureza salarial, de utilidade existencial, as-
sim entendido o seu grau de imprescindibilida-
de para a conservação de um padrão mínimo de 
dignidade de quem dela necessite(2). É a partir 
desta ótica que investigamos a aplicabilidade 
(ou não) do novo CPC.

Pois bem. Na sua Parte Geral, no Livro III 
(Dos Sujeitos do Processo), Título III (Da In-
tervenção de Terceiros), no Capítulo IV, o novo 
CPC inaugura o Incidente de Desconsideração da 
Personalidade Jurídica, conforme arts. 133 a 137.

A cabeça do art. 133 do novo CPC, ao prever 
que o incidente de desconsideração da personali-
dade jurídica será instaurado a pedido da parte ou 
do Ministério Público, quando lhe couber intervir 
no processo, é inaplicável ao Processo do Traba-
lho, tendo em vista que este último se desenvolve 
ex-officio, na forma do art. 878 da CLT.

O § 1º do art. 133 do novo CPC, ao di-
zer que “o pedido de desconsideração da per-
sonalidade jurídica observará os pressupostos 
previstos em lei”, traz questão interessante, 
considerando que o ordenamento jurídico nos 
coloca à disposição o art. 50 do Código Civil(3) 

(1) Citado em KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A 
desconsideração da personalidade jurídica (disregard 
doctrine) e os grupos de empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003.

(2) Nesse sentido, cf. NEGREIROS, Teresa. Teoria do 
contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 461-463.

(3) Art. 50 do CC: Em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações 
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
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Nesse contexto, já firmou o Superior Tribu-
nal de Justiça:

“A teoria menor da desconsideração, aco-
lhida em nosso ordenamento jurídico excep-
cionalmente no Direito do Consumidor e no 
Direito Ambiental, incide com a mera prova de 
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento 
de suas obrigações, independentemente da exis-
tência de desvio de finalidade ou de confusão 
patrimonial. Para a teoria menor, o risco empre-
sarial normal às atividades econômicas não pode 
ser suportado pelo terceiro que contratou com 
a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou admi-
nistradores desta, ainda que estes demonstrem 
conduta administrativa proba, isto é, mesmo 
que não exista qualquer prova capaz de identi-
ficar conduta culposa ou dolosa por parte dos 
sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 
A aplicação da teoria menor da desconsideração 
às relações de consumo está calcada na exegese 
autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto 
a incidência deste dispositivo não se subordina à 
demonstração dos requisitos previstos no caput 
do artigo indicado, mas apenas à prova de cau-
sar, a mera existência da pessoa jurídica, obstá-
culo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores.” (STJ, REsp 279.273, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, 3a T, DJ 29.3.04).

É assente, na doutrina e na jurisprudência, 
que o art. 28, § 5º, do CDC trata de exegese au-
tônoma. No Processo do Trabalho, aplica-se a 
teoria menor da desconsideração da personali-
dade jurídica, não se exigindo os requisitos do 
caput do art. 28 do CDC nem do art. 50 do Códi-
go Civil e apenas o inadimplemento das verbas 
trabalhistas, já revelado com a propositura da 
reclamação trabalhista seguida de uma decisão 
judicial transitada em julgado.

Tal constatação parte da aplicação da nor-
ma mais favorável ao trabalhador; da própria 
efetividade da execução, que tem matriz de ordem 
pública; da manutenção, pelo trabalhador hipos-
suficiente, das mesmas características do consu-
midor vulnerável — o Direito do Trabalho não 
comporta, materialmente, relações “paritárias”, 
devendo absorver a mesma carga protetiva que 
foi pensada aos consumidores pelo Código de 
Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, citamos o Enunciado n. 36 
da II Jornada de Execução do Tribunal Regional 
do Trabalho da Oitava Região, a saber:

36) Responsabilidade dos sócios da pessoa 
jurídica. Ato ordinatório. Execução simultânea. 
Inexistência de benefício de ordem. Não cumprida 
espontaneamente a obrigação contida no título 
executivo trabalhista, a execução se processará 
simultaneamente contra a pessoa jurídica e os 
sócios desta, independentemente de nova deci-
são ou despacho.

A tese também é abraçada no Enunciado n. 
2 da Jornada Nacional sobre Execução na Justiça 
do Trabalho:

2. Poder geral de cautela. Constrição caute-
lar e de ofício de patrimônio do sócio da empresa 
executada, imediata à desconsideração da persona-
lidade jurídica desta. Cabimento. Desconsiderada 
a personalidade jurídica da executada para atin-
gir o patrimônio dos sócios, em se constatando 
a insuficiência de patrimônio da empresa, cabe 
a imediata constrição cautelar de ofício do pa-
trimônio dos sócios, com fulcro no art. 798 do 
Código do Processo Civil (CPC), inclusive por 
meio dos convênios Bacen Jud e Renajud, antes 
do ato de citação do sócio a ser incluído no polo 
passivo, a fim de assegurar-se a efetividade do 
processo.

Entendemos que o § 2º do art. 134 trouxe 
regra interessante, ao dizer: “Dispensa-se a ins-
tauração do incidente se a desconsideração da 
personalidade jurídica for requerida na petição 
inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a 
pessoa jurídica”.

Na Justiça do Trabalho, a tese de inclusão 
dos sócios já desde o ajuizamento da reclamação 
trabalhista, infelizmente, não encontra resso-
nância majoritária, não sendo incomum o reco-
nhecimento da carência da ação e a extinção do 
processo sem resolução do mérito, quanto aos 
sócios, por ilegitimidade passiva ad causam (art. 
267, VI, do CPC/1973), embora já existam luzes 
em sentido contrário, inclusive do TST, como a 
seguir:

“Na esfera trabalhista, entende-se que os 
bens particulares dos sócios das empresas exe-
cutadas devem responder pela satisfação dos 
débitos trabalhistas. Trata-se da aplicação do 
disposto no art. 592, II, do CPC, e da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, esta 
derivada diretamente do caput do art. 2º da CLT 
(empregador como ente empresarial ao invés de 
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pessoa) e do princípio justrabalhista especial da 
despersonalização da figura jurídica do empre-
gador. [...] Assim, se é permitido que, na fase de 
execução, possa o sócio ser incluído na lide para 
fins de responsabilização pela dívida apurada, com 
muito mais razão deve-se aceitar sua presença na 
lide desde a fase de conhecimento, em que poderá 
se valer mais amplamente do direito ao contraditó-
rio.” (TST-RR-125640-94.2007.5.05.0004, Rela-
tor Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data 
de Julgamento: 30.3.2011, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 19.4.2011). [negritamos]

Esperamos que, com a vigência do art. 134, 
§ 2º, do novo CPC, ganhe força a tese de inclu-
são dos sócios já desde o ajuizamento da recla-
mação trabalhista.

O ponto mais polêmico: o art. 135 do novo 
CPC prevê a citação do sócio ou da pessoa ju-
rídica, antes da desconsideração. Tal regra é to-
talmente dissonante da sistemática trabalhista e, 
nosso ver, inaplicável, ante a cláusula de barreira 
da CLT — não sem razão os Enunciados citados 
alhures já afastam, expressamente, a figura da 
citação prévia.

A medida tende a ser totalmente ineficaz: 
a ideia do bloqueio de numerário é justamen-
te a de surpreender o devedor e não de avisá-lo 
com antecedência de que a Justiça assim o fará, 
dando-lhe a chance de blindar o patrimônio. 
Como dito na decisão do TST acima, a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica deri-
va diretamente do caput do art. 2º da CLT (sen-
do o empregador o ente empresarial, ao invés de 

pessoa) e do princípio justrabalhista especial da 
despersonalização da figura jurídica do empre-
gador.

Faço um paralelo: a Desembargadora do 
Trabalho Suzy Koury(6), em brilhante e pioneira 
obra sobre o tema, já advertia sobre o desacerto da 
Súmula n. 205 do TST(7) (à época ainda vigente), 
reafirmando o objetivo da desconsideração de 
impedir a utilização da personalidade jurídica das 
empresas componentes de grupos em prejuízo 
dos direitos dos trabalhadores, contrariando o 
disposto no § 2º do art. 2º da CLT e o princípio 
da celeridade e da proteção ao trabalhador, que 
informam o Direito do Trabalho.

E citara o eminente Advogado Ophir Caval-
cante Júnior(8), que advertiu sobre os “enormes e 
incalculáveis prejuízos ao trabalhador nacional 
no momento em que [a súmula] cria um obstá-
culo de ordem social à parte menos favorecida e 
possibilita a maquinação de milhares de artifícios 
por parte das organizações empresariais”. O racio-
cínio aqui, a nosso ver, é o mesmo.

(6) KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Ob. Cit., p. 174-
175.

(7) SUM-205 GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO. 
SOLIDARIEDADE (cancelada) — Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003. O responsável solidário, integrante do grupo 
econômico, que não participou da relação processual como 
reclamado e que, portanto, não consta no título executivo 
judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na 
execução.

(8) CAVALCANTE JÚNIOR, Ophir. Considerações ao 
Enunciado n. 205 do TST, Revista da Procuradoria do Estado 
do Pará, Belém, l(1):118-25, p. 121.
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lhador, ato contínuo e sucessivo. Nesta seara, a 
partir da inadimplência da obrigação patronal, 
constituem-se paulatinamente os créditos aos 
quais fazem jus o obreiro.

Para o perfazimento pleno da fraude contra 
credores é imprescindível que pré-existam dois 
elementos,(2) consagrados pela doutrina sob a 
seguinte terminologia: eventus damnis — ele-
mento objetivo — e consilium fraudis — elemen-
to subjetivo.

O primeiro destes requisitos aqui enume-
rados faz alusão ao efetivo prejuízo suportado 
ou que eventualmente sofra o credor oriundo 
do ato lesivo causado pelo devedor, sendo, pois, 
que, a outra variável, relaciona-se ao dolo, má-
-fé, do devedor, bem como o conluio fraudulen-
to entre este e o terceiro adquirente. (AMARAL, 
2000, p. 71). 

Por certo que, para caracterização do even-
tus damni, não se mostra indispensável a total 
insolvência do devedor; bastando para configu-
ração desta uma significativa redução das garan-
tias na efetivação do direito ao crédito. 

Com grande maestria, ensina Marcelo Ro-
berto Ferro, em seu magistério, que: “(...) o con-
ceito moderno de eventus damni, não esgota na 

(2) Vide em sentido contrário, THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Fraude Contra Credores. A natureza da 
sentença pauliana. 2001. O referido autor entende sobre a 
necessidade da existência de um crédito quirografário, por 
parte do impugnante, como requisito geral da revogação do 
ato do devedor lesivo, para ajuizamento da ação pauliana. 
Discorda-se deste entendimento, com a devida venia, por 
entender ser plenamente cabível o ajuizamento desta ação, 
com a pré-existencia de crédito diverso do quirografário, 
o preferencial, por exemplo, o com garantia real e o 
trabalhista.

Destaca-se preliminarmente que, a res-
ponsabilidade obrigacional do devedor, especi-
ficamente aquela de adimplir os negócios jurí-
dicos que celebra com o credor, subsiste frente 
ao principio da responsabilidade patrimonial. 
Deste, decorre a máxima que, o poder coercitivo 
do Estado, não atinge diretamente a pessoa do 
devedor, mas, sim, seu patrimônio. 

Por certo que, todo o arcabouço patrimo-
nial tido como base de garantia do devedor, 
existente no momento em que restou pactuada 
a obrigação entre as partes, afigura-se como um 
dos valiosos fatores determinantes para a mani-
festação da vontade do credor. (FERRO, 1998, 
p. 38).

Embora o Direito Material(1) assegure aos 
proprietários as prerrogativas de uso, gozo e dis-
posição no tocante aos seus próprios bens, não 
menos certo é o fato de que a norma processual 
o impõe a obrigação de conservar, em seu pa-
trimônio, quando devedor, bens ou numerários 
suficientemente aptos para atender ao cumpri-
mento de suas obrigações, outrora constituídas. 
(TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 1993).

Não há que se olvidar que, se o credor veio 
a firmar obrigação junto com o devedor, após a 
consumação do ato fraudulento praticado por 
este, inexiste legitimidade ativa daquele, em 
propor a ação pauliana. Isto é assim porque, no 
momento da referida pactuação, já não existia a 
garantia apta a ensejar a insolvência do devedor.

Cumpre mencionar que o direito ao rece-
bimento do crédito trabalhista se perfaz durante 
a execução da prestação de serviços pelo traba-

(1) Vide art. 1.228 do Código Civil.



LTr - Jornal do Congresso  97

insolvência do devedor, mas corresponde a re-
dução de garantias na efetivação do direito do 
crédito”. (FERRO, 1998, p. 56).

Nesta esteira, cabe pontuar que o estado de 
insolvência que tem o condão de desconstituir 
garantia para o credor, deverá perdurar até mes-
mo ao tempo do ajuizamento da ação, sob pena 
de não ser revogada a prática dissipatória, se o 
ato danoso não houver subsistido até o instante 
de proposição da ação pauliana. (THEODORO 
JÚNIOR, 2001, p. 144).

Informa-se que o evento danoso é presumí-
vel nas situações previstas na legislação. Os atos 
de transmissão gratuita de bens ou remissão de 
dívidas, por exemplo, nos termos do art. 158 do 
Código Civil, praticado pelo devedor insolvente, 
ou reduzido a esta situação à insolvência, são, 
por si só, suficientes para pressupor irrefraga-
velmente sua postura fraudatória. Nesta mesma 
lógica, prevê o art. 159, do mesmo Diploma, a 
hipótese de anulação dos contratos onerosos do 
devedor, quando sua insolvência for notória.

Pela própria exegese da Lei, no que tange 
ao consilium fraudis, torna-se dispensável a exis-
tência de prova direta e robusta da ciência do 
adquirente em relação ao prejuízo que a nego-
ciação poderá causar ao credor. Satisfaz-se, tão 
somente, que o comprador tenha consciência, 
previsibilidade da lesão que poderá ser imputada 
ao credor. Exige-se para tanto, que o estado de 
insolvência do alienante seja notório, ou então, 
que haja uma plausível motivação para que se-
melhante condição seja desconhecida(3).

Sobre essa questão não é defeso esquecer 
uma anotação de grande importância. Trata-se 
dos caracteres comuns que aproxima os institutos 
da fraude contra credores e a fraude à execução. 
Neste sentido, cotejando alguns caracteres que 
lhe são compartilhados, ensina Carlos Roberto 
Gonçalves, com a clareza que lhe é habitual:

(...) a fraude na alienação de bens pelo de-
vedor, com desfalque de seu patrimônio; b) a 
eventualidade de consilium fraudis pela ciência 
da fraude por parte do adquirente; c) o prejuízo 

(3) Silvio Rodrigues, ao citar em sua obra Jorge 
Americano, aponta algumas presunções que decorrem 
das circunstâncias que envolvem do negócio, como por 
exemplo a clandestinidade do ato, falta de causa, pelo 
parentesco ou afinidades entre o devedor e o terceiro.

do credor (eventus damni), por ter o devedor se 
reduzido à insolvência, ou ter alienado ou one-
rado bens, quando pendia contra o mesmo de-
manda capaz de reduzi-lo à insolvência”. (GON-
ÇALVES, 2007, p. 425.) 

Não obstante haja tais sinais de semelhan-
ça, estas aproximações não têm o condão de per-
mitir uma completa redução de equivalência e 
identidade entre as duas espécies de fraudação. 
Comportam, pois, a seu turno, cada qual atribu-
tos que não só os distinguem em entes individu-
alizados, mas que acima de tudo lhes singulari-
zam ensejando tratamento jurídico e dogmático 
diferenciados.

Conquanto a fraude à execução possua 
claríssima essência processual- por violar tanto 
a função quanto a natureza pública do proces-
so executivo- consoante o conteúdo do art. 593 
(CPC) — a fraude contra credores apresenta-
-se, substancialmente, vinculada à estrutura do 
material, reconhecida ainda como vício social(4), 
disciplinada nos dispositivos 158 a 165, do Có-
digo Civil.

Outrossim, cabe salientar que é pressupos-
to para a fraude à execução, nos termos do art. 
593, inciso II, do Código de Processo Civil, que 
haja demanda em curso, capaz de reduzir o de-
vedor à insolvência. Já na fraude contra credo-
res, a contrario sensu, para a sua caracterização 
não se faz necessário a existência de uma ação 
em trâmite em face do devedor. A própria aliena-
ção ou oneração dos bens do devedor, impossi-
bilitando o credor de agir proveitosamente sobre 
estes, em caso de inadimplemento da obrigação 
compactuada entre as partes, já traduz o interes-
se de agir do credor. 

Ressalta-se, também, que a fraude à execu-
ção, é declarada nos próprios autos, podendo in-
clusive ser reconhecida de ofício pelo Órgão Jul-
gador. Embora seja reconhecida a imprescindi-
bilidade de ajuizamento de ação autônoma para 
a declaração da existência de fraude contra os 
credores (ação pauliana/revocatória),(5) ressalva-

(4) Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a “fraude contra 
credores não conduz a um descompasso entre o íntimo 
querer do agente e a sua declaração. A vontade manifestada 
corresponde exatamente ao seu desejo. Mas é e exteriorizada 
com a intenção de prejudicar terceiros, ou seja, os credores. Por 
essa razão é considerada vício social.”

(5) Observar o enunciado Sumulado de n. 195, do Superior 
Tribunal de Justiça, ao ditar que “Em embargos de terceiro 
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-se o entendimento aqui alinhavado, atinente à 
possibilidade de declaração incidental desta no 
Juízo Trabalhista, em sede de execução. 

Neste quadrante, procede assaz convenien-
te uma atenta avaliação acerca da natureza jurí-
dica bem como dos efeitos da decisão judicial 
que declara a existência da fraude contra o(s) 
credor(es). Em que pese as isoladas discordân-
cias doutrinárias, majoritariamente se reconhece 
àquela sentença a consequência de anular o ne-
gócio jurídico anteriormente realizado.

No tocante, a decisão exarada na fraude à 
execução, seu corolário imediato é outro senão: 
“acarretar a declaração de ineficácia da aliena-
ção fraudulenta, em face do credor exequente.” 
(GONÇALVES, 2007, p. 427).

Uma vez tendo sido declarada pelo Juízo a 
fraude à execução, seus consectários serão apro-
veitados apenas pelo respectivo exequente, en-
quanto que na fraude contra credores, doravante 
este reconhecimento, semelhante efeito se esten-
de, igualmente a todos os credores. Neste ponto, 
aproveita-se para conferir — uma vez mais — 
destaca-se, uma à postura aqui gizada, a dizer: 
em se tratando de fraude contra credores, inci-
dentalmente declarada pelo Juízo Trabalhista, 
esta também afetará, somente o(s) exequente(s) 
correspondente(s) 

Do exposto, se extrai a lógica ilação de que 
a fraude à execução trata-se de ato mais gravo-
so, do que a fraude contra credor. O fundamento 
desta assertiva reside no alcance dos efeitos ne-
gativos, bem como da abrangência dos mesmos, 
em cada um dos atos de fraude. Notou-se que 
o grau de afetação ocasionado pelo comporta-
mento de fraude à execução, menoscaba, além 
dos interesses legítimos do credor, — que se vê 
periclitado na satisfação de seu direito anterior-
mente constituído-, despreza pari passu, atuação 
Estatal no exercício da atividade jurisdicional(6), 

não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”, donde 
se observa a dependência, portanto, de ação própria.

(6) Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo 

vulnerando, pois, de forma reflexa os ideais coli-
mados pela Administração da Justiça. 

Por ser mais grave, dispensa-se, assim, o 
elemento presente na fraude contra credores, 
qual seja o “consilium fraudis”, não havendo que 
se ter prova do desígnio de fraudar(7) (MARINO-
NI, 2008, p. 264).

Antevendo em generalidade e abstração os 
expedientes maliciosos dos quais se podem valer 
o sujeito devedor, para ludibriar o interesse do 
credor, a legislação impõe medidas aptas a en-
frentar tais atos, seja na esfera processual, seja 
no campo do direito material.

Ademais, tais condutas, devem ser suma-
riamente repelidas pelo Poder Judiciário, que 
não pode tolerar o abuso processual como prá-
tica descaracterizadora da essência ética do pro-
cesso.
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ou danificando bens, ou simulando dividas, pode 
haver repercurssões, inclusive na seara penal, mediante 
interposição de queixa crime, nos ditames do Art. 179 do 
Código Penal.

(7) Vide em sentido contrário, o teor da Súmula 375 do 
STJ, ao preconizar que: “O reconhecimento da fraude 
à execução depende do registro da penhora do bem 
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
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1. Considerações iniciais

Com a sanção da Lei n. 13.105/2015, que 
institui o denominado Novo Código de Proces-
so Civil, em razão das inovações trazidas pela 
modificação no regramento processual é que a 
presente tese tem como objetivo a análise do 
incidente de desconsideração da personalida-
de jurídica, prevista no Capítulo IV, art. 133 da 
norma encaminhada para sanção presidencial, e 
sua possível compatibilidade com o Processo do 
Trabalho.

A fim de, defender o nosso posicionamento 
acerca da temática em primeiro plano analisa-se 
os princípios que regem a execução trabalhista; 
e no segundo momento o conceito de descon-
sideração da personalidade jurídica, a sua pre-
visão legal, as teorias de aplicação e por fim o 
incidente previsto no Novo CPC.

2. Dos princípios que regem a execução traba-
lhista

Inicialmente antes de tratar especificamente 
acerca da desconsideração da personalidade ju-
rídica, faz-se necessário explanar acerca de dois 
princípios que norteiam a execução trabalhista, 
uma vez que os mesmos devem ser observados 
quando da aplicação de institutos na seara tra-
balhista, seja pelo intérprete ou pelo Judiciário.

Os princípios compõem a sistemática mais 
importante de um ramo do Direito, e com a tu-

tela executiva não é diferente, pois através dele 
é que se dirige a aplicação dos institutos, ainda 
mais na esfera trabalhista, através da qual se bus-
ca a satisfação de verbas de natureza eminente-
mente alimentar.

Destaca-se o princípio da primazia do cre-
dor trabalhista, pois 99% (noventa e nove por 
cento) das vezes o trabalhador é o credor da 
prestação jurisdicional, o qual invariavelmente 
precisa da tutela executiva célere, a fim de garan-
tir o recebimento de seus créditos para realizar a 
manutenção de sua vida.

Ao analisar o princípio da primazia do 
credor trabalhista, assim declina Mauro Schiavi 
(São Paulo, 2010, p. 869): “Na execução, o pre-
sente princípio se destaca em razão da natureza 
alimentar do crédito trabalhista e da necessidade 
premente de celeridade do procedimento execu-
tivo.”, esta norma fora consagrado no art. 612, 
do CPC. 

Neste sentido verificamos que o credor 
trabalhista deve ter preferência, visto a desigual-
dade existente entre as partes, razão pela qual 
o juiz deverá efetivar a tutela executiva visan-
do proteger o trabalhador, neste sentido Carlos 
Henrique Bezerra Leite (LEITE, 2010, p. 975) 
nos diz: “o credor é o trabalhador economica-
mente fraco que necessita da satisfação de seus 
créditos, que invariavelmente têm natureza ali-
mentícia, enquanto o devedor é, em linhas ge-
rais, o economicamente forte.”
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Diante da necessidade de se efetivar a exe-
cução, e garantir o recebimento dos créditos aos 
trabalhadores, os Tribunais do Trabalho estão 
atentos para esta situação, como se extrai do 
acórdão do TRT da 15ª Região: “Execução — No 
confronto entre o meio mais eficaz para a exe-
cução e o menos gravoso para o devedor, deve 
prevalecer o primeiro, sucumbindo o segundo.” 

Em segundo plano analisa-se a função so-
cial da execução trabalhista, pois se o credor 
trabalhista tem direito de preferência e se a exe-
cução trabalhista é efetiva garante-se a entrega 
da prestação jurisdicional no plano exterior ao 
processo e a tutela executiva cumpre a sua fun-
ção social.

Isto se dá, pelo caráter social do processo 
do trabalho, que visa como dito outorgar direi-
tos necessários à vida do trabalhador e sua famí-
lia, razão pela qual a doutrina moderna afirma a 
existência deste princípio, por tal razão Mauro 
Schiavi nos ensina que o juiz deve direcionar a 
execução, a nosso ver tanto a definitiva quan-
to a provisória de modo que o credor receba de 
forma célere e justa protegendo-se a dignidade 
da pessoa humana: “Desse modo, deve o Juiz do 
Trabalho direcionar a execução no sentido de 
que o exequente, efetivamente, receba o bem da 
vida pretendido de forma célere e justa”.

Fica evidente que a execução trabalhista 
tem um caráter eminentemente social e deve ga-
rantir ao credor trabalhista que receba os seus 
créditos no menor tempo possível, sob pena de 
afetar a manutenção de sua vida.

3. Da desconsideração da personalidade jurídica 
e o incidente previsto no novo CPC

Um dos principais instrumentos previstos 
no ordenamento jurídico, que tem por finalidade 
a garantia da entrega da prestação jurisdicional é 
a desconsideração da personalidade jurídica do 
devedor, através do qual o juiz afasta a existência 
da pessoa jurídica e pratica os atos executivos 
diretamente no patrimônio pessoal dos titulares 
da empresa, ou seja, dos sócios.

A doutrina da desconsideração da persona-
lidade jurídica fora reconhecida em dois casos 
emblemáticos, nas palavras de Marcos Neves 
Fava (FAVA, 2009, p. 103) analisados primei-
ramente pelo Judiciário Inglês no célebre caso 

Solomon x Solomon, e posteriormente pela Su-
prema Corte Americana Bank of United States x 
Deveaux(1), sendo incorporadas ao ordenamento 
jurídico pátrio no art. 50, do CCB bem como no 
art. 28, do CDC. 

O regramento civil ao adotar a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, nos 
termos do citado art. 50 afirma expressamente 
que são necessários o requerimento da parte, ou 
do Ministério Público, além da prova do desvio 
de finalidade, sendo ao certo que adotou a cha-
mada teoria maior.

Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho (CA-
VALIEIRI FILHO, 2012, p. 363) o afastamento 
da personalidade jurídica não decorre do mero 
inadimplemento da obrigação pelo devedor, 
além da prova da insolvência é preciso demons-
trar o desvio de finalidade ou a confusão patri-
monial.

Já o CDC no § 5º, do art. 28 adota a chama-
da teoria menor da desconsideração, bastando 
apenas o inadimplemento do devedor em relação 
ao crédito dos consumidores, novamente Sérgio 
Cavalieri Filho (CAVALIEIRI FILHO, 2012, p. 
364) ao analisar o tema afirma que o consumi-
dor não pode suportar os riscos da atividade eco-
nômica realizada pelo fornecedor, sendo que a 
desconsideração deve ocorrer sempre que existir 
algum obstáculo para o ressarcimento dos preju-
ízos causados.

Com vistas a cumprir os princípios ora 
citados no capítulo anterior, o Judiciário Tra-
balhista corretamente vem aplicando a teoria 
menor da desconsideração, e ao certo que o art. 
878, da CLT determina que a execução se inicia 
de ofício, ou seja, não se faz necessário qualquer 
requerimento do credor trabalhista bastando 
apenas o comando judicial.

Ocorre que, o Novo Código de Processo Ci-
vil (CPC) no Capítulo IV, art. 133, trouxe como 
inovação a criação de um incidente de desconsi-
deração da personalidade jurídica, com a previ-
são de suspensão do processo, requerimento do 
interessa com a demonstração dos requisitos de 
desconsideração, oportunidade de defesa, pro-

(1) O tema pode ser visto de forma abrangente em: 
REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da 
personalidade e jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
v. 803, 2002.
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dução de prova e decisão, consoante se extrai da 
redação existente no parecer do Senado encami-
nhado para sanção presidencial:

Capítulo IV 

Do incidente de desconsideração da perso-
nalidade jurídica

Art. 133. O incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica será instaurado a pe-
dido da parte ou do Ministério Público, quando 
lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da per-
sonalidade jurídica observará os pressupostos 
previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à 
hipótese de desconsideração inversa da persona-
lidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é 
cabível em todas as fases do processo de conhe-
cimento, no cumprimento de sentença e na exe-
cução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será 
imediatamente comunicada ao distribuidor para 
as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente 
se a desconsideração da personalidade jurídica 
for requerida na petição inicial, hipótese em que 
será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá 
o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o pre-
enchimento dos pressupostos legais específicos 
para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a 
pessoa jurídica será citado para manifestar-se e re-
querer as provas cabíveis no prazo de quinze dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se neces-
sária, o incidente será resolvido por decisão in-
terlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida 
pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconside-
ração, a alienação ou oneração de bens, havida 
em fraude de execução, será ineficaz em relação 
ao requerente.

Por último nos termos do art. 769, da CLT 
só poderia ser aplicada a regra processual co-
mum em caso de omissão e compatibilidade 
com o regramento do processo do trabalho, o 
que não é a hipótese, pois a criação de um inci-
dente para a desconsideração da personalidade 
jurídica atrasará a entrega da prestação jurisdi-
cional, promoverá ineficácia da atividade execu-
tiva e consequentemente desrespeito aos princí-
pios norteadores da execução trabalhista, deve 
ser aplicada a Recomendação CGJT n. 02/2011 
que determina a aplicação célere da desconsi-
deração da personalidade jurídica pelo Juiz do 
Trabalho.
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Portanto, com a separação do patrimônio 
da pessoa jurídica em relação patrimonial dos 
sócios, foi conferida ao empresário a possibili-
dade de desenvolver sua atividade com maior 
segurança.

Contudo, esta intangibilidade não é abso-
luta. O legislador, com vistas a coibir a utili-
zação desvirtuada das pessoas jurídicas, criou 
hipóteses em que a personalidade jurídica da 
sociedade poderá ser afastada, com fulcro na 
Disregard of legal entity ou, simplesmente, Dis-
regard Doctrine, supramencionada.(3)

Contudo, no ordenamento jurídico brasi-
leiro, a teoria de despersonalização possui requi-
sitos diferentes para ser aplicada. Notadamente 

[coord.] A parte geral do novo código civil — estudos na 
perspectiva civil-constitucional. 2. ed. rev. e atualizada. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. p.87).

(3) “Com o objetivo de coibir a utilização temerária e 
fraudulenta das sociedades por seus próprios sócios é que 
surge nos tribunais ingleses e norte-americanos a chamada 
doutrina do disregard of legal entity, por nós conhecida 
como teoria da desconsideração da personalidade jurídica.” 
(BERTOLDI, Marcelo M; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. 
Curso avançado de direito comercial. 5. ed., rev. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p. 150.)

O presente estudo tem por escopo tecer 
breves comentários sobre a aplicação da Disre-
gard Doctrine no Direito brasileiro, sob a ótica 
do processo civil e a do processo do trabalho 
na hipótese do cometimento de ato fraudulento 
por administrador de sociedade cooperativa.(1)

Primeiramente, cumpre destacar que a 
necessidade de quotas de determinado patri-
mônio pessoal destinado para o fim de desen-
volvimento da atividade profissional deu azo à 
criação do ente “pessoa jurídica”.(2)

(1) “(...) a limitação da responsabilidade do sócio vale 
para os atos praticados dentro da legalidade, para os atos e 
ocorrências naturais ou tipicamente normais na mercancia. 
Para os atos ilegais, não há proteção da referida limitação”. 
(BECHO, Renato Lopes. Elementos de direito cooperativo: de 
acordo com o novo código civil. São Paulo: Dialética, 2002, 
p. 195.) 

(2) “Se visitarmos brevemente o Direito Comparado 
contemporâneo, poderemos perceber que, nos mais 
variados modelos jurídicos, a noção de pessoa jurídica 
resulta primordialmente de uma afetação patrimonial, 
ou seja, da segregação de determinadas quantias dos 
patrimônios individuais de certas pessoas, com vistas a 
atribuir novo monte patrimonial assim constituído um 
personalização e, por conseguinte, dar-lhe capacidade e 
perenidade.” (PANTOJA, Teresa Cristina G. Anotações sobre 
as pessoas jurídicas (art. 40 a 69). In TEPEDINO, Gustavo. 
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se percebe estas diferenças no processo civil e 
no processo do trabalho. Oportuno ressaltar que 
mesmo que se considere apenas o processo civil, 
a técnica objeto deste estudo possui condições 
de aplicações diferentes visto que o Código de 
Defesa do Consumidor e o Código Civil tratam 
do assunto de modo diverso. No entanto, o que 
deveras importa é a finalidade do instituto: coi-
bir os abusos dos sócios de determinadas pessoa 
jurídica em relação a terceiros (fornecedores, 
empregados, etc).(4)

Na esfera cível, em caso de abuso da per-
sonalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode 
o juiz decidir, a requerimento da parte ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, que os efeitos de certas e determi-
nadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou só-
cios da pessoa jurídica.(5) Cabe à parte o ônus 
de comprovar em juízo as condições apontadas. 
Portanto, no cível a aplicação deste instituto é 
mais conservadora.

Já na esfera trabalhista, o afastamento da 
personalidade jurídica ocorre de maneira pro-
gressista. O juiz poderá, inclusive, determiná-
-la de ofício, ou seja, independente de reque-
rimento de parte. Assim basta, para o julgador 
trabalhista, em fase de execução de sentença, a 
constatação de que a pessoa jurídica não possui 
patrimônio suficiente para satisfação do crédito 
trabalhista que afastar a personalidade jurídica 
da empresa e redirecionar a execução diretamen-
te aos sócios. 

Vale destacar que a responsabilidade do só-
cio está limitada ao período em que permaneceu 
na sociedade e usufruiu dos serviços prestados 
por o empregado postulante perante a Justiça do 
Trabalho. Desta forma, se um sócio ingresso no 
quadro social nos três últimos meses do contra-
to de prestação de serviço de determinando em-
pregado, sua responsabilidade será delimitada às 
verbas devidas naquele período.(6) 

(4) “A concessão de personalidade jurídica, tendo em vista 
seus efeitos, leva, muitas vezes, a determinados abusos 
por parte de seus sócios, atingindo direitos de credores e 
terceiros.” (NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial 
e de empresa. 8. edição. Saraiva: São Paulo, 2008. p. 267.)

(5) Art. 50 do Código Civil.

(6) “TRT-PR-19-05-2015 Responsabilidade do ex-sócio. 

Desta forma, ao passo que na esfera do pro-
cesso civil a parte deve demonstrar a existência 
de ato fraudulento ou de confusão patrimonial 
para conseguir o afastamento da personalidade 
jurídica de determinada sociedade, no campo do 
Direito Processual do Trabalho, basta que seja 
demonstrada que a empresa seja insolvente.

O Código Civil vigente não só adotou, 
consoante ao já exposto, a teoria da desperso-
nalização da pessoa jurídica, como ampliou sua 
aplicação, permitindo a responsabilização dos 
administradores (diretores) das sociedades por 
seus atos. Vale destacar que na lei civil anterior, 
somente os sócios eram responsabilizados.(7) 

Afora este fato, há outros casos específi-
cos em que o legislador permite o afastamento 
da personalidade jurídica para responsabilizar 
diretamente os sócios e administradores. Em 
especial, cumpre destacar as previsões contidas 
na Lei n. 5.764, de 1971, que define a Política 
Nacional de Cooperativas e institui o regime ju-
rídico deste tipo societário.

O art. 54 da referida Lei, muito antes do 
Código Civil, já atribuía ao administrador a res-
ponsabilização pessoal pelos seus atos.

Desta forma, o administrador terá que de-
sempenhar suas atribuições com zelo e probi-
dade, na medida dos poderes conferidos a ele, 

Limite. A desconsideração da personalidade jurídica, 
decorrente da personificação da empresa, expressamente 
prevista no art. 2º, da CLT, é aplicada na Justiça do Trabalho 
quando inexistentes bens da empresa capazes de satisfazer 
o débito trabalhista (arts. 592, II e 596, do Código de 
Processo Civil e 135, do Código Tributário Nacional). O 
redirecionamento da execução pode ocorrer em face de 
quaisquer sócios ou ex-sócios, minoritários ou majoritários, 
exercentes de cargo de gestão ou não, desde que tenham 
participado da sociedade no período de prestação de serviços 
do trabalhador, justamente em razão da natureza alimentar 
da verba devida.” (BRASIL, Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª. Região. 20636-2005-029-09-03-1-ACO-15402-2015 
— Órgão Julgador: Seção Especializada; Relator: Célio H. 
Waldraff. Fonte: DEJT/19.5.2015. Disponível em: <http://
www.trt9.jus.br>. Acesso em: 21 mai. 2015). 

(7) “Tradicionalmente, a legislação civil só cuida de regular 
a responsabilidade dos sócios, deixando in albis, em aberto, 
a responsabilização por condutas irregulares praticadas 
por administradores. Para esses, restavam eventuais ações 
de prestação de contas ou ações de indenização por dano 
causado, do tipo bem geral, a que todas as pessoas podem 
estar sujeitas. Assim, restava apenas aos donos do negócio 
substituir seus administradores, mover ações judiciais 
por danos. Esse quadro muda com o novo Código Civil.” 
(BECHO, Renato Lopes. Op. cit. p. 196.)
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sob pena de responder civilmente pelos atos 
praticados com culpa ou dolo, que (i) acarretem 
prejuízo a sociedade, (ii) ou, ainda que benefi-
cie temporariamente a sociedade, desvirtuem os 
princípios cooperativos fraudando direitos tra-
balhistas, tendo em vista que, sem prejuízo das 
ações regressivas, o legislador adotou mecanis-
mos para efetivar o combate a condutas ímpro-
bas (em sentido amplo), com fundamento na 
Disregard Doctrine e na teoria do Ultra Vires So-
cietatis (que, em síntese, dispõe que a sociedade 
não responderá pela conduta do administrador 
que agir abusivamente, tendo por parâmetro as 
atribuições do contrato social e os poderes ou-
torgados ao administrador).(8) 

(8) DISSENHA, Leila A.; GONÇALVES, Tiago de 
Araújo. A responsabilidade civil dos administradores na 

O processo só atinge seu objetivo quando 
o disposto na sentença se materializa. Todos os 
instrumentos que auxiliarem na efetividade des-
te objetivo merecem atenção e estudo, pois só 
quando for superada a situação tão comum do 
“ganhar mas não levar” é que se terá uma real 
contribuição para a credibilidade da Justiça e o 
cumprimento efetivo das leis, e, em especial, as 
trabalhistas, sendo a teoria da despersonalização 
das pessoa jurídica um útil instrumento neste 
sentido. 

terceirização ilícita de cooperativas. In GOULART, Rodrigo 
F.; VILLATORE, Marco A. Responsabilidade civil nas relações 
de trabalho. São Paulo: LTr, 2015. p. 211.
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Ao se avaliar, mesmo que perfunctoria-
mente, os princípios monovalentes, observa-se 
seu inestimável relevo para a realização do Direi-

to propriamente dito. Essa importância reside na 
função que desempenham para todo o sistema 
de Direito positivo. 
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Dentre seu valor utilitário, destaca-se a 
contribuição que trazem para o alcance genuíno 
da “mens legis”, dando assim maior possibilida-
de da aplicação equitativa da norma do Direito, 
além é claro, de exercer um importante papel de 
integração(1). Com relação a isso, os referidos 
pressupostos proporcionam chances de acolma-
tar os vácuos que se apresentam nas legislações- 
por vezes- lacunosas, facultando, pois, uma sis-
tematização racional do Direito(2). 

Anota-se, também, que o reconhecimen-
to do sentido de tais categorias de princípios se 
mensura até pela sua expressa previsão legal em 
uma normativa, cuja finalidade é estabelecer em 
generalidade e abstração orientações para toda a 
ordem jurídica brasileira.

Assim dispõe a Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro, em seu art. 4º:

Art. 4º — Quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os cos-
tumes e os princípios gerais de direito.

Tracejado isso, é visível a incorporação, 
por parte de cada segmento da ordem legal, do 
valor e conteúdo expresso por essas diretrizes. 
Trata-se, por assim dizer, do reconhecimento 
endógeno por cada um dos diferentes Direitos 
de uma qualidade que lhes unem, isto é, sua in-
completude relativa. Cada um dos sistemas, a 
seu modo, identifica em si tal característica e se 
ampara naqueles critérios de instrução. 

Com relação ao Direito do Trabalho, isso 
aparece inequívoco, diante do que se estabelece 
no art. 8º:

Art. 8º — As autoridades administrativas e 
a Justiça do Trabalho, na falta de disposições le-
gais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, 
pela jurisprudência, por analogia, por equidade 
e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, mas sem-
pre de maneira que nenhum interesse de classe 
ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Neste terreno, e com destacada considera-
ção em relação ao atual estágio de aprimoramen-
to do Direito, é preciso empreender esforços, na 

(1) REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 51.

(2)BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 
Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 5. ed. 
Brasilia: Universidade de Brasilia, 1994.1. p. 23.

direção de ajustar os mais diversos princípios 
fundamentadores da ordem jurídica àqueles 
incorporados à Constituição e que se aplicam 
(i)mediatamente ao processo, enquanto ins-
trumento de garantia. Sobre essa interpretação 
conforme constitucionalmente discorre Mauro 
Schiavi(3), para quem a compatibilidade entre a 
norma infraconstitucional e a Constituição Fe-
deral exige uma extraordinária habilidade técni-
ca de todo aquele que maneja com o Direito, isto 
é tanto de seus teóricos, quanto de seus práticos.

Nessa ordem de ideias, com grande ma-
estria, preleciona Celso Antônio Bandeira de 
Mello, ao colocar que:

(...) violar um princípio é muito mais gra-
ve que transgredir uma norma. A desatenção ao 
princípio implica não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 
de comandos. É a mais grave forma de ilegalida-
de ou inconstitucionalidade, conforme o escalão 
do princípio violado, porque representa insur-
gência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais, contumélia irremissível a 
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra. (MELLO, 1992, p. 300).

Por conseguinte, na seara pincipiológica 
do processo executivo laboral, infere-se anotar 
que, conquanto haja muito dos princípios do 
Direito Processual Comum, utilizados e aplica-
dos aqui, conforme preconiza o art. 769 da CLT, 
há também aqueles que são próprios do âmbito 
processual trabalhista. Dentre aqueles, cita-se, 
por oportuno, destacada suas relevâncias, v.g, o 
princípio da natureza real da execução (patrimo-
nialidade), da finalidade precípua da satisfação 
do credor e do meio menos oneroso para o exe-
cutado.

O primeiro princípio enunciado em alhu-
res dita sobre a incidência da execução direta e 
exclusivamente sobre o patrimônio do devedor, 
não atingindo, contudo, como ocorrera outrora, 
pessoalmente o executado. Por corolário lógico 
não poderá sofrer aviltamento em sua dignidade 
o devedor, sendo, pois, respeitado os bens impe-

(3) SCHIAVI, Mauro. Os princípios da execução trabalhista 
à luz da moderna teoria geral do processo. Disponível em: 
<http://www.lacier.com.br/artigos/periodicos/Os%20
principios%20da%20execucao%20trabalhista%20a%20
luz%20da%20Moderna%20teoria%20geral%20do%20
Processo.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2014.
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nhoráveis previsto em lei(4). Tal princípio encon-
tra-se positivado nos arts. 591 do CPC, o art. 10 
da Lei n. 6.830/80 (Execução Fiscal), bem como 
o art. 882 da CLT.

A finalidade precípua da satisfação do cré-
dito pelo exequente possui sua fonte normativa 
disposta no art. 612 do CPC, ao estabelecer que 
a realização da execução dar-se-á pelo interes-
se do credor. Não há, contudo, dicotomia entre 
este ensinar com o enraizado pelo princípio da 
menor onerosidade para com o credor, que se 
consolidou nos termos do art. 620 do Código 
Processual Civil, ao determinar que: 

Art. 620 — Quando por vários meios o cre-
dor puder promover a execução, o juiz mandará 
que se faça pelo modo menos gravoso para o de-
vedor. Quando por vários meios o credor puder 
promover a execução, o juiz mandará que se faça 
pelo modo menos gravoso para o devedor.

Por certo que, aliado a uma interpretação 
sistemática entre os referidos dispositivos antes 
enunciados (612 e 620, ambos do CPC), have-
rá a possibilidade de aplicação daquele que per-
meia a proteção em face do menor dispêndio 
do devedor, quando houver a possibilidade de 
ocorrência da execução por mais de uma moda-
lidade, com o mesmo resultado efetivo para com 
o credor. (SCHIAVI, 2008).

Não há que se cogitar sobre a necessida-
de de tipificação dos meios executivos, confor-
me resta ensaiado pelo princípio da tipicidade, 
pois, como assegura Luiz Guilherme Marinoni, 
tal fato poderá ser usado para comedir a própria 
torpeza do executado, conferindo-lhe a possibi-
lidade de antever a reação judicial que se dará 
frente ao seu inadimplemento. Constitui-se, 
pois, tal princípio verdadeiro obstáculo à efeti-
vidade do direito de ação. (MARINONI, 2008, 
p. 59-60)

Verifica-se, ainda, com não somenos im-
portância, nesse caldo de cultura, que merece 
destaque os princípios específicos da execução 
trabalhista, em especial o do “super privilégio” 
do crédito trabalhista e o da execução e solução 
de lacunas (subsidiariedade).

Permeia-se por toda a base executiva labo-
ral, a concepção do caráter alimentar, privilegia-

(4) Vide art. 10 da Lei n. 6.830/80; art. 1º s/s da Lei n. 
8.009/90; art. 649 do CPC, etc.

do próprio do crédito trabalhista. Não se olvida 
que este, possui apanágio frente aos demais dé-
bitos do executado — tributários, previdenciá-
rios e fiscais (OLIVEIRA, 2012, p. 286).

A superioridade do crédito alimentar se faz 
presente em vários momentos da execução tra-
balhista: seja no caso de falência que só haverá 
atração para o Juízo Universal após a execução 
de todos os atos expropriatórios pelo Juízo Tra-
balhista; seja na admissibilidade, na Justiça do 
Trabalho, da penhora de bens do executado gra-
vados com garantia real; ou até mesmo pela pre-
visão do art. 186 do Código Tributário Nacional:

Art. 186 — O crédito tributário prefere a 
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o 
tempo de sua constituição, ressalvados os crédi-
tos decorrentes da legislação do trabalho ou do 
acidente de trabalho.

Com o devido destaque, pontua-se ainda 
que, o princípio da execução e solução de lacu-
nas, também conhecido como da subsidiarieda-
de, constitui-se em autêntica integração lacunar 
das incompletudes existentes no âmbito da tra-
tativa laboral. Observada a sintonia necessária 
entre os arts. 889 e 769 do Texto Consolidado, 
preestabelece-se, em síntese que, para aplicação 
subsidiária do Direito Processual comum à seara 
trabalhista, deverá haver omissão na CLT, bem 
como compatibilidade entre o diploma proces-
sual com as regras e princípios que regem o Pro-
cesso do Trabalho, observado, prioritariamente, 
para suprimento de referidas lacunas, em se tra-
tando de execução, as bases e normas da Lei de 
Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), para, poste-
riormente analisar o complemento pela via pro-
cessual comum.

Faz-se mister, acrescentar com base nos co-
nhecimentos expostos por Cleber Lúcio de Al-
meida que :

[...] os princípios do Direito Processual do 
Trabalho exigem do juiz postura que possibilite 
tornar concreta as vantagens estratégicas que o 
legislador estabeleceu em favor do trabalhador 
e impõe a recusa de aplicação subsidiária de 
qualquer norma de direito processual civil que 
com ele não seja compatível. (ALMEIDA, 2007,  
p. 25). 

Registra-se, por oportuno, que para a satis-
fação da tutela jurisdicional efetiva e equânime, 
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a reflexão principiológica se faz necessária a fim 
de promover a completude de um sistema com-
plexo e composto não somente por normas posi-
tivadas, mas também por bases epistemológicas 
que se interligam de modo a favorecer decisões 
firmes e justas.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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1. Introdução

Em se tratando de compreender o funcio-
namento das negociações coletivas de trabalho 
no Brasil, necessária a análise das condições e di-
nâmica da intervenção sindical na normatização 
coletiva e na solução de divergências entre ca-
tegorias trabalhistas (TEODORO, 2007, p. 21).

Sabe-se sobre a autonomia dos sindicatos 
na negociação coletiva, a qual é enfatizada no 
princípio da autonomia coletiva, ressaltando-se 
a importância da participação dos trabalhadores 
enquanto unidade representativa das suas cate-
gorias profissionais ou econômicas (DELGADO, 
2001, p. 79).

Os sindicatos são atores protagonistas na 
negociação coletiva, destacando-se o princípio 
da contraposição, partindo-se do pressuposto 
que os trabalhadores e os empregadores terão, 
regra geral, posições tidas como antagônicas ou 

divergentes, sendo essencial para a própria ne-
gociação (DELGADO, 2011, p. 11).

Para a compreensão da dinâmica de nego-
ciação coletiva de trabalho, é possível utilizar di-
versos métodos científicos, incluindo-se a Teoria 
dos Jogos, muito embora seja mais conhecida na 
Teoria Econômica (STONE, 1948, p. 185).

A Teoria dos Jogos se revela como impor-
tante para a compreensão de informações sobre 
indivíduos e coletividades que se comportam 
quando se confrontam como o comportamen-
to de outro agente social, tal como acontece em 
uma negociação coletiva de trabalho em uma vi-
são de Análise Econômica do Direito Coletivo 
do Trabalho.

2. Fundamentação da Teoria dos Jogos

A Teoria dos Jogos foi criada por John von 
Neumann, em uma primeira análise matemática 
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dos jogos de salão em 1928. No ano de 1943, von 
Neumann publicou, em coautoria com Oskar 
Morgenstern, com o seu Theory of Games and 
Economic Behavior, o qual passou a ter grande re-
percussão teórica entre matemáticos e economis-
tas a partir de então (CARVALHO, 1957, p. 130).

Embora a Teoria dos Jogos de estratégia tenha 
sido desenvolvida por matemáticos e economis-
tas, Richard Snyder (1955, p. 02) tem a tese que a 
mesma se emerge na aplicação das ciências sociais, 
como o Direito, em razão de ser uma espécie de te-
oria geral do comportamento social, sobretudo na 
esfera dos fenômenos jurídicos e políticos.

Os problemas da ciência jurídica, e inclusi-
ve do Direito Coletivo do Trabalho, ainda vêm se 
preparando para tal tipo de análise, fundamenta-
da na teoria matemática.

Nesse sentido, Kenneth Arrow (1951, p. 
123) sustenta a crítica tradicional do cientista 
social “literário” ao modelo de lógica matemá-
tica formalizada: “bastante simplificado para 
representar as complexidades da realidade”. No 
entanto, no entendimento do mesmo autor, tal 
rejeição decorre da riqueza da significação da 
linguagem não-matemática em comparação com 
o simbolismo de linguagem mais rigorosa da 
Matemática.

Assim acontece com a Teoria dos Jogos apli-
cada ao Direito, principalmente quando se con-
sidera os seus pontos fundamentais, quais sejam:

a) as decisões dos sujeitos de direito;

b) as coalizões jurídicas que formam rela-
ções jurídicas;

c) as características das situações de com-
petição ou de conflito no mundo jurídico, e que 
envolve satisfações parciais ou nula de interesses 
(pretensões resistidas), etc.

Com isso, torna-se oportuno encarar a dis-
cussão sobre as possibilidades que a Teoria dos 
Jogos oferece na compreensão de fenômenos ju-
rídicos tal como o das negociações coletivas de 
trabalho.

3. A aplicação da Teoria para a compreensão da 
dinâmica das negociações coletivas de trabalho

A Teoria dos Jogos representa relevante vi-
são para a compreensão da aplicação de normas 
jurídicas e do ambiente de negociação coletiva do 

trabalho, principalmente porque leva em conside-
ração a influência do comportamento humano e a 
impossibilidade de medida de importantes fatores 
relacionados com o comportamento coletivo.

As razões para o desconhecimento da Te-
oria dos Jogos na teoria do Direito Coletivo do 
Trabalho são, especialmente:

a) construção pouco clara sobre os proble-
mas jurídicos relacionados com negociações co-
letivas, principalmente no quesito de barganha 
(seja de salário, condições de trabalhos, entre 
outros);

b) frequente inadequação de instrumentos 
de análise de mecanismos de barganha coletiva, 
principalmente do ponto de vista de rigor lógi-
co-matemático;

c) conhecimento dos fatos relevantes das 
negociações coletivas, incomparavelmente me-
nor do que os relativos à Teoria da Administra-
ção e da Economia Comportamental.

A aplicação da Teoria dos Jogos permite a 
melhor compreensão da dinâmica das negocia-
ções coletivas de trabalho, fornecendo um con-
junto de instrumento e uma linguagem especi-
fica para a descrição e a previsão de comporta-
mentos estratégicos (PICKER, 1993, p. 2).

Lembra-se que o Brasil ratificou, em 18 de 
novembro de 1952, a Convenção Internacional 
da Organização Internacional do Trabalho, de nú-
mero 98, sobre Direito de Sindicalização e de Ne-
gociação Coletiva, aprovada no ano de 1949, na 
Cidade de Genebra, Suíça, praticando-a regular-
mente até a data de hoje.

Conclui-se pela necessidade de precisão e 
de domínio de um campo teórico relevante para 
os mecanismos de comportamento coletivo de 
negociações coletivas e comportamento racional 
dos agentes sindicais.

4. Considerações finais

O mundo das negociações coletivas assim 
como o da aplicação real dos princípios de Direi-
to Coletivo do Trabalho não é estático.

No sentido de compreender a dinâmica das 
negociações coletivas do trabalho no Brasil nos 
nossos tempos, são diversas as questões de or-
dens política, jurídica e social.

A compreensão dos processos de diálogo 
entre sindicatos de trabalhadores e de emprega-
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dores, pelos quais os seus interesses de compo-
sição, têm uma dinâmica própria a qual pode ser 
estudada sob o viés da Teoria dos Jogos.

Para o Direito Coletivo do Trabalho e as 
negociações coletivas, a mencionada teoria pode 
dar uma ideia das possibilidades da dinâmica da 
aplicação de regras e princípios jurídicos a pro-
blemas justrabalhistas coletivos.
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1. Introdução

O Estado, durante a revolução industrial, 
mudou a maneira de individualizar o sujeito. Este 

tinha se tornado um problema econômico e polí-
tico, forçando o Estado a adotar novas técnicas de 
poder para controlar fenômenos como a natalida-
de, a mortalidade, a saúde, a habitação etc.
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Para isso, seriam necessárias novas téc-
nicas de dominação, que Foucault denominou 
biopoder. Primeiro, o corpo humano passaria 
a ser considerado como uma máquina, algo a 
ser estritamente controlado para se tornar com-
pletamente dócil. É nesse contexto e com esse 
objetivo que origina-se a sociedade disciplinar, 
possibilitando facilmente tal controle: “As dis-
ciplinas do corpo e as regulações da população 
constituem dois polos em torno dos quais se de-
senvolveu a organização do poder sobre a vida.” 
(FOUCAULT, 2001, p. 131).

A partir de tais premissas, propõe-se neste 
estudo, através das fases de pesquisa bibliográ-
fica e analítica, investigar as condições que per-
mearam a estatização do sindicalismo, anterior 
mesmo à organização operária. Com o intuito 
de analisar os reais motivos que tornaram tal 
conquista legítima parte do ordenamento jurídi-
co laboral, pois buscar o que tornou o discur-
so trabalhista uma verdade pode aguçar o senso 
crítico sobre os institutos da matéria. Levando 
em consideração que o “(...) que se denomina de 
verdade é estabelecido pelo jogo de regras, pela 
ordem do discurso que condiciona esses saberes, 
e não pela ordem das coisas(...)” (CANDIOTTO, 
2013, p. 28).

É segundo os paradigmas que caracterizam 
a sociedade disciplinar, inicialmente observados 
por Nietzsche (2009) e posteriormente demons-
trados com esta nomenclatura por Foucault 
(2013), que se pretende discorrer sobre a con-
juntura política, econômica e social que culmi-
nou com a promulgação no Brasil da Consoli-
dação das Leis Trabalhistas de 1943, durante o 
governo de Getúlio Vargas que ficou conhecido 
como Estado Novo. 

2. Desenvolvimento

Face à conjuntura histórico-econômica do 
Estado Novo, observa-se que Vargas não carecia 
de embasamento científico para sua atuação no 
desenvolvimento econômico do país, utilizan-
do-se amplamente da doutrina positivista de 
Comte, a qual herdara de seu mentor político, 
Júlio de Castilhos, restando claro todo o emba-
samento político e jurídico que possuía. Neste 
ponto, Alfredo Bosi (1995) alerta que não, advo-
gando o autor que a característica desencadea-
dora do garantismo trabalhista foi a necessidade 

estatal de normatizar para normalizar: “Trata-se 
de uma ideologia organicista pela qual o Esta-
do é considerado a zona de equilíbrio da nação. 
O seu valor supremo é a ação de um Executivo 
“acima das classes sociais” na hora das decisões 
públicas.”(BOSI, 1995, p. 293). 

Ainda que fosse possível admitir, contu-
do, que a massa desorganizada de trabalhadores 
conseguisse reivindicar seus direitos dentro de 
um regime ditatorial, como era a realidade do 
início das primeiras conquistas laborais que 
posteriormente foram consolidadas na CLT em 
1943, seria muito mais razoável pensar que tais 
movimentos reivindicatórios seriam duramente 
reprimidos pela ditadura, assim como ocorria 
com os crimes em geral e, principalmente, com 
qualquer um que se opusesse ao sistema. Este é 
o raciocínio da doutrina trabalhista, como citada 
pelo mestre Orlando Gomes (2008, p. 11): “As 
relações coletivas de trabalho, quando tentadas 
através de forma violenta, foram rudemente re-
primidas pelo Estado liberal. A greve era um cri-
me previsto pelo Código Penal.”. Apoiado por 
Levine (1998, p. 12), quando ao estudar espe-
cificamente o governo Vargas, afirma: “Reform 
always came from the top, and was inevitably 
accompanied by steps to maintain (or increase) 
social control.”.(1)

Passou, assim, o Brasil por uma completa 
mudança econômica: de país exclusivamente 
agro-exportador, sofrendo ainda as feridas do 
Crack de 1929 — o qual, ao afetar a economia 
dos países que importavam os produtos brasi-
leiros, afetou diretamente o modelo econômico 
vigente — para investir na industrialização. Da 
mesma forma que ocorrera em outros países da 
América Latina, como anteriormente analisado, 
sendo possível, portanto, valer-se do pensamen-
to do mestre uruguaio Américo Plá Rodriguez 
(2015, p. 50), quando identifica a possibilidade 
de aplicação de tipos distintos de direito do tra-
balho: “um direito laboral protetor da classe tra-
balhadora” e “um direito laboral organizador da 
vida econômica”. Desta feita, é possível defender 
que o direito laboral nascido no Brasil durante 
o período Varguista era aquele pertencente à se-
gunda nomenclatura citada, um direito que nas-
ce com a função de organizar a economia do país.

(1) Tradução livre: “A reforma sempre veio do topo, 
e foi inevitavelmente acompanhada pelos passos para 
manutenção (ou aumento) do controle social.”
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É, desta forma, a estatização sindical que 
melhor representa o controle exercido por Var-
gas a partir de seus conhecimentos sobre positi-
vismo, tanto o é que

os sindicatos foram formados mediante a 
organização de trabalhadores sem a intervenção 
direta do Estado, assim, uma vez formados, bus-
caram táticas ofensivas contra os abusos sofridos 
mediante as condições de trabalho. O Brasil para 
evitar tal possibilidade, trouxe para o ordena-
mento jurídico a regulamentação sobre os sin-
dicatos antes que se formassem. (HOBSBAWN, 
p. 227)

Na organização do capitalismo brasileiro 
“(...) a regulação estatal nos países centrais ten-
tou integrar esses projetos emancipatórios antis-
sistêmicos, desde que fossem compatíveis com 
a produção e a reprodução social capitalista.” 
(SANTOS apud PESSOA, 2009, p. 23). Porque 
aquilo que Vargas buscava por trás de seus dis-
cursos era o desenvolvimento industrial do país 
em primeiro lugar, sendo assim, desde que con-
ceder direitos trabalhistas garantisse mais força 
ao seu governo, ele os concederia, caracterizan-
do o simbolismo da legislação laboral, alertado 
por Bourdieu (1998), pois “em política, “dizer 
é fazer”, quer dizer, fazer crer que se pode fazer 
o que se diz (…)” (p. 185), sendo este o retrato 
da Constituição Brasileira de 1937, que ao mes-
mo tempo fora pioneira na garantia de direitos 
sociais, controlou-os objetivando não somente 
proteger o trabalhador, mas principalmente in-
fluir na economia.

3. Conclusão

É possível concluir no sentido de reconhecer 
a necessidade de exercitar o questionamento 
sobre os acontecimentos do passado para que 
melhor entendamos o presente. Pois o “Estado 
de Direito vive hoje em confortável limbo (...), 
mais como símbolo ou ícone do que como es-
trutura institucional da vida real, com seus prós 
e contras a serem discutidos e compreendidos 
como aqueles de qualquer outro artefato cultu-
ral” (NADER, 2013, p. 21). Objetiva-se, assim, 
também instigar à fuga de tal “limbo” para buscar 
um melhor entendimento sobre a disciplina do 
Direito do Trabalho e sobre a história do Brasil.

História essa, que nos permite interrogar o 
interesse de Getúlio Vargas por trás da garantia 
de direitos aos trabalhadores, mostrando que 
“foi a classe trabalhadora urbana, à qual ele dera 
proteção social em troca de apoio político, que 
o chorou como pai de seu povo” (HOBSBAWN, 
1995, p. 132). Ocorre que, não só no governo 
de Vargas, mas também em outros países da 
América Latina, os líderes desse período histó-
rico viram-se apoiados por essa classe que so-
mente teria o que ganhar com uma revolução, 
pois “(...) nada tinham a perder” (HOBSBAWN, 
1995, p. 132).

É impossível, contudo, negar a existência da 
luta dos trabalhadores em busca de seus direitos, 
mas é preciso manter sempre o olhar crítico frente 
às benesses aparentemente gratuitas, que levam 
à sacralização de certas personagens históricas, 
pois, apesar da luta constante, “nos países inova-
dores, as reformas não foram conduzidas pelos 
trabalhadores, nem por uma coalizão por eles li-
derada” (Pierson, 1998; Kuhnle & Sander, 2010 
apud KERSTENETZKY, 2012, p. 14), estando, 
assim, o contexto histórico à mercê do “volunta-
rismo político” (KERSTENETZKY, 2012, p. 14).
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O Brasil, por diversos fatores, é pródigo 
na criação de sindicatos, embora os índices de 
sindicalização não ultrapassem historicamente a 
casa dos 20%. Atualmente (3.5.2015) há no país 
15.832 sindicatos, sendo 10.775 representantes 
da classe trabalhadora. A proliferação de sindi-
catos no Brasil, sobretudo após a Constituição 
da República de 1988, merece atenção dos pes-
quisadores sobre o tema sindical, tanto em seu 
aspecto jurídico como sociopolítico. Possível 
compreender o atual cenário institucional sobre 
a criação de sindicatos como um deficiente sis-
tema de regulamentação sem peias, ou de des-
regulamentação prática. Não se trata, aqui, de 
reafirmar a unicidade como regra constitucional 
vigente ou necessária, mas de se estabelecer cla-
ramente qual é o sistema adotado pelo Brasil no 
contexto fático cotidiano das relações sociocole-

tivas(1) e, especificamente, de se fixar o melhor 
critério para decisão de conflitos sobre represen-
tação sindical.

O que há, para o Prof. Georgenor de Sousa 
Franco Filho (2004, p. 175), é uma pluralidade 

(1) Também não se quer defender a inexistência prática de 
liberdade sindical no Brasil, nem tampouco a ideia superficial 
de que apenas a sua consagração possa melhorar ou piorar 
a atuação do ente coletivo representativo obreiro. Tão 
importante quanto liberdade sindical efetiva é a igualdade de 
fato entre os atores sociocoletivos, o que demanda, também, 
estabilidade no emprego e condições políticas e econômicas 
de afirmação desta liberdade com igualdade. Poderia haver 
questionamentos sobre a vigência plena da liberdade 
sindical no Brasil, vista tal proliferação de sindicatos, como 
se pluralidade houvesse. Possível concluir, de antemão, 
negativamente: embora haja proliferação de sindicatos não 
se admite sua coexistência (concorrência) em uma mesma 
base de representação, bem como não há sua organização em 
estrutura de livre escolha da classe trabalhadora, vinculada 
que está às regras de agregação celetistas.
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sindical oblíqua, que decorre da multiplicidade 
de sindicatos existentes no Brasil, pulverizados e 
enfraquecidos. “São tantos e de tal monta que, às 
vezes, há dúvida em saber o que afinal estão a re-
presentar”. O Prof. Maurício Godinho Delgado 
(2013, p. 1.402) reconhece a existência de um 
processo de dissolução de categorias que acarre-
ta a pulverização organizativa dos sindicatos e, 
consequentemente, “um cenário de negociações 
coletivas às vezes extremamente danosas aos 
trabalhadores, em vista da falta de efetiva repre-
sentatividade dessas entidades enfraquecidas”. 
Cristiano Paixão (2012, p. 53) percebe a imensa 
criatividade dos atores sociais envolvidos na si-
tuação posta e conclui que “... por meio de prá-
ticas sociais, fundam novas entidades, a partir 
de desmembramentos, especificações ou mesmo 
fragmentação no interior das categorias, mas 
procurando se manter no marco da unicidade.” 

O que ocorre hoje é a diluição ou artificial 
superespecialização da representação sindical, 
ao contrário do que seria ordinário no contexto 
de unicidade ou de unidade. Exemplos de sin-
dicatos (alguns já foram extintos) que seriam 
cômicos, não fossem trágicos: “Sindicato das 
Indústrias de Camisas para Homem e Roupas 
Brancas de São Paulo”, “Sindicato dos Trabalha-
dores nas Empresas de Refeições Rápidas (Fast-
-Food) de São Paulo”, “Sindicato da Indústria de 
Guarda Chuvas e Bengalas de São Paulo”, 

Na prática a fragmentação hoje verificada 
pode ter sido tolerada por haver uma pressão 
pro-pluralidade ainda que não revelada expressa-
mente pelos atores sociais envolvidos. Especifi-
camente no que se refere aos sindicatos provavel-
mente tal proliferação tem razão na arrecadação 
possibilitada pela “contribuição sindical obriga-
tória”. Tal pluralidade sindical oblíqua pode ter 
sido até mesmo influenciada pela Convenção n. 
87 da OIT em seus valores básicos, mas sem que 
se estabelecessem critérios claros de fixação da 
representação decorrente de seus princípios.

Em tal cenário que é múltiplo sem ser plu-
ral, o conflito por representação sindical é natu-
ral e decorre, quase sempre, de uma disputa por 
dinheiro (“imposto sindical”) e não por espaço 
sociopolítico de representação coletiva. Se a su-
perespecialização é a causa primeira dos confli-
tos(2), o modo de resolução deve ser o seu contrá-

(2) Não só dos conflitos, mas principalmente do descrédito 
da representação sindical obreira. Pesquisa IBOPE feita 

rio: agregação. Tal não é, entretanto, o entendi-
mento majoritário no TST, que prefere o critério 
da especificidade ou especialização.(3) Tal crité-

em 2013 revelou que o Sindicato só não é mais malvisto 
pelos brasileiros do que o sistema público de saúde, o 
Congresso Nacional e os partidos políticos. Perde e muito 
(exemplificativamente), para as empresas, para os bancos, 
para a polícia e para os meios de comunicação, o que é, 
por si só, uma vergonha para os sindicalistas brasileiros. 
Somente 37% dos entrevistados confiam nos sindicatos.

(3) “Agravo de instrumento em recurso de 
revista. Ação de cobrança cumulada com ação de 
cumprimento. Contribuições sindicais e assistenciais. 
Enquadramento sindical. A Corte a quo, entendendo 
que o desmembramento de um sindicato em outro 
mais específico não acarreta ofensa ao princípio da 
unicidade sindical, e com base no contexto probatório 
dos autos, concluiu que o SINDIFAST seria o 
legítimo representante dos empregados da empresa 
reclamada, por representar categoria mais específica 
em relação àquela representada pelo Sindicato 
reclamante. Violações legais e constitucionais não 
constatadas. Incidência da Súmula n. 126 do TST. 
Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 
(TST, Processo: AIRR — 34300-28.2008.5.02.0001 
Data de Julgamento: 24.4.2013, Relatora Ministra: 
Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 26.4.2013. Disponível em: <www.tst.jus.br>, 
acesso em: 29.5.2013). (BRASIL, 2013).
“Recurso de revista — Entidade sindical genérica — 
Desmembramento — Criação de entidade sindical 
específica — Possibilidade — princípio da unicidade — 
Violação — Ausência. É garantia individual assegurada 
constitucionalmente o direito à liberdade de 
pensamento, à reunião pacífica, à liberdade associativa 
e à criação de associações de qualquer natureza, em 
conformidade com o disposto no art. 5º, IV, XVI, XVII, 
XVIII e XX, da Constituição da República. Além disso, 
o próprio art. 8º, caput, da Carta Magna assegura a 
livre associação profissional e sindical. Partindo desse 
ponto, o princípio da unicidade sindical, estabelecido 
no art. 8º, II, da Carta Magna, não é absoluto e não 
resguarda, incondicionalmente, a intangibilidade 
do sindicato mais antigo, sendo permitida a criação 
de novos sindicados por desmembramento da 
base territorial ou da categoria mais específica, nos 
termos dos arts. 570 e 571 da CLT. Dessa forma, 
é absolutamente legítima a criação de novo ente 
sindical representativo da categoria profissional 
mais específica em sua base territorial. Recurso de 
revista conhecido e provido.” (TST, Processo: RR 
— 204800-95.2009.5.08.0205 Data de Julgamento: 
31.10.2012, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira 
de Mello Filho, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
9.11.2012. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso 
em: 29.5.2013). (BRASIL, 2012).
“Dissídio coletivo. Legitimidade ativa. Sindicato. 
Dissociação. 
1. Sindicato profissional que representa diversos segmentos 
de trabalhadores na indústria de alimentação. Superveniência 
de novo sindicato, representativo de um segmento dos 
trabalhadores do antigo sindicato (trabalhadores nas 
indústrias de beneficiamento de castanha de caju e amêndoas 
vegetais). 
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rio consagrado pelo TST tende à fragmentação 
da representação coletiva e à consequente fragi-
lização do sindicato frente ao seu contraponto 
empregador, o que acaba por mitigar a igualda-
de entre os pactuantes coletivos, que é essencial 
ao Direito Coletivo do Trabalho. As decisões do 
TST parecem contemplar uma liberdade sindical 
“maior” do que aquela inicialmente preconizada 
na Constituição da República, pois enfraqueci-
das as amarras da unicidade, porém “menor” do 
que aquela prevista na Convenção 87 da OIT, 
pois ao invés de propiciar unidade de represen-
tação(4), igualdade entre os sujeitos coletivos e 
melhor capacidade negocial, acarreta a fragmen-
tação da classe trabalhadora em prejuízo de seus 
interesses.

Na mesma linha o STF parece querer pre-
servar concomitantemente os princípios de 
liberdade sindical e unicidade na base territo-
rial mínima de um município, o que acaba por 
possibilitar fragmentações da representação em 
um cenário de liberdade sem preocupação com 
igualdade negocial e com a preservação da força 
da maioria.(5)

2. Se sobrevém novo sindicato, que logra obter 
registro sindical, sem impugnação, no Ministério 
do Trabalho, para representar categoria profissional 
mais específica (art. 8º, inciso II, da CF/1988) e, 
além disso, ultimamente vem celebrando convenções 
coletivas de trabalho com a categoria econômica, não 
há por que não lhe reconhecer, com exclusividade, a 
representatividade da categoria dissociada.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (TST, 
Processo: RODC — 179340-16.2002.5.07.0000 Data 
de Julgamento: 10.3.2005, Relator Ministro: João 
Oreste Dalazen, Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos, Data de Publicação: DJ 1º.4.2005. 
Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 
29.5.2013). (BRASIL, 2005).
(4) Os trabalhadores representados podem concluir 
livremente, dentro do contexto de pluralidade, pela 
preservação da unidade sindical, que seria uma opção 
por se organizar em uma única entidade sindical dentro 
de um dado contexto sociocoletivo. Não se confunde 
com unicidade sindical, que pressupõe a intervenção 
do Estado para a fixação da figura do sindicato único 
por base territorial, que se organiza necessariamente em 
conformidade com regras heterônomas.

(5) “Agravo regimental em recurso extraordinário. 
Sindicato. Desmembramento. Alegação de afronta ao 
princípio da unicidade sindical. Improcedência. 1. É 
firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que não implica ofensa ao princípio 
da unidade sindical a criação de novo sindicato, por 
desdobramento de sindicato preexistente, desde que 
o território de ambos não se reduza a área inferior a 
de um município. 2. Agravo regimental desprovido.” 

Ora, se não cabe ao Ministério do Trabalho 
e Emprego ou ao Poder Judiciário interferir na 
vontade da classe trabalhadora sobre sua orga-
nização coletiva, sobretudo no que concerne às 
cisões e desmembramentos, e se o critério da es-
pecialidade parece ser majoritário, então não há 
limites à criatividade humana para a formação 
de novos sindicatos no Brasil e consagrada está, 
portanto, a pluralidade sindical oblíqua.

Em sentido oposto ao da corrente majori-
tária excepcional decisão da 3ª Turma do TST, 
da lavra do Relator Ministro Maurício Godinho 
Delgado, paradigmática por afirmar o princípio 
da agregação em sentido contrário ao da espe-
cificidade para se fixar a representação e por se 
referir expressamente à figura do sindicato mais 
representativo.(6)

(STF, 2ª Turma, RE 573533 AgR/SP, julgamento em 
14.2.2012, relator Ministro Ayres Britto, publicação 
em 19.3.2012. Disponível em: <www.stf.jus.br>, 
consulta em 6.6.2013). (BRASIL, 2012).
(6) “Recurso de revista interposto pelo sindicato-autor 
sinthoresp. Recurso de revista. Ação declaratória e de cobrança 
de contribuição sindical e assistencial. Representação sindical. 
Inferência do sindicato mais representativo e legítimo, 
afirmativo da unicidade contitucionalmente determinada. 
Princípio da agregação sindical como diretriz regente dessa 
análise. Sindicato obreiro mais amplo, abrangente, forte 
e representativo, usualmente mais antigo, em detrimento 
do sindicato mais restrito e delimitado, usualmente mais 
recente. Agregação sindical prestigiada pela constituição 
da república. Decidindo o TRT o conflito intersindical 
com suporte no princípio civilista da especificidade, em 
contraponto ao princípio da agregação, deve ser reformada 
a decisão regional. Isso porque deve ser identificado como 
mais legítimo e representativo o sindicato com categoria 
profissional o sindicato obreiro mais amplo, com maior 
número de segmentos laborativos representados, além de 
mais antigo, que na hipótese é o SINTHORESP, de 1941, 
em contraponto ao SINDIFAST, de 2000, invocado pelo 
Regional. Esse entendimento ajusta a interpretação ao 
melhor e mais consistente sentido objetivado pelo Texto 
Máximo de 1988 (art. 8º, I, II e III, CF). A diretriz da 
especialização pode ser útil para a análise de certos aspectos 
de outras relações jurídicas, sendo porém incompatível 
para a investigação da estrutura sindical mais legítima 
e representativa, apta a melhor realizar o critério da 
unicidade sindical determinado pela Constituição (art. 8º, I 
e II CF/88) e concretizar a consistência representativa que 
tem de possuir os sindicatos (art. 8º, III e VI CF/1988). Para 
esta investigação sobre a legitimidade e representatividade 
dos sindicatos torna-se imprescindível, portanto, o 
manejo efetivo e proporcional do princípio da agregação, 
inerente ao Direito Coletivo do Trabalho. Recurso de 
revista conhecido e provido.” (TST. RR — 260400-
74.2009.5.02.0074. julgamento em 29.5.2013, Relator 
Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 7.6.2013, disponível em www.tst.jus.br, 
consulta em 7.6.2013). (BRASIL, 2013).
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Em síntese, havendo disputa por repre-
sentação deverá prevalecer o sindicato mais re-
presentativo, observado, para tanto, o princípio 
da agregação. O princípio da agregação, desen-
volvido por Maurício Godinho Delgado em um 
contexto de unicidade sindical, melhor atuaria 
em um cenário de liberdade ampla(7), mas é efe-
tivo, também, para fixar o critério decisivo para 
conflitos por representação sindical. Eis o referi-
do princípio:

“No campo temático do enquadramento 
sindical, a propósito, desponta como mais con-
sentâneo com a Constituição da República o 
princípio da agregação, ao invés da diretriz civi-
lista tradicional da especialização. A diretriz da 
especialização pode ser útil para a análise de cer-
tos aspectos de outras relações jurídicas, sendo 
inadequada, porém, senão incompatível, para a 
investigação da estrutura sindical mais legítima 
e representativa, apta a melhor realizar o critério 
da unicidade sindical determinado pelo Texto 
Máximo de 1988 (art. 8º, I e II, CF/1988) e con-
cretizar a consistência representativa que têm de 
possuir os sindicatos (art. 8º, III e IV, CF/1988). 
Para esta investigação sobre a legitimidade e a 
representatividade dos sindicatos torna-se im-
prescindível, portanto, o manejo efetivo e pro-
porcional do princípio da agregação, inerente ao 
Direito Coletivo do Trabalho. Pelo princípio da 
agregação desponta como mais representativo e 

(7) Sobre o tema ver ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade 
Sindical: nova interpretação constitucional e celetista. São 
Paulo: LTr, 2015.

consentâneo com a unicidade sindical brandida 
pela Constituição o sindicato mais amplo, mais 
largo, mais abrangente, de base mais extensa e 
de maior número de filiados. Embora tais qua-
lidades tendam, historicamente, a coincidir com 
sindicatos mais antigos, ao invés de entidades 
sindicais mais recentes e fracionadas, não se 
pode, do ponto de vista técnico-jurídico, por ou-
tro lado, considerar essa coincidência como irre-
mediavelmente necessária e imperiosa.” (DEL-
GADO, 2013, p. 1.366).

O conflito por representação, próprio do 
modelo brasileiro de unicidade sindical, resolve-
-se pela preservação das prerrogativas do sindi-
cato mais amplo, mais largo, mas abrangente, de 
base mais extensa e maior número de filiados.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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Segundo Maria Helena Diniz(1), risco, no 
campo do direito civil, é: “1. Possibilidade de 
ocorrência de um perigo real ou sinistro causa-
dor de dano ou de prejuízo, suscetível de acar-
retar responsabilidade civil na sua reparação. 
2. Medida de danos ou prejuízos potenciais, 
expressa em termos de probabilidade estatísti-
ca de ocorrência e de intensidade ou grandeza 
das consequências previsíveis. 3. Relação exis-
tente entre a probabilidade de que uma ameaça 
de evento adverso ou acidente determinados se 
concretize com o grau de vulnerabilidade do sis-
tema receptor a seus efeitos. 4. [omissis].”

Pois bem. Fomos estimulados a responder 
qual critério deve ser utilizado para que a ativida-
de do empregador seja considerada de risco. Tradi-
cionalmente, a Constituição Federal consagrou 
a teoria subjetiva, segundo art. 7º, XXVIII, da 
CRFB(2), ampliada pela legislação infraconstitu-
cional, dada a cláusula de avanço social inserta na 
cabeça do art. 7º constitucional, para reconhecer, 
excepcionalmente, a teoria objetiva, na forma do 
art. 927, parágrafo único, do Código Civil(3).

(1) DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2. ed. rev., 
atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 4, Q-Z, p. 250.

(2) Diz o art. 7º, XXVIII, da CRFB: “São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: seguro contra acidentes de 
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;”

(3) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Entretanto, a simplicidade e a trivialidade 
desta resposta não são adequadas à profundidade 
da pergunta. Para bem respondermos a esse 
questionamento, comecemos do fim, trazendo, 
para tanto, as conclusões a que chegou Ney 
Maranhão em obra sobre o tema responsabilidade 
civil objetiva(4), a saber:

O que percebemos, de tudo o que fora ex-
posto neste trabalho, é que o ordenamento jurí-
dico pátrio vem caminhando, há um certo tem-
po, em direção à objetivação da responsabilidade 
civil, porquanto a ideia de culpa vem paulatina-
mente sendo afastada de seu núcleo essencial, 
de forma tal que o direito brasileiro, a partir de 
agora, com o Código Reale, sofreu substancial 
reconfiguração, justamente para acatar a coexis-
tência de duas cláusulas gerais de responsabili-
dade civil: uma subjetiva e outra objetiva.

Dita circunstância nos autoriza afirmar 
que, a partir de então, no Brasil, a responsabi-
lidade objetiva não mais constitui um simples 
sistema excetivo. Verdadeiramente, afigura-se, 
neste momento da evolução das coisas, como 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.

(4) MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade 
civil objetiva pelo risco da atividade: uma perspectiva civil-
constitucional. São Paulo: Método, 2010, p. 288.
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um genuíno sistema paralelo, de igual valia e de 
semelhante feição normativa, em relação à res-
ponsabilidade subjetiva. É dizer: juridicamente, 
ambas as teorias, de fato, caminham em plena 
simetria científica. É o que a mente nos afirma.

Todavia, é preciso reconhecer que, na vi-
são contemporânea do instituto — notadamente 
quando partimos de uma concepção de respon-
sabilidade civil constitucionalmente adequada –, 
desponta um reluzente prestígio à reparação de 
danos independente de culpa. Não sem razão 
que, faticamente, até pareça que a responsabili-
dade objetiva esteja mesmo alcançando, ao lon-
go dos últimos anos, um extraordinário cresci-
mento, uma alentada ampliação, no tocante às 
hipóteses concretas de sua efetiva incidência. 
Isso é tão marcante que nos dá a nítida impressão 
de que a responsabilidade civil objetiva corre a 
galope com vistas a ultrapassar, em curtíssimo 
espaço de tempo, a responsabilidade civil subje-
tiva. É o que os sentidos nos afirmam. [os desta-
ques constam no original]

Por outro lado, bem explicou a Ministra 
Rosa Weber, do STF, em belíssimo voto profe-
rido no julgamento do Recurso Extraordinário 
com Agravo (ARE) n. 709.212, sobre o real sig-
nificado e alcance do princípio da vedação ao 
retrocesso social e da cláusula de avanço social 
insertos na cabeça do art. 7º da CRFB, a saber:

Não se trata de rol taxativo, de forma al-
guma, porque estão previstos direitos “além de 
outros” direitos. Todos nós sabemos, o Direito 
do Trabalho é informado por um princípio bá-
sico, o da proteção do trabalhador, que objetiva, 
pura e simplesmente, restabelecer o equilíbrio 
dos “pratos da balança”, para recorrer a imagem 
que costumamos usar na Justiça do Trabalho, ta-
manha a disparidade existente entre os sujeitos 
da relação de emprego. Então, diz-se: a lei com-
pensa a inferioridade econômica do trabalhador 
com uma superioridade jurídica, a reequilibrar 
os “pratos da balança”. O princípio da proteção 
— o grande informador do Direito do Trabalho 
— possui, como uma de suas derivações, o prin-
cípio da norma mais favorável. Isso implica que, 
com relação à hierarquia das fontes formais no 
direito do trabalho, se diga que há uma inver-
são automática de tal maneira que o vértice da 
pirâmide trabalhista seja sempre ocupado pela 
norma mais favorável ao trabalhador.

Outrossim, bem coloca Sálvio de Figueire-
do Teixeira(5) que “nenhum texto constitucional 
valorizou tanto a [ideia de] ‘Justiça’ [como o fez 
a Constituição Federal de 1988], tomada aqui 
a palavra não no seu conceito clássico de ‘von-
tade constante e perpétua de dar a cada um o 
que é seu’, mas como conjunto de instituições 
voltadas para a realização da paz social”; assim, 
cumpre muito mais à Justiça do Trabalho, órgão 
do Poder Judiciário mais sensível às questões so-
ciais e responsável pelo “equilíbrio da balança”, 
imprimir máxima efetividade à interpretação do 
art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Enfim, não custa lembrar que a aplicação 
subsidiária do Código Civil na seara trabalhista 
— aí incluído o art. 927, parágrafo único –, e na 
forma do art. 8º, parágrafo único, da CLT(6), deve 
ocorrer a partir da sua adequação à principiolo-
gia laboral, que existe para restabelecer o equilí-
brio dos “pratos da balança”, como bem colocou 
a Ministra Rosa Weber.

Dessa forma, entendemos que a correta exe-
gese do parágrafo único do art. 927 do Código Ci-
vil, quando fala em “atividade”, deve ser a mais 
alargada possível, de modo que, quando o artigo 
civilista fala em “atividade”, seguido da expressão 
“por sua natureza”, quis tratar da atividade no mo-
mento do sinistro(7) e não da atividade vista em si 
mesma.

Explicamos trazendo emblemático caso 
julgado pelo TST(8), transitado em julgado em 
12.5.2014, e cuja ementa está assim redigida:

(5) TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O aprimoramento do 
processo civil como garantia da cidadania. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na 
Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 80.

(6) Art. 8º, parágrafo único, da CLT: O direito comum 
será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em 
que não for incompatível com os princípios fundamentais 
deste.

(7) Segundo Maria Helena Diniz, sinistro, em direito 
civil, é: “1. [omissis]. 2. Fato danoso. 3. Infortúnio. 4. 
Acontecimento imprevisto ou eventual que coloca em perigo 
a integridade da pessoa ou da coisa (De Plácido e Silva). 
5. [omissis]. 6. Acidente de trabalho e doença profissional 
[rectius: ocupacional] que gera responsabilidade civil.” 
Nesse sentido, cf. DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 
2. ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 4, 
Q-Z, p. 424.

(8) Conferir a notícia “Borracheiro atingido por explosão 
de pneu receberá indenização”, publicada no Portal do 
TST em 24.4.2014. Disponível em: <http://www.tst.jus.
br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/borracheiro-
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“(...) Indenização — Dano moral e material 
— R$30.000,00 — Acidente de trabalho decorren-
te do risco inerente à própria atividade desempe-
nhada — Explosão de pneu durante sua troca pelo 
empregado — Redução da capacidade auditiva e 
incapacitação parcial para o trabalho — Aplicabi-
lidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 
927, parágrafo único, do código civil. A inaptidão 
da culpa para imputar a responsabilidade pelos 
novos tipos de danos que advieram do progresso 
da sociedade, especialmente aqueles decorrentes 
de atividades lícitas não tipificadas em lei, levou 
à criação de novas teorias, dispensando, em hi-
póteses legais, a noção de culpa, para assegurar 
a devida reparação às vítimas. Aparece, então, no 
campo dos acidentes de trabalho, a responsabi-
lidade objetiva decorrente do risco criado pela 
atividade da empresa ou pela atividade desen-
volvida pelo empregado, quando esta implicar 
em maior exposição a risco, ante a imensa pro-
babilidade, em face do labor, de ocorrer infortú-
nios trabalhistas. O nexo de imputação não se 
dá mais entre a conduta e o dano, mas sim entre 
o fato e o dano. O caso dos autos trata, confor-
me expressamente consignado pelo Egrégio Tri-
bunal Regional, de acidente de trabalho sofrido 
pelo reclamante quando laborava na empresa 
montando um pneu e o mesmo explodiu e o ‘jo-
gou longe’, sendo que deste sinistro resultaram 
várias lesões, cortes profundos, fraturas, extirpa-
ção do baço e perda auditiva. Logo, a atividade 
desenvolvida pelo reclamante, no momento do 
acidente, embora relacionada (porque incon-
troverso) a serviços específicos de borracheiro 
(como fora contratado), expunha-o a efetivo 
risco, corroborado pela proporção do acidente 
sofrido. Neste contexto, não há dúvidas de que 
a função exercida pelo reclamante está mar-
cada pela presença habitual do risco, que, por 
isso, autoriza o reconhecimento da responsabi-
lidade com base na teoria objetiva. Ressalte-se, 
por oportuno, que não é preciso que a nature-
za da atividade do empregador seja, exclusiva-
mente, de risco para aplicar a responsabilidade 
objetiva consagrada no parágrafo único do art. 
927 do CC; importa, outrossim, que a ativida-
de exercida pelo trabalhador implique em maior 
exposição a risco, ante a imensa probabilidade, 

atingido-por-explosao-de-pneu-recebera-indenizacao>. 
Acesso em: 17 mai. 2015.

em face do seu exercício, de ocorrer infortúnios 
trabalhistas. Com estes fundamentos, entendo 
restar caracterizado, no presente caso, o risco da 
atividade exercida pelo reclamante, tanto, que 
deu ensejo a um acidente de trabalho que, con-
forme incontroverso nos autos, foi de natureza 
grave, cujos efeitos perduram até os dias atuais, 
ao deixar sequelas, como perda auditiva. Recur-
so de revista conhecido e desprovido.” (TST-
-RR-27900-97.2006.5.04.0781, Relator Minis-
tro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamen-
to: 09/04/2014, 2ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 25/04/2014).

Como se vê, mesmo não sendo a atividade de 
borracheiro uma “atividade de risco”, tal atividade 
foi assim considerada — de risco — no momento 
do acidente, inclusive pelas proporções alcançadas 
pelo infortúnio sofrido, como deixou claro o Tri-
bunal Superior do Trabalho. De tal modo, é imi-
nente a adoção da tese jurídica de que, no campo 
dos acidentes do trabalho, a responsabilidade 
objetiva decorre do risco criado pela atividade 
da empresa ou pela atividade desenvolvida pelo 
empregado quando esta implicar em maior ex-
posição a risco ante a probabilidade, em face do 
labor, de ocorrer infortúnios trabalhistas.

É o que consagra, igualmente, o Enunciado 
n. 448 da V Jornada de Direito Civil, promovida 
pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), e que diz:

Enunciado 448 — A regra do art. 927, pa-
rágrafo único, segunda parte, do Código Civil 
aplica-se sempre que a atividade normalmente 
desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencial-
mente perigosa, induza, por sua natureza, risco es-
pecial e diferenciado aos direitos de outrem. São 
critérios de avaliação desse risco, entre outros, a 
estatística, a prova técnica e as máximas de experi-
ência. [destaques nossos]

Veja-se que o Enunciado acima reforça a 
ideia de que a atividade, em si, não precisa ser 
necessariamente perigosa e que, em relação aos 
critérios, são válidas a estatística, a prova técni-
ca e as máximas de experiência, as últimas com 
arrimo nos arts. 852-D da CLT e 335 do CPC(9).

(9) Art. 852-D da CLT: O juiz dirigirá o processo com 
liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 
considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo 
limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes 
ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial 
valor às regras de experiência comum ou técnica.
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Por todo o exposto, e respondendo ao 
questionamento inicial, sobre qual critério deve 

Art. 335 do CPC: Em falta de normas jurídicas particulares, o 
juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 
pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as 
regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o 
exame pericial.

ser utilizado para que a atividade do empregador 
seja considerada de risco, entendemos que o in-
térprete do art. 927, parágrafo único, do Código 
Civil, em especial o Juiz do Trabalho, por tudo 
que foi aqui dito, deve abraçar a tese de que o 
nexo de imputação não se dá mais entre a conduta 
e o dano, mas sim entre o fato e o dano.

A SÍNDROME DE BURNOUT NAS RELAÇÕES DE EMPREGO

Marcelo Ivan Melek
Doutor em Direito Mestre em Educação. Pós-Graduado em 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Advogado. 

Professor da Universidade de direito do trabalho e processo 
do trabalho da Universidade Positivo.  

Maryana Linhares Cordeiro
Graduanda em Direito pela Universidade Positivo. Bolsista 

do Programa de Iniciação Científica da Universidade 
Positivo.

Em recente julgado, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST)(1) condena uma Instituição Ban-
cária a realizar o pagamento de pensão mensal 
bem como indenização por danos morais para a 
gerente de uma de suas agências bancárias, em 
decorrência do desenvolvimento da Síndrome 
de Burnout. 

A Síndrome de Burnout consiste em uma 
doença psicológica decorrente de estressores in-
terpessoais crônicos no trabalho, sendo caracte-
rizado por três dimensões, tais como a exaustão 
emocional, a despersonalização e a diminuição 
da realização pessoal.(2) 

(1) (RR — 959-33.2011.5.09.0026, Relator Ministro: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 29.4.2015, 2ª 
Turma. Data de Publicação: DEJT 8.5.2015). Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/jurisSearch.
do>. Acesso em: 18.5.2015. 

(2) Lacerda PN, Hueb MF. A avaliação da Síndrome de 
Burnout com enfermeiros de um hospital geral. Revista da 
Sociedade de Psicologia do Triângulo Mineiro, SPTM, 
2005, 1 (9): 107.

Trata-se, portanto, de uma doença grave 
que atinge o emocional do paciente podendo 
ameaçar até mesmo sua própria vida. A doença 
também, tende a gerar uma total incapacidade 
laborativa do empregado ou, até mesmo, sua a 
morte devido ao desencadeamento de pensa-
mentos suicidas.(3) 

Quanto a gerente do banco no caso em 
tela, esta sofreu grande pressão da empresa, de-
senvolvendo a Síndrome de Burnout, levando ao 
diagnóstico de sua incapacidade laborativa.

Atualmente a referida gerente recebe au-
xílio-doença pela Previdência Social e o ban-
co foi condenado a pagar indenização de R$ 
60.000,00(4) bem como uma pensão mensal en-

(3) WAGNER, Dione Pereira. (2004) Síndrome de Burnout: 
um estudo de caso junto aos educadores (Professores e 
Educadores Assistentes) em escolas de educação infantil. 
Monografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

(4) (RR — 959-33.2011.5.09.0026, Relator Ministro: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 29.4.2015, 2ª 
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quanto perdurar a sua incapacidade laborativa 
limitada à sua expectativa de vida, no caso, até 
os 81 anos.(5) 

A doença tende a iniciar-se por diferentes 
questões relacionadas ao trabalho, tais como 
atribuição intencional de funções incompatíveis 
com a condição do empregado, atribuição de 
metas impossíveis de serem atingidas, ambiente 
excessivo de cobranças, dentre outras.(6) Restan-
do demonstrado que a ocorrência do desgaste se 
desenvolve quando a empresa realiza uma gestão 
desestruturada. 

Em relação aos sintomas da Síndrome de 
Burnout, destaca-se a exaustão emocional a qual 
tem como principal característica o aparente es-
gotamento do profissional, devido a uma forte 
desilusão quanto as suas expectativas no traba-
lho, perdendo a vontade de produzir, sentindo-
-se cansado constantemente. (7)

Estudiosos do tema afirmam que o próxi-
mo sentimento é de despersonalização, a qual 
consiste em um estado psíquico no qual preva-
lece à dissimulação afetiva, o empregado perde a 
vontade de se comunicar com os demais mem-
bros do grupo, buscando o distanciamento e dei-
xando de reconhecer a própria personalidade, 
passando a manifestar um sentimento de indi-
ferença completa. Nesta mesma linha o profis-
sional faz uma avaliação negativa de si mesmo, 
com relação aos aspectos de sua vida profissional 
e também pessoal.(8)

Turma. Data de Publicação: DEJT 8.5.2015). Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/jurisSearch.
do>. Acesso em: 18.5.2015.

(5) RO — Processo n. 00944-2011-026-09-00-1 — 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região — Data de 
Julgamento: 02.09.2014. Desembargadora Relatora Neide 
Alves dos Santos- Disponível em: <http://www.trt9.jus.br/
autosdigitais/visualizador/index?processo=944&ano=2011
&vara=26&regiao=9&recurso=0&digito=1&modoJanelaP
lc=popup&ticket=ST-702829-VMii9UbAuBVEldH5S0EF-
jboss101>. Acesso em: 18.5.2015. 

(6) SANTANA, Cristina Santos de. Abuso Moral nas 
Organizações e suas consequências para a gestão de 
pessoas. 2011. 51 f. Monografia (Conclusão do Curso 
de Especialização em Gestão de Recursos Humanos) — 
Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro — RJ, 2011 
Disponível em: <www.avm.edu.br/docpdf/monografias_
publicadas/k217275.pdf>. Acesso em 18.5.2015.

(7) MASLACH, Christina. Burnout Inventory e suas 
adaptações para o Brasil. In: Anais da XXXII Reunião Anual 
de Psicologia. Rio de Janeiro; 2001. p 85.

(8) MASLACH, Christina. Burnout Inventory e suas 

Quanto ao processo citado, a título ilustra-
tivo, analisa-se que foi a política intimidadora da 
reclamada no cumprimento de metas e as inves-
tidas desarrazoadas dos superiores hierárquicos 
que levou ao TST entender como os causadores 
da Síndrome de Burnout.(9) 

Neste sentido, a perícia realizada no pro-
cesso em questão constatou determinados fato-
res cruciais para o desenvolvimento da doença, 
dentre os quais o perito do processo destacou 
que o trabalho realizado era de constante pres-
são; que o empregador incentivava a competi-
tividade entre os empregados da empresa, que 
havia uma jornada excessiva de labor, que era 
imposto ao gerente o cumprimento de metas e 
ainda ocorriam constantes ameaças de demissão. 
Para finalizar o perito confirmou que a gerente 
bancária não possuia pré-disposição para doen-
ças psicossomáticas, restando demonstrado que 
a Síndrome de Burnout manifestou-se devido ao 
grande estresse no trabalho.(10) 

Em que pese a Previdência Social desde 
1999 venha definindo como acidente do traba-
lho a síndrome de Burnout, conforme art. 20 da 
Lei n. 8.213/91(11) combinado com o Decreto 
Presidencial 3.048/99(12), é necessária a confir-
mação da perícia médica quanto à existência do 
nexo causal para que gerente bancária seja inde-
nizada pela empresa, como ocorreu no caso em 
questão. (13) 

adaptações para o Brasil. In: Anais da XXXII Reunião Anual 
de Psicologia. Rio de Janeiro; 2001. p 84.

(9) (RR — 959-33.2011.5.09.0026, Relator Ministro: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 29.4.2015, 
2ª Turma. Data de Publicação: DEJT 8.5.2015). Disponível 
em: <http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/
jurisSearch.do>. Acesso em: 18.5.2015.

(10) Laudo Pericial — CNPJ n.: 0000959-2011-026-09-00-
01. Disponível em: <http://www.trt9.jus.br/autosdigitais/
visualizador/index?processo=944&ano=2011&vara=26&
regiao=9&recurso=0&digito=1&modoJanelaPlc=popup&
ticket=ST-702829-VMii9UbAuBVEldH5S0EF-jboss101>. 
Acessado em: 18.5.2015. 

(11) BRASIL, Lei n. 8.213, de 24 de Julho de 1991. 
Disponível em: 18.5.2015 <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8213compilado.htm>.

(12) BRASIL, Decreto n. 3.048 de 6 de maio de 1999. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d3048.htm>. Acessado em: 18.5.2015

(13) VIDAL, Marcelo Furtado. Indenização Por Doença 
Psíquica No Ambiente de Trabalho — O Direito (e o Juiz) 
no Fogo Cruzado do Nexo Causal — Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, vol. 53, 
n. 83, p. 165-196, jan./jun. 2011. p. 167.
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O Brasil é um dos países com maior nível 
de estresse ocupacional, diversos trabalhadores 
encontram-se acometidos pela “Síndrome de 
Burnout”, neste contexto é necessário que ocor-
ra a prevenção quanto ao acidente do trabalho 
em referência, sendo de responsabilidade do 
empregador a tomada das devidas providências, 
principalmente por se tratar de um direito cons-
titucional do trabalhador. (14)

(14) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Saúde mental 
para e pelo trabalho. Cadernos da Escola de Direito e Relações 
Internacionais, v. 1, n. 02, 2011. p. 6. 

Da mesma forma, é de suma importância 
lembrar que a ordem econômica encontra-se 
fundada na valorização do trabalho humano, 
garantido a existência digna de todos, inclusive 
dos trabalhadores, logo deve-se fazer valer o que 
consta na Constituição Federal, pois já esta na 
hora de se enxergar os trabalhadores como seres 
humanos, tais como são.(15) 

(15) DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Nexo técnico 
epidemiológico e seus efeitos sobre a ação trabalhista 
indenizatória. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região, Belo Horizonte, v. 46, n. 76, p. 143-153, jul./dez. 
2007. p. 151. 

Um rápido passeio pela Carta Cidadã de 
1988 deixa explícita, ao leitor, a importância 
dada pelo Poder Constituinte Originário ao tra-
balho — palavra inicialmente de significado pe-
jorativo, devido ao seu ascendente linguístico 
tripalium, nos dias de hoje equivale a atividade 
que também é sinônimo de direito à felicidade.

Já no art. 1º, IV, da CRFB, tem-se nos valores 
sociais do trabalho e nos valores sociais da livre 
iniciativa fundamentos de existência e validade da 
República Federativa do Brasil. O art. 170, caput, 
por sua vez, traz como fundamentos da ordem 

econômica a valorização do trabalho humano e a 
livre iniciativa, assegurando-se a todos uma exis-
tência digna, conforme ditames da justiça social. 
Pelo art. 193, temos que a ordem social tem como 
base o primado do trabalho, e como objetivo o 
bem-estar social e a justiça social.

A cabeça do art. 7º da CRFB, ao elencar di-
reitos sociais mínimos, além de outros que visem 
a melhoria da condição social do trabalhador, 
consagra o princípio da vedação ao retrocesso so-
cial; ocorre que, para muito além disso, inaugura 
no seio constitucional uma cláusula de avanço 
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Os autores também trazem o posiciona-
mento de Heinz Leymann, para quem:

Assédio moral é a deliberada degradação 
das condições de trabalho, através do estabele-
cimento de comunicações não éticas (abusivas) 
que se caracterizam pela repetição por longo 
tempo de duração de um comportamento hos-
til que um superior ou colega(s) desenvolve(m) 
contra um indivíduo que apresenta, como rea-
ção, um quadro de miséria física, psicológica e 
social duradoura.

Adriana Calvo(5), em obra de fôlego sobre 
assédio moral institucional, traz os esclareci-
mentos dados por Marie-France Hirigoyen para a 
escolha do termo “moral”, a saber:

A escolha do termo moral implicou uma 
tomada de posição. Trata-se efetivamente de 
bem e de mal, do que se faz e do que não se faz, e 
do que é considerado aceitável ou não em nossa 
sociedade. Não é possível estudar esse fenômeno 
sem levar em conta a perspectiva ética ou moral, 
portanto, o que sobra para as vítimas do assédio 
moral é o sentimento de terem sido maltratadas, 
desprezadas, humilhadas, rejeitadas.

Dito isso, cabe-nos a análise da Lei n. 
8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras provi-
dências, que sintetizaremos na sigla LBPV — Lei 
de Benefícios da Previdência Social. De antemão, 
cabe-nos registrar que, segundo art. 19, § 1º, da 
LBPV, a empresa é sempre responsável pela ado-
ção e uso das medidas coletivas e individuais de 
proteção e segurança da saúde do trabalhador.

A cabeça do art. 19 da LBPV traz o conceito 
de acidente do trabalho, sendo “aquele que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocando lesão corporal ou perturbação fun-
cional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho”. Trata-se aqui do chamado acidente 
típico — ou acidente-tipo –, na clássica visão de 
“acidente”, enquanto evento, acontecimento, in-
fortúnio — um evento violento e súbito.

Já o art. 20 traz os acidentes do trabalho 
por equiparação, consubstanciados nas doenças 

(5) CALVO, Adriana. O direito fundamental à saúde mental 
no ambiente de trabalho: o combate ao assédio moral 
institucional — visão dos tribunais trabalhistas. São Paulo: 
LTr, 2014, p. 52.

social, inclusive com esteio na legislação interna-
cional(1), pensando os direitos sociais como direi-
tos sempre voltados à sua progressividade. 

O art. 7º, XXII, da CRFB traz em seu bojo o 
princípio do risco mínimo regressivo(2), ao pro-
pugnar pela redução dos riscos inerentes ao tra-
balho (complementado pelo art. 157, I, da CLT), 
cabendo às empresas cumprir e fazer cumprir as 
normas de segurança e medicina do trabalho, 
garantindo um ambiente de trabalho 100% se-
guro ou minimamente inseguro.

Ademais, a Constituição da Organização 
Mundial de Saúde, já em seu preâmbulo, concei-
tua saúde não como mera ausência de doença ou 
de enfermidade e sim como um completo esta-
do de bem-estar físico, mental e social(3). O TST, 
por sua iterativa, atual e notória jurisprudência, 
acertadamente, tem sido bastante rigoroso em 
matéria de higiene, saúde, segurança e medicina 
do trabalho, não admitindo sua flexibilização.

Os psicólogos José e Maria Rosa Fiorelli e 
o advogado Marcos Malhadas(4), em obra multi-
disciplinar, trazem o já clássico conceito desen-
volvido por Marie-France Hirigoyen, para quem 
se entende por “assédio moral”:

Toda e qualquer conduta abusiva manifes-
tando-se, sobretudo, por comportamentos, pa-
lavras, atos, gestos e escritos que possam trazer 
dano à personalidade, à dignidade ou à integri-
dade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em 
perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho.

(1) Segundo o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, cada um dos Estados-
Partes deve estar comprometido a agir, quer com o seu 
próprio esforço, quer com a assistência e cooperação 
internacionais, especialmente nos planos econômico e 
técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de 
modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos 
direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios 
apropriados, incluindo, em particular, por meio de medidas 
legislativas.

(2) Nesse sentido, cf. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. 
Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6. ed. rev. e atual. 
São Paulo: LTr, 2011, p. 148.

(3) Disponível no seguinte link: <http://www.
d i r e i t o s h u m a n o s . u s p . b r / i n d e x . p h p / O M S -
Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/
constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.
html>.

(4) FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; 
MALHADAS JÚNIOR, Marcos Julio Olivé. Assédio moral: 
uma visão multidisciplinar. São Paulo: LTr, 2007, p. 32-33.
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ocupacionais, que se subdividem em duas: a do-
ença profissional e a doença do trabalho. A do-
ença profissional (art. 20, I) é aquela produzida 
ou desencadeada pelo exercício do trabalho pe-
culiar a determinada atividade, enquanto que a 
doença do trabalho é aquela adquirida ou desen-
cadeada em função de condições especiais em 
que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente (art. 20, II). Para ambos os casos, 
a LBPV faz referência à relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

A doença profissional é característica da 
profissão em especial, que detém características 
próprias que fazem desenvolver a doença com 
maior facilidade que nas demais profissões (as-
bestose no trabalho com amianto, LER/DORT 
para os bancários etc.). Interessa-nos o segundo 
conceito, de doença do trabalho, que ocorre em 
qualquer profissão e se dá pelas condições em 
que o labor é desenvolvido, pois, como não se 
pode admitir que o assédio seja inerente a qualquer 
tipo de contrato de trabalho, conclui-se que o assé-
dio moral jamais será uma “doença profissional” e 
sempre uma doença do trabalho, caso se relacione 
com o trabalho.

Veja-se que a prática se encaixa perfei-
tamente no conceito de doença do trabalho, no 
caso de o assédio moral estar relacionado ao 
meio ambiente de trabalho, na medida em que 
qualquer consequência psicobiofísica do assédio 
— depressão, síndrome do pânico, síndrome de 
burnout, transtorno de estresse pós-traumático 
etc. — será adquirida ou desencadeada em fun-
ção das condições especiais em que o trabalho 
fora realizado (com a prática do assédio) e com 
ele se relacione diretamente.

Daí se pergunta: e quanto à relação elabora-
da pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social? As psicopatologias laborais citadas no 
parágrafo acima, por exemplo, estão incluídas 
nessa relação? Pouco importa. O art. 20, § 2º, da 
LBPV alberga todas as possibilidades, tendo em 
vista que diz que, constatando-se que a doença 
não incluída na relação resultou das condições 
especiais em que o trabalho é executado e com 
ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deverá considerá-la acidente do trabalho. Trata-
-se de um imperativo legal, diga-se de passagem 
(“deverá”).

E ainda acrescentamos mais uma premis-
sa: suponhamos o caso de um trabalhador que 

já tem, por características pessoais, tendências à 
depressão. Entretanto, a depressão, não relacio-
nada com o trabalho, agrava-se pelas condições 
de trabalho. Nesse caso, a depressão será consi-
derada igualmente um acidente do trabalho, em 
razão da concausalidade, prevista no art. 21, I, 
da LBPV, segundo o qual se equipara a acidente 
do trabalho o acidente ligado ao trabalho que, 
embora não tenha sido a causa única, haja con-
tribuído diretamente para a morte do segurado, 
para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação.

Bem vaticinam o Juiz do Trabalho Carlos 
Alberto Pereira de Castro e o Juiz Federal João 
Batista Lazzari, em obra conjunta(6):

Nestas doenças, as características são dife-
renciadas em relação aos acidentes-tipo: a exte-
rioridade da causa permanece; porém, pode-se 
dizer que muitas doenças são previsíveis e, cer-
tamente, não dependem de um evento violento e 
súbito; são as contingências do trabalho desem-
penhado ao longo do tempo que estabelecem o 
nexo causal entre a atividade laborativa e a doen-
ça. Independentemente de constar na relação do 
Regulamento, deve a Previdência reconhecer o 
acidente de trabalho quando restar comprovado 
que a doença foi desencadeada pelas condições 
especiais de trabalho a que estava submetido o 
segurado — § 2º do art. 20 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido, tem julgado o TST, confor-
me excerto da ementa abaixo:

“Indenização por danos morais decorren-
tes de doença equiparada a acidente do trabalho 
— Depressão. Assédio moral. Existência de culpa. 
Responsabilidade subjetiva da reclamada. Trata-se 
de pedido de indenização por danos morais, fun-
dada em doença equiparada a acidente do traba-
lho, episódio depressivo em face de tratamento 
humilhante dispensado à autora e a outros em-
pregados no local de trabalho (...), o juiz regis-
trou que ‘a prova pericial comprova a existência 
de nexo causal entre o inapropriado tratamento 
no ambiente de trabalho e a moléstia desenvolvi-
da durante o contrato, sendo evidentes os danos 
morais decorrentes da doença equiparada a aci-

(6) CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 
Batista. Manual de Direito Previdenciário. 8. ed. rev. e atual. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2007, p. 451.
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dente do trabalho’. O Tribunal a quo, instância 
exauriente para análise de fatos e provas, com 
base em laudo pericial que diagnosticou quadro 
depressivo moderado e na prova oral colhida, 
assentou que ‘a doença ocupacional tem como 
concausa o ambiente laboral excessivamente 
humilhante, estressante, prejudicial à saúde’. E 
além disso, concluiu que ‘o nexo de causalidade 
e a culpa da reclamada restam configurados, a 
última por meio da atitude da supervisora con-
tratada’. Com efeito, considerando o contexto fá-
tico probatório consignado nos autos, acerca da 
doença adquirida pela reclamante, o dano moral 
dela emergente e o nexo causal entre o dano e o 
tratamento humilhante dispensado à reclaman-
te, não há como afastar o direito à indenização. 
(...)” (TST-RR-37600-85.2007.5.04.0030, Rela-
tor Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data 
de Julgamento: 15.4.2015, 2ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 24.4.2015)

Dessa forma, concluímos que o assédio mo-
ral, relacionado ao meio ambiente de trabalho, 
enquadra-se no conceito jurídico de doença do 
trabalho (art. 20, II, da LBPV), o qual se equipa-
ra, para os fins da lei, a acidente do trabalho (arts. 
19 e 20, caput, da LBPV), independentemente da 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social (art. 20, § 2º, da LBPV) 
e ainda que não se relacione exclusivamente ao 
meio ambiente de trabalho, nos casos em que o 
infortúnio laboral, embora não tenha sido a cau-
sa única, haja contribuído diretamente para a 
doença (art. 21, I, da LBPV).

E por fim, relembrando antológicas pala-
vras expendidas pelo saudoso Ministro Orlando 
Teixeira da Costa, que dá nome ao TRT da 8ª 
Região, “façamos da Justiça do Trabalho uma 
instituição capaz de contribuir para assegurar a 
todos igual busca de felicidade”.

EXISTE GRADAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR  
NAS ATIVIDADES DE RISCO?

Teresinha Lorena P. Saad
Profª Adjunta ( aposentada) da UFSM — RS — Autora 

dos livros “Acidentes do trabalho — estudos doutrinários 
e pesquisas de campo’’ — LTr, 1988 — esgotado e 

“Responsabilidade civil da empresa — acidentes do trabalho” 
Ed., LTr 1995, esgotado e em coautoria “Temas atuais de 
previdência social” — LTr, 1998. É articulista de revistas 

especializadas.

“O homem nobre de espírito conhece o senso da justiça: o homemmedíocre conhece apenas o lucro”

Confúcio

De forma sumária divido a questão em 
dois aspectos: o primeiro se relaciona à trans-
cendental importância do bem jurídico protegi-
do — à pessoa humana. Do respeito à dignidade 
humana,(1) conflui, abrangentemente, os demais 

(1) — A este respeito, a lição de Ingo Wolfgang Sarlet ‘’ 
(...) o princípio da dignidade humana da pessoa humana 

direitos trabalhistas. Neste contexto, figura o 
postulado constitucional contido no art. 7º, XXII 
da Carta Magna, assegurando à redução dos ris-

constitui o reduto intangível de cada indivíduo e, neste 
sentido, a última fronteira contra quaisquer ingerências 
externas...’’, in A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. 
Ver.atual. e ampl.—Porto alegre:Livraria do advogado. Ed., 
2006. p. 126.
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cos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança, como direito do 
trabalhador e dever do empregador, in verbis:

“Art. 7º, São direitos dos trabalhadores ur-
banos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social:

XXII — redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança”

Independentemente da natureza da ativi-
dade, da potencialidade de riscos (físicos, quí-
micos, biológicos,fisiológicos e psíquicos) e, por 
conseguinte, do modelo adotado de classifica-
ção, situando-os em planos diferenciados há que 
se ter presente o significado e alcance da norma 
constitucional estabelecendo a efetiva prevenção 
dos infortúnios do trabalho, cuja austeridade 
jurídica, impõe aplicação a todas as atividades 
latu sensu com igual dever de cuidado, de acor-
do, é claro, com a potencialidade do respectivo 
risco. São múltiplos os modos de observância 
deste preceito, Não sendo despiciendo lembrar 
a Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho 
e Emprego que aprova as Normas Regulamenta-
doras — NRs e toda a legislação pertinente. 

O consectário natural disto, é que não há 
como graduar a responsabilidade do empregador 
no que respeita à sua responsabilidade quanto à 
prevenção. O que tem relevância é a existência 
de norma constitucional estabelecendo a efeti-
va prevenção dos infortúnios do trabalho, cuja 
obrigação, aplica-se integralmente a todas as 
atividade profissionais, sempre à luz dos valores 
nela instituídos. 

De outro lado, por mais minuciosas que 
sejam as normas de segurança e saúde do tra-
balhador não contem um numerus clausus dos 
riscos, por que são inúmeros e com dinâmica 
própria, em todas as etapas da prestação de ser-
viços. Nada obstante, mesmo que não seja pos-
sível a eliminação do risco, face aos paraxismos 
das situações fácticas, sobretudo, pela expansão 
do sistema produtivo deflagrado pelas inovações 
tecnológicas, é dever do empregador observar 
uma regra genérica de cuidado no sentido de 
evitar as sinistralidades acidentárias. A própria 
atuação do princípio da boa-fé objetiva(2) in-
corporado de vez no Código Civil vigente com 

(2) Art. 187 do Código Civil.

várias funções, (3)prevê como dever anexo, o de 
cuidado e o de diligência. 

A este propósito, com denoto a decisão do 
STF, no distante ano de 1949. “É dever do empre-
gador zelar pela segurança, saúde e higiene de seus 
empregados com a diligência que costuma ter com 
a própria integridade física e psíquica”. (STF, RE 
10.391, Rel. Min. Orozimbo Nonato, DJ 18.8.1949, 
p. 2.484.

A breve exposição supra, mostra que a ma-
téria traz marcada relevância no texto constitu-
cional do ponto de vista preventivo. Também é 
assim, quanto à reparação quando ocorre o aci-
dente do trabalho.

A questão da responsabilidade civil subje-
tiva, designadamente ganhou contornos claros 
e incontestes, a partir da Carta Magna de 1988, 
quando colocou a responsabilidade civil subjeti-
va do empregador ao lado da obrigatoriedade do 
seguro contra acidentes do trabalho, como se 
adiante se verá. 

A exigência de seguro obrigatório contra 
acidentes do trabalho, veio, conquanto, muito 
antes da Constituição vigente . Alcançando o re-
quisito da obrigatoriedade com a Lei n. 7.036 de 
1944 e a integração na Previdência Social com a 
Lei n. 5.316/67.

Na esfera da cobertura dos infortúnios do 
trabalho, vinculados diretamente à questão do 
dano, não há negar-se que o seguro obrigató-
rio, mesmo sendo uma garantia do trabalhador, 
apresenta fragilidade econômica dos benefícios 
acidentários pagos, pelo seguro social(4). Oferta 
prestações pecuniárias tarifadas em lei, correla-
cionadas ao salário de contribuição da vítima, 
cingidas, ao teto legal, limitadas à cobertura do 
dano, com relação, apenas, à redução e incapaci-
dade laboratícia ou à morte, sem levar em conta 
os demais danos pessoal e os acarretados no âm-
bito familiar.

Assim, considerando que a existência dig-
na de um trabalhador acidentado, vai muito 
além da mera sobrevivência física; que o dano 
não atinge somente uma parte qualquer do cor-

(3) — Arts. 113, 187 e 422 do Código Civil 

(4) — Com custeio pulverizado pela sociedade, inclusive, 
os da própria vítima, através das contribuições sociais 
pagas à Previdência Social, com apenas um plus a cargo do 
empregador. 
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po, mas também o desenvolvimento parcial ou 
totalmente da personalidade da pessoa humana, 
os estudiosos mais eminentes da época, come-
çaram a pensar em outra forma de indenizar à 
vítima, nas hipóteses de violação de norma legal 
de segurança do trabalho.

Por anos decorridos, o assunto foi objeto 
de dissídios doutrinários e jurisprudencias.(5) A 
questão da indenização começou a ganhar cor-
po, sob à compreensão de que quando o aciden-
te ocorre dentro do risco natural da atividade, a 
reparação acidentária resulta satisfatória, tendo 
em vista que pela teoria do risco, o trabalhador 
recebe menos, mas recebe sempre. Porém, quan-
do a causação do dano for o ato ilícito do empre-
gador, a responsabilidade migra para a esfera do 
direito civil comum onde a indenização compre-
ende todas as verbas previstas pelo direito civil.

O primeiro paradigma histórico da respon-
sabilidade civil do empregador ao lado seguro 
é a mencionada Lei n. 7036/44 enunciando no 
art.31 que: ‘’que o pagamento das indenizações 
exonera o empregador de qualquer outra indeniza-
ção de direito comum, relativa ao mesmo acidente, 
a menos que este resulte de dolo seu ou de seus 
prepostos’’. Nada obstante, as acirradas divergên-
cias da época, concernentes à inserção no direi-
to positivo, da responsabilidade civil por dolo, 
a mudança repercutiu no STF de forma a aderir 
à tendência no sentido de interpretar a expres-
são dolo, contida na lei, como significando, ao 
mesmo tempo, dolo e culpa equiparada ao dolo, 
significando essa última como falta inescusável 
ou culpa grave do empregador. Consoante decla-
rou o Min.Gonçalves de Oliveira, em julgamento 
unânime de 15.10.1962. RE 50.297. Guanabara. 
DJU de 29.11.1962. “Efetivamente ao dolo equi-
para-se a negligência grave, a omissão consciente 
do empregador que não se incomoda com a segu-
rança do empregado, expondo-o a perigo”.

A uniformidade dessa interpretação, foi 
consolidada quando o STF imprimiu a Súmula 
n. 229, in verbis: ‘’A indenização acidentária não 
exclui a do direito comum, em caso de dolo ou 
culpa grave do empregador’’

À luz desse preceito sumular, o debate nos 
tribunais, no plano da responsabilidade civil 

(5) — Cfr. Nossos estudos, no livro Responsabilidade civil 
da empresa.

passou a ser o grau de culpa do empregador, já 
que pela simulação da matéria, somente nas 
hipóteses de culpa grave caberia a indenização 
cumulada com os benefícios acidentárias.

Foi uma busca de resposta, bastante acir-
rada, que ocorreu num determinado horizonte, 
isto é, num âmbito de visão estreita, onde se pre-
tendia compensar o acidente ocorrido por ato 
ilícito com benefícios acidentários.

Todavia, os números exorbitantes de aci-
dentes e doenças ocupacionais trazendo esta-
tísticas intoleráveis, fez com que a Assembléia 
Nacional Constituinte de 1987, não ignorasse tal 
desumanidade, que, no mais das vezes, degrada 
o núcleo familiar, colocando à responsabilidade 
do empregador, em plano mais alto, ao inscrever 
no art. 7º, XXVIII: “seguro contra acidentes do 
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a este está obrigado em, quando in-
correr em dolo ou culpa”. 

A importância desta disposição constitucio-
nal assumiu relevância por acabar com as fontes 
mais de controvérsias do que soluções sobre o 
tema, deixando cristalino que o empregador res-
ponderá até nas hipóteses de culpa levíssima. O 
dispositivo, por óbvio, tem motivação fincada na 
tábua de princípios e de valores fundamentais, 
garantindo tutela especial a todo e qualquer aci-
dente, seja decorrente do risco normal da ativida-
de, seja decorrente de ato ilícito do empregador.

Com a formulação do $ XXVIII, do art. 7º, 
submerge a questão da qualificação da culpa. 
sem escalonação. A expressa referência à indeni-
zação quando houver dolo ou culpa, não deixou 
espaço para discussões.

Aos acidentados, em seu significado mais 
amplo, veio a normatização constitucional em 
prol da concretude do princípio da dignidade hu-
mana, de modo a ampará-los, em todas as situa-
ções: seja quando encontram-se, ainda, na posse 
da vida, seja pelo embrutecido evento morte.

Vê-se, pois, como este preceito constitu-
cional, abriga o direito do acidentado nas duas 
hipóteses fundantes: culpa e risco.

Calha, a propósito, relembrar o que escre-
vemos, em 1996(6).

(6) — SAAD, Teresinha Lorena Pohlmann — “A indenização 
devida ao acidentado do trabalho”. Revista de Previdência 
Social, v. 20. n. 183, 1996. p. 11.
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“Quando uma vida é ceifada ou uma inva-
lidez é determinada, prematuramente, e de modo 
definitivo, pela conduta negligente ou imprudente 
daquele que tem a obrigação de zelar pela seguran-
ça física do seu empregado, a responsabilidade mi-
gra para o campo do direito comum, levando para 
o passivo da empresa toda a dimensão do dano e 
a indenização conseqüente. Indeniza o empregador 
não pelo risco (elemento intrínseco de seu empre-
endimento), pois esse é ressarcido dentro das fron-
teiras securitárias, mas pela ilicitude da sua con-
duta”.

Nesse momento já se revela, o quanto Tex-
to Fundamental afasta à possibilidade de gra-
dação da responsabilidade do empregador nas 
atividades de risco, nomeadamente, porque a in-
violabilidade da pessoa é absoluta, não admitin-
do qualquer espécie de gradação. Daí a enérgica 
proteção constitucional e infraconstitucional 
ao acidente laboral, consoante a dicção legal do 
art.927, parágrafo único Lei Civil de 2002. 

“Art.927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo”.

Parágrafo único. Haverá obrigação de re-
parar o dano, independente de culpa, nos casos 
específicos em lei, ou quando a atividade nor-
malmente desenvolvida pelo autor do dano im-
plicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem.”

A densidade da tutela é tanta que persiste 
na forma de responsabilidade civil objetiva (pa-
rágrafo único, in fine do Código Civil(7), quando, 

(7) A tutela não aparece no texto constitucional de 
forma idêntica. Sob o ângulo dos direitos fundamentais, 
substanciado na poderosa idéia da dignidade humana, a 
doutrina especializada, distingue duas espécies: a) direitos 
formais, os expressos no texto e, b) direitos materialmente 
fundamentais, os que não tem assento na Constituição 
em sentido formal. A distinção é importante para orientar 
à compreensão de que a responsabilidade objetiva 
inserta no precitado art. 927, parágrafo único, in fine do 
Código Civil tem amparo na Lei Máxima, tanto quanto a 
responsabilidade subjetiva. Sua aplicação decorre do regime 
e dos princípios constitucionais, conforme enuncia o art. 
5º, § 2º, in verbis: “os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos Tratados Internacionais 
em que a república federativa do Brasil seja parte”. (...) 
Nesse enfoque, enfrentando o art. 7º, XXVIII e o art. 5º § 
2º, da CF, entendemos que não há embate entre ambos. Os 
dois dispositivos não são excludentes, mas complementares, 
(como assevera Ricardo Lorenzetti quando trata de casos 

sublinhe-se, o risco apresenta-se com uma supe-
rioridade de perigo muito acima do risco normal 
da atividade. Bem a propósito, assentou Miguel 
Reale, colaborador eminente do projeto do Códi-
go Civil “quando a estrutura ou a natureza de um 
negócio jurídico, como o de transporte ou de traba-
lho só para lembrar os exemplos mais conhecidos, 
implica a existência de riscos inerentes à atividade 
desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva 
de quem dela tira proveito, haja ou não culpa”.(8)

No campo da responsabilidade civil, todos 
sabemos, o dano in concreto, é um dos pressu-
posto básico para o cabimento da indenização(9) 
e, nos acidentes do trabalho, a culpa do empre-
gador, ainda que levíssima, é imperativa para 
responsabilização do dano que deu causa, como 
já enfatizado precedentemente. Os enunciados 
normativos expressos no Código Civil relativos 
à abrangência dos danos materiais e morais, es-
pecificamente à quantificação da indenização, 
envolve um estudo próprio, não cabendo aqui, 
maiores digressões, diante da justa limitação de 
espaço. Fica, nada obstante, o registro de que 
com a entrada do Código Civil de 2002, a ques-
tão da gradação da culpa pode influir no valor da 
indenização.

Como observa o ínclito jurista Sebastião 
Geraldo de Oliveira:(10) “(...) o estudo da grada-

com normas complementares in Fundamentos do direito 
privado. São Paulo RT, 1988. p. 433) no sentido que 
concorrem entre si e um restringe o outro, sem que por 
isso se exclua. O que irá presidir á aplicação do art.7º, 
XXVIII ou a art. 5º, § 2º, da Carta Magna é o fundamento 
da responsabilização civil. No primeiro caso, substancia-
se na culpa lato sensu e, no segundo, no risco promanado 
da naturaza da atividade, no qual, é bom marcar, subjaz 
uma outra ideia mais extremada de risco para os direitos 
de outrem, flagrantemente, dissociada do risco normal 
que todo trabalho oferece. Este último como, vimos está 
amparado pelo seguro obrigatório de acidentes do trabalho 
(....)’’, in SAAD, Teresinha Lorena Pohlmann. “Acidentes 
do trabalho — breves reflexões sobre a tutela jurídica 
do trabalhador e a quantificação da indenização do dano 
moral”. Revista LTr. Ano 76. n. 06. jun./2012. p. 660. 

(8)9. REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São 
Paulo: Ed. RT, 2005. p. 235.

(9)- Para o deferimento das indenizações ao acidentado 
é necessário a presença de todos os pressupostos da 
responsabilidade civil: o dano, o nexo causal e a culpa 
do empregador. No caso da responsabilização de cunho 
objetiva (art. 927 único, in fine do CC), basta a comprovação 
do dano e o nexo causal para a condenação.

(10) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenização por 
acidente do trabalho ou doença ocupacional 3. ed. São 
Paulo: LTr,2007.p.182.
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ção da culpa adquiriu maior importância e efeito 
prático, pela introdução de dois dispositivos que 
não constavam do Código anterior quais sejam: a) 
— Art. 944, parágrafo único:” Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indeniza-
ção”; b) — Art. 945: “Se a vítima tiver concorrido 
culposamente para o evento danoso, a sua indeni-
zação será fixada tendo-se em conta a gravidade de 
sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 
Portanto, uma possibilidade que se abre ao jul-
gador fixar indenização menor.

Estabelecida esta observação, é preciso lem-
brar que, no caso particular dos acidentes do 
trabalho, a CF de 1988, como já frisado alhures, 
aderiu à uma intensidade maior de culpa, (supri-
mindo a expressão “culpa grave”, sedimentada na 
Súmula n. 229 do STF, à culpa “simplesmente”). 

Ao dispor sobre a possibilidade de redução 
da indenização, o art. 944, parágrafo único do 
CC, teve em vista a importância da gravidade da 
falta cometida pelo autor do dano. Assim sendo, 
a autorização não poderá operar a redução legal, 
nos casos de dolo ou de culpa grave.

Outro aspecto que se impõe observar, é o 
de que a regra vale, também, para hipóteses de 
responsabilidade objetiva, onde a avaliação recai 
sobre o grau de diligência e de cuidado nas ques-
tões afetas à segurança da atividade.

De todo o modo, sabe-se que o princípio 
firmado na responsabilidade civil da restitutio in 
integrum, sempre foi entendido com o mais justo.

Dada a profundidade do tema, principal-
mente, na seara dos acidentes laborais, onde a 
saúde desse pobres humanas, encontra-se, a 
toda a hora, frente a frente aos diversos riscos, 
quase sempre pelo exclusivo (11) fato de estar tra-
balhando e, por isso mesmo, titular do irredutí-
vel direito à uma vida saudável, há aqui, salvo 
melhor juízo, de estabelecer conexão, entre as 
normas do art. 5º, V e X da Lei Maior ( onde a 
indenizabilidade é consagrada de forma irrestri-
ta) com o supracitado art. 944, parágrafo único 
do Código Civil .Oportuno observar, contudo 
que o Poder Judiciário brasileiro tem realizado a 
devida reparação aos empregados que tenha seus 
direitos lesados, inclusive, no que respeita crité-
rios para o cálculo do montante da indenização.

A ser assim, é forçoso concluir que à res-
ponsabilidade do empregador, soberanamente, 
não é conferida gradação. A questão da gradação 
poderá acontecer na valor da indenização, con-
forme a extensão do dano, cabendo ao juiz, no 
caso de desproporção entre a gravidade da culpa 
e o dano, reduzir ‘’equitativamente’’ o quantum 
da indenização.

(11) Digo, exclusivo, porque existem as chamadas concausas 
no direito infortunístico.

É POSSÍVEL FALAR EM RESPONSABILIDADE DO TRABALHADOR NOS 
ACIDENTES DE TRABALHO?

Anne Helena Fischer Inojosa
Juíza Titular de Vara do Trabalho/TRT19, convocada para 
o Tribunal Pleno. Doutoranda em Direitos Fundamentais 

-Universidade Castilla-La Mancha, Espanha. Especialista em 
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O meio ambiente do trabalho é o contexto 
em que as relações de trabalho se desenvolvem 
sob a ótica das repercussões na saúde do traba-
lhador (art. 200, VIII, CF/1988). Neste campo 
do direito laboral são abordados: a) os instru-
mentos de saúde e segurança no trabalho (inspe-
ção prévia, interdição e embargos, SESMT, CIPA, 
PCMSO, o uso de EPI´s, PPRA, o estudo das edi-
ficações em que o trabalho ocorre, ergonomia e 
os aspectos da insalubridade e periculosidade); 
b) a classificação da atividade econômica (CNAE), 
e, por fim, c) os acidentes do trabalho (art. 109, 
I, CF/1988).

O tema do Meio Ambiente é de extrema 
importância na seara laboral. Como exemplo de 
sua relevância há uma coordenadoria do Parquet 
trabalhista (MPT) especializada em seus assun-
tos: a CODEMAT; e também o órgão de cúpula 
do judiciário trabalhista, o TST, criou o progra-
ma TRABALHO SEGURO(1). 

Segundo a CLT, são deveres das empresas 
cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 
e medicina do trabalho, instruir seus emprega-
dos, por meio de ordens de serviços, quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar aciden-
tes de trabalho ou doenças ocupacionais. Cabe-
-lhes também adotar as medidas de segurança 
determinadas pelo Ministério do Trabalho, faci-
litando, inclusive a fiscalização por meio de seus 
auditores (art. 157, CLT).

Esse dever da empresa espelha na obriga-
ção dos empregados de observarem as normas 
de segurança e medicina do trabalho, inclusive 
as ordens de serviços de seus empregadores; pois 
os trabalhadores também devem colaborar com 
a empresa, constituindo-se em justa causa a ino-
bservância às instruções de segurança e a recusa 
ao uso (não justificado) dos equipamentos de 
proteção individual (art. 158 da CLT).

Acidente do trabalho, para fins previden-
ciários, é aquele que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 

(1) O Programa Trabalho Seguro — Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho é uma iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, em parceria com diversas instituições 
públicas e privadas, visando à formulação e execução de 
projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes 
de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho.

do trabalho que provoca lesão corporal ou per-
turbação funcional que cause morte ou perda 
ou redução, seja permanente ou temporária, da 
capacidade laboral (art. 19, Lei n. 8.213/1991, 
conhecida como lei do benefício).

Pois bem, feito esse panorama, é possível 
responder afirmativamente acerca da responsa-
bilidade do trabalhador nos acidentes do traba-
lho. Seja quando não observa as instruções expe-
didas por seu empregador, seja por recursar-se a 
usar os equipamentos de proteção (individual e 
coletiva) à sua disposição. Mas não apenas nes-
tes dois casos.

No 54º Congresso Brasileiro de Direito do 
Trabalho (2014), Sebastião Geraldo de Olivei-
ra — Desembargador do TRT3 e um dos maio-
res nomes nacionais no assunto — respondia ao 
tema ali proposto “Quais são os efeitos da concausa 
na configuração dos acidentes do trabalho? O bri-
lhante especialista levantava o tom das discussões 
e os problemas mais frequentes quando havia 
(co)participação do empregado no infortúnio, 
porque, segundo analisou, a jurisprudência, ora 
deixa de enquadrar como Acidente de Trabalho 
com fundamento na presença de causa extralabo-
ral (Deixam de condenar), ora deixam de conside-
rar o grau de “contribuição” da concausa não re-
lacionada ao trabalho (Condenação exacerbada).

Dessa forma, se a vítima tiver concorrido 
culposamente para o evento danoso, a sua inde-
nização será fixada tendo-se em conta a gravi-
dade de sua culpa em confronto com a do autor 
do dano, é o que dita o art. 945 do Código Civil, 
capitulação legal para a distribuição das respon-
sabilidades.

Aqui cabe uma breve explicação. Para Ro-
sália T.V. Ometto:

[...] Caso a vítima tenha concorrido para o 
evento culposo, e aqui se está tratando de respon-
sabilidade subjetiva, deverá ser estabelecida sua 
participação no evento para verificar o quantum 
deverá ser imputado ao autor do dano. É impor-
tante destacar que nos casos de responsabilidade 
objetiva, só se admite a culpa exclusiva da vítima 
como causa excludente de responsabilidade, e, 
portanto, não há causa para indenização. [...](2) 

(2) CÓDIGO CIVIL INTERPRETADO, Costa Machado, 
organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. — 6. 
ed. — Baureri, SP: Manole, 2013. p. 719.
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Em contrapartida, há respeitável corrente 
doutrinária que refuta a responsabilidade dos 
trabalhadores nos acidentes do trabalho. Para 
um importante grupo de cientistas das áreas de 
saúde e engenharia públicas, “o modelo expli-
cativo monocausal centrado na culpa da vítima 
vem se mantendo intocável no meio técnico — 
industrial, em meios acadêmicos mais conser-
vado res e em organismos oficiais, mesmo após 
inúmeras críticas publicadas nas décadas de 80 
e 90”, para esses estudiosos, “esta manutenção 
silenciosa (do reconhecimento da culpa das ví-
timas) não seria uma demonstração de que este 
modelo é conveniente e interessante para es-
conder as verdadeiras causas dos acidentes do 
trabalho?”(3)

Dito isto, voltemos aos anais do 54º Con-
gresso. Para Sebastião Geraldo, diante do art. 
945, CC, necessário que o julgador registre o 
grau da concausa para fixar equitativamente o 
valor da redução cabível (da indenização por da-
nos materiais e morais) considerando as singu-
laridades do caso concreto.

Para Eduardo Gabriel Saad(4) se os empre-
gadores são obrigados a cumprir tudo que a lei 
prescreve, com vistas à prevenção de acidentes 
do trabalho, tem também o empregado o dever 
legal de fazer o mesmo, na parte que, para tanto, 
lhe for reservada: 

“Na prevenção de acidentes do trabalho, 
tem papel de relevo a participação consciente 
do empregado. Está sobejamente demonstrado 
serem os atos inseguros de responsabilidade do 
empregado as causas principais de boa parte dos 
infortúnios laborais. Pode a empresa adotar os 
melhores dispositivos de segurança em sua ma-
quinaria ou as mais avançadas técnicas de pre-
venção de acidentes — e tudo será em vão se 
o próprio empregado não decidir colaborar com 
seu empregador. A conduta do empregado no 
ambiente de trabalho é influenciável pelos mais 
variados fatores (insatisfação motivada pelo sa-
lário, desentendimento com colegas ou chefes, 
má adaptação ao serviço, problemas familiares 

(3) Culpa da vítima: um modelo para perpetuar a 
impunidade nos acidentes do trabalho. Rodolfo Andrade 
Gouveia Vilela, Aparecida MariIguti e Ildeberto Muniz 
Almeida. Em: Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
20(2):570-579, mar./abr. 2004.

(4) SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do 
Trabalho comentada. 48. edição 2015. 

e outros desajustes) o que serve para destacar a 
importância de sua integração no programa pre-
vencionista delineado pela empresa.”

Não se está a falar em critérios matemáti-
cos, mas equitativos, amparados nos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade.

O empregado pode ser sim responsável pelo 
acidente de trabalho. A doutrina espanhola(5) diz 
que existem dois fatores humanos que excluem 
o acidente do conceito laboral, reconhecendo-se 
que a participação do acidentado na produção 
do sinistro poderá ser elemento relevante para 
essa classificação: são o fato de agir com dolo ou 
imprudência temerária do acidentado. Tal exclu-
são, ressalte-se, não se vincula à existência de 
um propósito fraudulento para beneficiar-se do 
regime privilegiado dos riscos profissionais.

Devemos ter noção de “imprudência pro-
fissional”, ou seja, aquela que é consequência do 
exercício habitual de um trabalho e que não exi-
me a responsabilidade do empregador.

A exclusão expressa do dolo e da impru-
dência temerária da noção de acidente de tra-
balho se explica, por consequência, a partir da 
interrupção do necessário nexo de causalidade 
entre o trabalho e a lesão.

Ambos, dolo e imprudência temerária, 
oriundos da lei penal, não se aplicam, no nos-
so caso, como norma, de forma automática. O 
efeito jurídico da aplicação desses conceitos não 
consiste na desproteção da vítima, mas não se 
enquadra na proteção privilegiada própria dos 
riscos laborais, sendo tratadas suas consequên-
cias pelo regime comum de acidente (e não de 
acidente de trabalho).

Quanto ao risco profissional, a expressão 
dolo se emprega no sentido de que seja um ato 
de vontade dirigido à produção de um resultado, 
utilizando-se dos meios para ocasionar o sinis-
tro, as consequências são de conhecimento do 
empregado e são por ele queridas (dolo direto, 
de primeiro grau, intenção ou propósito), ou 
mesmo, quando não desejadas as consequências, 
os efeitos são inevitáveis (dolo direto de segun-

(5) El dolo y la imprudencia temeraria como circunstancias 
excludente del concepto de accidente de trabalho. ID vLex 
312869350 autor: Emilio Paloma Balda, magistrado de la 
sala de li Social del TSJ del Pais Basco.
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do grau) ou muito provável a sequela face à ati-
tude que visa ao resultado, assumindo-se o risco 
caso ocorra (o acidente) — dolo eventual.

Já a conduta temerária incorpora na sua 
definição um conceito jurídico indeterminado, 
entendendo-se como sendo a conduta do tra-
balhador que, extrapolando o comportamento 

normal de uma pessoa, assume o risco desneces-
sário que põe em perigo, conscientemente, a sua 
vida e os bens ou, quando o trabalhador, volun-
tária e de forma consciente, contraria as ordens 
recebidas do empregador ou as mais elementares 
normas de conduta, prudência e precaução exi-
gíveis a toda pessoa normal.

A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO NOS ACIDENTES DO  
TRABALHO A PARTIR DOS CONCEITOS JURÍDICOS DE “ATO  

INSEGURO” E “CONDIÇÃO INSEGURA” E DA ALTERAÇÃO DA NR-1
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Um rápido passeio pela Carta Cidadã de 
1988 deixa explícita, ao leitor, a importância 
dada pelo Poder Constituinte Originário ao tra-
balho — palavra inicialmente de significado pe-
jorativo, devido ao seu ascendente linguístico 
tripalium, nos dias de hoje equivale a atividade 
que também é sinônimo de direito à felicidade.

No art. 1º, IV, da CRFB, tem-se consagra-
dos os valores sociais do trabalho e os valores 
sociais da livre iniciativa como fundamentos de 
existência e validade da República Federativa do 
Brasil. O art. 170, caput, por sua vez, traz como 
fundamentos da ordem econômica a valorização 
do trabalho humano e a livre iniciativa, assegu-
rando-se a todos uma existência digna, confor-
me ditames da justiça social. Pelo art. 193, temos 
que a ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar social e a 
justiça social.

O próprio art. 7º da CRFB, ao elencar direi-
tos sociais mínimos, além de outros que visem a 
melhoria da condição social do trabalhador — 
propugna não somente pela vedação ao retroces-
so social, mas, também, por cláusula de avanço 
social. O art. 7º, XXII, ao dizer que é direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social, a 
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e segurança, con-
sagra o princípio do risco mínimo regressivo(1), 
de modo que compete às empresas cumprir e fa-
zer cumprir as normas de segurança e medicina 
do trabalho, garantindo um ambiente de trabalho 
100% seguro ou minimamente inseguro.

(1) Nesse sentido, cf. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. 
Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6. ed. rev. e atual. 
São Paulo: LTr, 2011, p. 148.
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des em alguns tipos de empresa, como laborató-
rios de substâncias corrosivas, metalúrgicas etc.

Em suma, os atos inseguros partem da ação 
humana do empregado, enquanto que as condi-
ções inseguras partem da inobservância, pelas 
empresas, das normas de higiene, saúde, segu-
rança e medicina do trabalho.

Segundo Renato Carnaúba Macedo(3):

Ato inseguro qualifica comportamentos 
emitidos pelo trabalhador que podem levá-lo a 
sofrer um acidente. Os atos inseguros são prati-
cados por trabalhadores que desrespeitam regras 
de segurança, que não as conhecem devidamen-
te(4) ou, ainda, que têm um comportamento con-
trário à prevenção.

Condição insegura reúne deficiências, de-
feitos ou irregularidades técnicas na empresa 
que constituem riscos para a integridade física 
do trabalhador, para a sua saúde e para os bens 
materiais da empresa.

São inúmeros os exemplos(5).

Como atos inseguros, temos: ficar junto ou 
sob cargas suspensas; usar máquinas sem habi-
litação ou permissão; lubrificar, ajustar e lim-
par maquina em movimento; inutilizar dispo-
sitivos de segurança; uso de roupa inadequada; 
transportar ou empilhar inseguramente; tentar 
ganhar tempo; expor partes do corpo, a partes 
móveis de maquinas ou equipamentos; impri-
mir excesso de velocidade; improvisar ou fazer 
uso de ferramenta inadequada à tarefa exigida; 
não utilizar EPI(6); manipulação inadequada de 

(3) MACEDO, Renato Carnaúba. A contribuição da gestão 
de segurança do trabalho para a gestão empresarial. Juiz de 
Fora: UFJF, 2010, p. 26. Disponível em: <http://www.ufjf.
br/ep/files/2014/07/2010_1_Renato.pdf>. Acesso em: 17 
maio 2015.

(4) Quanto ao desconhecimento do empregado por omissão 
da empresa, cabe a advertência do próprio item 1.7 da NR-1, 
que diz caber ao empregador: “c) informar aos trabalhadores: 
I. os riscos profissionais que possam originar-se nos locais 
de trabalho; II. os meios para prevenir e limitar tais riscos e 
as medidas adotadas pela empresa;”

(5) Exemplos a seguir extraídos do sítio: <http://
ddsonline.com.br/dds-temas/39-seguranca/415-atos-e-
condicoesinseguras-conceitos-e-exemplos.html>. Acesso 
em: 17 maio 2015.

(6) Quanto à não utilização do equipamento de proteção 
individual pelo empregado, cabe a advertência da Súmula n. 
289 do TST, que diz: “Insalubridade. Adicional. Fornecimento 
do aparelho de proteção. efeito. O simples fornecimento do 
aparelho de proteção pelo empregador não o exime do 

Segundo o art. 157, I, da CLT, cabe às em-
presas cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança e medicina do trabalho, premissa rei-
terada na Norma Regulamentadora n. 1 (NR-1) 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
que trata das disposições gerais sobre as normas 
regulamentadoras, relativas à segurança e medi-
cina do trabalho, de observância obrigatória pe-
las empresas privadas e públicas e pelos órgãos 
públicos da administração direta e indireta, bem 
como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário, que possuam empregados regidos pela 
CLT, e que diz caber ao empregador cumprir e 
fazer cumprir as disposições legais e regulamen-
tares sobre segurança e medicina do trabalho.

Dentro da dinâmica juslaboral e dos infor-
túnios relacionados ao trabalho, temos dois con-
ceitos de fundamental importância: o ato insegu-
ro e a condição insegura. A doutrina especializa-
da em higiene, saúde, segurança e medicina do 
trabalho é bastante numerosa na explicitação de 
tais conceitos. Citamos, a título exemplificativo, 
a doutrina de Sandra Maria Kanawati Lasmar e 
Dayana Priscila Maia Mejia(2), a saber:

As causas dos acidentes de trabalho são fa-
tores que de forma combinada ou não, ocasio-
nam os acidentes de trabalho, sendo eles: o ato 
inseguro e a condição insegura.

Por ato inseguro entende-se como a for-
ma pela qual as pessoas estão expostas de forma 
consciente ou inconsciente aos riscos de aciden-
tes. Neste caso as pessoas possuem conhecimen-
to dos riscos, porém ou por falta de atenção ou 
por relaxamento não dirigem a atenção necessá-
ria à execução de determinada ação.

Já a condição insegura de um local onde 
são desenvolvidas as atividades laborais, com-
preende as falhas, as irregularidades técnicas, 
ausência ou não utilização dos equipamentos de 
proteção individual, colocando em risco a inte-
gridade física e a saúde dos colaboradores e a in-
tegridade das instalações e equipamentos.

Cabe ressaltar que [a] condição insegura 
difere dos riscos comuns a determinadas ativida-

(2) LASMAR, Sandra Maria Kanawati; MEJIA, Dayana 
Priscila Maia. A importância da ergonomia nas pericias 
médicas. Disponível em: <http://portalbiocursos.com.br/
ohs/data/docs/15/22_-_A_importYncia_da_ergonomia_
nas_pericias_mYdicas.pdf>. Acesso em: 17 maio 2015.
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produtos químicos; fumar em lugar proibido; 
consumir drogas, ou bebidas alcoólicas durante 
a jornada de trabalho etc.

Como condições inseguras, temos: falta de 
proteção em máquinas e equipamentos; defici-
ência de maquinário e ferramental; passagens 
perigosas; instalações elétricas inadequadas ou 
defeituosas; falta de equipamento de proteção 
individual; nível de ruído elevado; proteções 
inadequadas ou defeituosas; má arrumação/falta 
de limpeza; defeitos nas edificações; iluminação 
inadequada; piso danificado; risco de fogo ou 
explosão etc.

Pois bem.

O item 1.7, b, I, da citada NR-1 dizia o se-
guinte:

1.7 Cabe ao empregador:

(...)

b) elaborar ordens de serviço sobre a segu-
rança e medicina do trabalho, dando ciência aos 
empregados, com os seguintes objetivos:

I — Prevenir atos inseguros no desempenho 
do trabalho;

(...)

A alínea b foi alterada pela Portaria MTE n. 
84, de 04.03.2009. Com a alteração, o item 1.7 
passou a constar da seguinte forma:

1.7 Cabe ao empregador:

(...)

b) elaborar ordens de serviço sobre se-
gurança e saúde no trabalho, dando ciência 
aos empregados por comunicados, cartazes ou 
meios eletrônicos;

(...)

Com a alteração dada pela Portaria MTE n. 
84, de 4.3.2009, todos os incisos (I, II, III, IV, V 
e VI) desta alínea foram revogados.

Tal alteração é de substancial importân-
cia para a compreensão da dinâmica juslaboral, 
mormente para a acepção da responsabilidade 
do empregado nos infortúnios laborais. Como 
se viu da alteração promovida na NR-1, foi reti-

pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar 
as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da 
nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do 
equipamento pelo empregado.”

rada a expressão “atos inseguros”, assim consi-
derados, como dito, os atos de ação ou omissão 
praticados pelo empregado, voluntária ou invo-
luntariamente, em desacordo com as regras de 
experiência comum(7) e as normas de higiene, 
saúde, segurança e medicina do trabalho, em 
contraposição às condições inseguras, reveladas 
no descumprimento parcial ou total dessas nor-
mas de proteção pelos empregadores.

A razão dessa alteração foi a de justamente 
demonstrar que a ação humana praticada pelo 
trabalhador, equivalente a um “ato inseguro”, 
está inserida dentro da dinâmica juslaboral e do 
contexto das condições de trabalho, não poden-
do ser tida isoladamente, em especial diante da 
incumbência precípua das empresas de cumprir 
e fazer cumprir as normas de segurança e medi-
cina do trabalho.

É de bom alvitre registrar que, segundo 
o art. 200 da CLT, cabe ao Ministério do 
Trabalho e Emprego estabelecer disposições 
complementares às normas de que trata o 
Capítulo V da CLT — Da Segurança e da Medici-
na do Trabalho.

Essa visão foi consagrada no Seminário 
Prevenção de Acidentes do Trabalho, ocorrido no 
período de 8 a 11 de outubro de 2012 no egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, 
com jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, 
coordenado pela eminente Juíza do Trabalho 
Paula Maria Pereira Soares.

O Enunciado n. 2, aprovado no Seminário, 
diz o seguinte:

Releitura dos fatos geradores do acidente do 
trabalho. Superação do ato inseguro pelo reco-
nhecimento da condição insegura de trabalho. A 
ocorrência do acidente laboral decorre da mul-
tiplicidade de elementos próprios da condição 
insegura de trabalho a que se encontra exposto 
o trabalhador, restando superada a visão limita-
da do ato inseguro em face da alteração da NR-1 
com a nova redação dada ao item 1.7, alínea b, 
pela Portaria n. 84, de 4 de março de 2009, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE.

Em conclusão, e refletindo a partir do 
questionamento sobre a possibilidade de se falar 
em responsabilidade do trabalhador nos aciden-
tes do trabalho, sem prejuízo da infinidade de 

(7) Art. 852-D da CLT e art. 335 do CPC.
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ramificações possíveis e desdobramentos para 
este tema, entendemos que, a partir da altera-
ção da NR-1 do MTE, a qual excluiu da citada 
Norma Regulamentadora o conceito jurídico de 
“ato inseguro”, que lá constava expressamente, 
passamos a ter uma nova perspectiva sobre a 
ação prevencionista da empresa, a demandar um 
novo olhar — e mais humanizado — do Poder 

Judiciário, mormente do Poder Judiciário Traba-
lhista — o mais afeto à justiça social — sobre 
a responsabilidade do empregado nos acidentes 
do trabalho, partindo-se da premissa de que a 
ação humana praticada de forma insegura está 
inserida no contexto das condições de trabalho, 
não podendo ser vista isoladamente, como um 
ato único do trabalhador.

A RESPONSABILIDADE CIVIL COMO FORMA DE INCENTIVO PARA A 
PREVENÇÃO DOS ACIDENTES DO TRABALHO

Marco Antônio Cesar Villatore
 Pós-Doutor em Direito Econômico pela Universidade 
de Roma II, “Tor Vergata”, Doutor pela Universidade 
de Roma I, “La Sapienza”/UFSC e Mestre pela PUC/

SP. Professor da UFSC e do UNINTER. Professor Titular 
do Curso de Mestrado e do Doutorado em Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Líder do Grupo 
de Pesquisa “Desregulamentação do Direito, do Estado 
e Atividade Econômica: Enfoque Laboral”. Advogado 

(disponível em <http://www.villatore.com.br>)

Sonia de Oliveira
 Mestre em Direito na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, pós-graduada em Direito Criminal pelo Centro 
Universitário Curitiba, pós-graduada em Direito do Trabalho 

pelo UNINTER, Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e Advogada.

Introdução

Os acidentes do trabalho devem ser preve-
nidos, especialmente, para garantia da integri-
dade física do trabalhador, em atendimento às 
previsões constitucionais de dignidade da pes-
soa humana, proteção dos valores sociais do tra-
balho e a valorização do trabalho humano, no 
qual se funda a ordem econômica, nos termos do 
art. 170 da Constituição de 1988.

Contudo, a análise da prevenção dos aci-
dentes do trabalho também pode se dar sob a 
ótica empresarial, especialmente quando se con-
sidera que a prevenção pode gerar gastos meno-
res do que a reparação de danos, dependendo da 
sua extensão e do porte econômico da empresa.

Sob a perspectiva da análise econômica do 
direito as normas jurídicas podem atuar como 
incentivos positivos (por recompensa) ou como 
incentivos negativos (por coação) aos agentes 
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econômicos. Aplicando-se esta ideia à prevenção 
dos acidentes do trabalho é possível considerar 
que a responsabilidade civil atua como incentivo 
negativo (por coação) para prevenção dos aci-
dentes de trabalho.

Análise Econômica do Direito e os Incentivos 
Legais

De uma forma geral as pessoas se conside-
rarem “livres”, contudo, ao analisar mais detida-
mente tal condição verifica-se estarem inseridas 
em um sistema integrado por normas e regras 
de conduta, que durante toda a vida lhe ditam 
direções a serem seguidas. Muitas das normas as 
quais os seres humanos estão subordinados são 
tão habituais, que sequer são conscientemente 
tidas como normas impostas.(1)

A análise econômica do direito se funda em 
alguns postulados básicos, dentre os quais está a 
ideia de que as pessoas respondem a incentivos, 
os quais podem se concretizar nestas normas tão 
cotidianas, sequer percebidas.(2) 

Considerando a premissa de que pessoas 
agem racionalmente é possível afirmar que elas 
tomam decisões a partir destes incentivos, os 
quais podem ser estímulos negativos ou positi-
vos, chamados na economia de incentivos exter-
nos “que são melhores absorvidos pelas pessoas 
diante de um sistema de premiação e punição 
como ocorre no Direito, onde se pune quem des-
cumpre uma determinada lei (...)”.(3) 

O homem, portanto, escolhe dentre as di-
versas opções aquela que mais se ajusta às suas 
preferências, razão pela qual se nota que a utili-
dade é bastante subjetiva e, portanto, não pode 
ser comparada de uma pessoa em relação à outra 
considerando o mesmo objeto, pois é diferente 
o grau de satisfação de cada um ao comparar os 
custos e benefícios que terá com a escolha.(4)

(1) BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3. ed. 
Tradução de Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Martins 
Fontes, 2010. p. 16.

(2) GICO JR., Ivo. Introdução ao direito e economia. In: 
TIMM, Luciano Benetti (org.) Direito e economia no Brasil. 
São Paulo: Atlas, 2012. p. 23.

(3) CASTELO BRANCO NETO, Joffre do Rêgo. Teorema 
dos incentivos negativos na justiça do trabalho ao 
descumprimento da legislação trabalhista. In: Anais do 
XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. São Paulo, 2009. 
p. 984.

(4) LAUDA, Bruno. A análise econômica do direito: uma 
dimensão da crematística no direito. In: Revista Eletrônica 

Com relação à manutenção equilibrada do 
meio ambiente do trabalho e à prevenção de aci-
dentes laborais não poderia ser diferente, pois é 
imposto às empresas, por meio de normas jurí-
dicas, o dever de prevenir acidentes do trabalho 
e, como nem sempre as cumprem, são alvo de 
incentivos positivos (redução de contribuições 
previdenciárias, por exemplo) e negativos (de-
ver de pagar indenizações decorrentes da res-
ponsabilidade civil.

Assim, a forma como as empresas reagirão 
às normas que determinam a proteção da saúde 
do trabalhador é que determinará as consequên-
cias, positivas ou negativas, para o seu empreen-
dimento.

A Responsabilidade Civil como Incentivo Nega-
tivo à Prevenção dos Acidentes do Trabalho

Considerando a doutrina dos incentivos 
econômicos, pode-se afirmar que a responsa-
bilidade civil atua como incentivo econômico 
por coação para a prevenção dos acidentes do 
trabalho, tendo em vista a possibilidade de o 
empregador ser condenado ao pagamento de in-
denizações ao trabalhador, ou à sua família, no 
caso de falecimento, cujos valores arbitrados ju-
dicialmente podem superar os gastos reais que 
teria com a prevenção e, até mesmo, superiores 
a capacidade econômica da empresa. 

Assim, é menos custoso prevenir ou in-
denizar? Para que o sistema de incentivo te-
nha efeito, é necessário que o comportamento 
almejado pela norma seja racional, ou seja, os 
indivíduos devem entender que se precauções, 
de qualidade e quantidade, forem priorizadas 
poderão minimizar a responsabilização(5) e, por 
consequência, os custos. 

Os empregadores devem estar munidos das 
informações necessárias para avaliar e adotar me-
didas de proteção eficientes, que se enquadrem na 
real necessidade do seu empreendimento, não ha-
vendo, assim, gastos desnecessários ou insuficien-
tes no quesito prevenção no ambiente de trabalho. 

Portanto, os incentivos por coação direcio-
nados ao empregador para a prevenção dos aci-

do Curso de Direito da UFSM. v. 4, n. 1, 2009. p. 10-11

(5) COOTER, Robert. ULLEN, Thomas. Direito & economia. 
5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 362.
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dentes do trabalho se mostram eficientes, desde 
que a racionalidade dos agentes permita uma 
correta avaliação destas normas, permitindo ao 
empregador a quantificação dos custos e benefí-
cios, no intuito de, além de preservar a saúde do 
trabalhador, não prejudicar os lucros que espera 
do empreendimento, com o pagamento de inde-
nizações por responsabilidade civil.

Considerações finais 

A prevenção dos acidentes do trabalho 
sempre deve estar na lista de prioridades da em-
presa, pois é constitucional o dever de valoriza-

ção do trabalho humano, os valores sociais do 
trabalho e a dignidade da pessoa humana.

Contudo, quando se analisa o tema sob a 
perspectiva empresarial é importante considerar 
que a possibilidade de condenação ao pagamento 
de indenizações por responsabilidade civil pelo 
acidente do trabalho é uma forma de incentivar 
por coação a empresa a promover a prevenção no 
ambiente laboral, ainda que esta seja uma obri-
gação legal imposta, evitando, assim, gastos com 
indenizações, os quais podem superar àqueles 
que teria com a prevenção, ou até mesmo, supe-
riores à capacidade econômica da empresa.

A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA COMO REGRA EM CASOS DE 
ACIDENTE DO TRABALHO

Renato de Almeida Oliveira Muçouçah
Professor da Graduação e Mestrado em Direito da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador da 
CAPES em Pós-Doutorado e Professor do curso de Mestrado 
em Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

O homem, como bem reconheceu a Decla-
ração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, em 1972, constitui-se em ser dúplice: 
ele é natureza e também modelador de seu meio 
ambiente. Nesse sentido, a humanidade trans-
formou o meio ambiente e, em igual medida, o 
empregador transforma o meio ambiente labo-
ral, vez que o constrói e delimita por meio de seu 
poder diretivo ou, mais especificamente, o po-
der de organização das atividades empresariais 
— que cria, por óbvio, toda a estrutura na qual o 
trabalhador haverá de inserir-se. 

Essa potestade conferida ao empregador, 
que engloba também o poder disciplinar, se exer-
cida abusivamente, com as diversas restrições e 
limites que lhe são intrínsecas, podem vir a con-

figurar atos de violência. A violência pode ser 
manifesta ostensivamente em agressões físicas, 
como pode ser reproduzida de forma velada; é o 
que acontece nos casos de assédio moral, espe-
cialmente no chamado assédio moral coletivo ou 
organizacional, para além do assédio sexual(1).

Nesse sentido, aliás, há aproximadamente 
quinze anos (início dos anos 2000) a justiça ita-
liana chegou a afirmar que o assédio empresarial 
é inicialmente coletivo, compreendendo um con-
junto de atos formalmente legítimos e aparen-
temente inofensivos, mas que podem atingir a 
esfera psíquica, física ou existencial do empre-

(1) Nesse sentido, ver MUÇOUÇAH, Renato de Almeida 
Oliveira. Assédio moral coletivo nas relações de trabalho. 2. 
ed. São Paulo: LTr, 2014.
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gado; todavia, afirmava-se àquela época que a 
prática de assédio exigiria dolo específico e indi-
vidualização para que fosse caracterizado como 
ilícito passível de tutela(2). Essa visão coletiviza-
da dos fenômenos havidos no ambiente do tra-
balho, contudo, mostra-se em tempos hodiernos 
como forma escorreita de verificar-se acidentes 
do trabalho, oriundos da má administração ou 
gerência do ambiente do trabalho.

O ambiente do trabalho possui feições ges-
tálticas; embora tal conceito pertença aos domí-
nios da Psicologia, torna-se imprescindível para 
o estudo das moléstias profissionais em geral. O 
ambiente citado é uma totalidade significativa na 
existência do trabalhador, ou seja, é local em que 
um departamento ou setor (a parte) depende de 
todo o resto para formar o todo, que é unitário. 
Essa experiência humana é total e globalizante, 
perpassando por todos os caminhos existentes 
no ambiente do trabalho, o que impregna a exis-
tência do empregado de forma indelével(3). Nes-
se espaço o todo não é a mera soma das partes, 
mas uma síntese das experiências vividas em 
cada uma delas, que é incorporada à experiência 
em diversos e variados graus. 

Os acidentes do trabalho típicos, assim 
como as doenças profissionais e as doenças do 
trabalho poderão, portanto, ter origem em cau-
sas distintas, o que justifica tutelas jurídicas 
igualmente distintas para que o empregado ou 
seus sucessores venham a ser ressarcidos em face 
de atos ou omissões patronais. 

Noutro falar, os acidentes do trabalho 
podem ter caráter sistêmico ou isolado. Se em 
ambiente seguro um empregado, que deseja 
acelerar a produção do dia para auferir maior 
remuneração, acaba por ferir-se com uma faca, 
por exemplo, é bastante possível que se trate de 
acidente isolado. O empregador não havia exigi-
do produção acima do normal, forneceu equipa-
mentos de proteção individual (nos termos dos 
arts. 166 e 167, ambos da CLT, e da Norma Re-
gulamentadora 6/78, do Ministério do Trabalho 
e Emprego) e o ambiente não oferecia qualquer 
risco ao empregado, caso fossem seguidas à risca 

(2) GULOTTA, Guglielmo. Il vero e il falso mobbing. Milano: 
Giuffrè, 2007. p. 17.

(3) DALGALARRONDO, Paulo. Psicologia e semiologia dos 
transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 
89. 

as ordens constantes do regulamento de empresa 
e demais diretivas patronais. Nesse caso, deverá 
o empregador responder pelo dano sofrido pelo 
empregado apenas se incorrer em dolo ou culpa, 
ex vi do art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, 
e dos arts. 186 e 927, caput, ambos do Código 
Civil. 

Responsabilidade civil do empregador em 
face de acidente do trabalho ou doença a este 
equiparada é, basicamente, “o dever jurídico de 
recomposição do dano”(4). No caso de dolo — 
que é a infração voluntária de preceito legal ou 
contratual — é preciso apenas que o empregador 
tenha consciência da infração e das consequên-
cias que dela poderá advir. Não se exige mais a 
intenção de causar o mal (animus nocendi), pois 
seria elemento subjetivo de difícil apreciação(5). 
Já a culpa “é a inobservância de uma conduta ra-
zoavelmente exigível para o caso concreto, ten-
do em vista padrões medianos”(6). 

Há ação ou omissão por parte do empre-
gador, ainda que sem consciência da infração à 
norma; por outro lado, o empregado sofreu o 
dano e este deverá ser reparado pelo dador de or-
dens, pois acabou por infringir a norma — ainda 
que de maneira não intencional. Um exemplo 
poderá ser facilmente dado: a construção civil 
é um dos setores que mais apresenta acidentes 
do trabalho. Ora, a construção deve ser realiza-
da com pé-direito mínimo de três metros; caso 
se pretenda que o obreiro trabalhe em distância 
inferior a essa, é necessário fiscalizar a rigoro-
sa submissão da empresa às regras constantes 
da Norma Regulamentadora n. 8/78. Se um dos 
trabalhadores vier a construir com pé-direito de, 
por exemplo, dois metros, e a empresa não tiver 
se adaptado às normas acima citadas, ela agiu 
culposamente em relação ao empregado: foi ne-
gligente por não o fiscalizar.

Todavia, como bem relata Roberto Seni-
se Lisboa, a responsabilidade objetiva (ou seja, 
que prescinde de dolo ou culpa) sofreu muita 
resistência para aceitação ao longo dos séculos, 
embora na Roma antiga fosse regra, e não ex-

(4) LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas 
relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 19.

(5) SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito 
Civil: teoria geral das obrigações. 27. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. v. 2, p. 309.

(6) Idem, p. 310. 
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ceção. Por isso é que, em fins do século XIX, 
os Tribunais começaram a vislumbrar um novo 
fundamento para a responsabilidade sem culpa: 
o risco da atividade(7).  Os acidentes do trabalho, 
em particular, passaram não mais a serem vistos 
como casos fortuitos que não mereceriam qual-
quer reparação (a não ser que restasse provada a 
culpa do empregador): estando todo e qualquer 
homem sujeito a ser vítima, iniciou-se a prote-
ção aos acidentados a ser vista como repartição 
social de um bem comum(8). Foi este o principal 
embasamento, aliás, para a teoria do risco profis-
sional. 

Há uma visão reducionista, porém, que 
busca fundamentar a responsabilidade civil ob-
jetiva por acidentes do trabalho com base nas 
letras do parágrafo único do art. 927 do digesto 
civilista. Seriam reparáveis, independentemente 
de culpa, apenas os danos causados em razão 
da natureza da atividade envolvida como, por 
exemplo, trabalhar com explosivos (condições 
perigosas) ou agentes nocivos à saúde (condição 
insalubre). 

A diretriz trabalhista da teoria do risco pro-
fissional, porém, não é esta. Ora, o meio ambien-
te do trabalho é local em que se desenvolve boa 
parte da vida do trabalhador, vida essa que se 
encontra em íntima ligação e dependência com a 
qualidade daquele ambiente. 

Consoante Guilherme Guimarães Feli-
ciano, discute-se o meio ambiente do trabalho 
ecologicamente equilibrado quando se debate o 
problema do trabalho perverso (periculosidade, 
insalubridade, e penosidade — art. 7º, XXIII, da 
CF; arts.189 usque 197 da CLT; Lei n. 7.369/85), 
como também em tema de acidente de traba-
lho ( art.7, XXVIII, da CF; arts.19 e 21 da Lei 
n.8.213/91) e entidades mórbidas equivalentes 
(moléstias profissionais e doenças do trabalho 
— art. 20, I e II, da Lei n. 8.213/91) e, em geral, 
riscos inerente ao trabalho e tutela da saúde , da 
higiene e da segurança do trabalho (art. 7, XXII, 
da CF e 154 usque 201 da CLT)(9).

(7) Op. cit., p. 27-31.

(8) EWALD, François. L’Etat Providence. Paris: Bernard 
Grasset 1986. p. 18.

(9) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos Avançados 

A análise sistêmica do meio ambiente do 
trabalho é imprescindível para verificar-se o en-
quadramento escorreito da responsabilização do 
empregador por acidentes do trabalho, sendo 
descartada de plano nesse momento, a análise 
tópica de eventos isolados, as quais não guardam 
relação alguma com o meio ambiente do traba-
lho. Neste caso, trata-se de responsabilidade 
objetiva, que advém exclusivamente do próprio 
exercício da atividade laboral. Pense-se, pois, na 
figura de um vigilante que, como qualquer outro 
profissional, labore com coturno estilo militar, 
o qual possui bico de aço: se a descarga elétrica 
de um raio vier a transmitir-se por uma barra de 
ferro na qual sempre os vigilantes pisam, a ques-
tão refere-se a um risco oriundo do próprio am-
biente do trabalho; o bico de aço poderá captar a 
descarga elétrica e causar danos de naturezas as 
mais diversas ao empregado. 

Casos como esse atraem a aplicação do art. 
225, § 3º, da Constituição Federal que, conju-
gado com o art. 200, VIII, in fine do mesmo di-
ploma, obriga o empregador que causou danos 
ao ambiente do trabalho à reparação dos danos 
causados, os quais poderão ter natureza indivi-
dual e coletiva. Ademais, o art. 14, § 1º, da Lei 
n. 6.938/81 dispõe, em matéria ambiental, que 
a responsabilidade do empregador-poluidor é 
objetiva.

Tem-se, portanto, que a primeira análise a 
ser realizada quando da ocorrência de acidente 
do trabalho ou doença a ele equiparada é se há 
alguma relação entre o evento danoso e o am-
biente do trabalho. Noutro falar, a responsabi-
lidade objetiva passa a tornar-se regra no orde-
namento jurídico — mesmo porque o caput do 
art. 7º da Constituição Federal assegura que são 
direitos dos trabalhadores (e não dos emprega-
dores) a indenização por acidente do trabalho 
quando a empresa incorrer em dolo ou culpa. 
Para esses casos, certamente, a indenização a 
ser paga será substancialmente maior que aque-
la existente nos casos de responsabilidade obje-
tiva, a teor do que dispõe o art. 944 do Código 
Civil.

de Direito Material do Trabalho. São Paulo: Editora Damásio 
de Jesus, 2006. v. 1, p. 120.
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balho adequado a cada atividade laboral, como, 
por exemplo, a NR n. 18, que estabelece “condi-
ções e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção”, ou a NR n. 34, que estabelece “con-
dições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção e reparação naval”.

Entretanto, paralelamente ao meio ambien-
te adequado para o trabalho em qualquer ativi-
dade, há outros fatores que podem ser determi-
nantes para a saúde do trabalhador. 

A realidade atual demonstra um novo con-
texto dos acidentes do trabalho, visto, principal-
mente, o avanço tecnológico. Nesse sentido, a 
Organização Internacional do Trabalho — OIT, 
em comemoração ao “dia mundial de la segu-
ridade y la salud en el trabajo (28 abril 2010), 
publicou trabalho intitulado Riesgos emergentes 
y nuevos modelos de prevención en un mundo 
de trabajo en transformación”, que dispõe ini-
cialmente sobre o tema da seguinte forma: 

En las últimas décadas han tenido lugar 
importantes avances tecnológicos en el lugar de 
trabajo, los cuales, junto con la rápida globaliza-
ción, han transformado el trabajo para muchas 
personas en todo el mundo. Los efectos de di-
chos cambios en la seguridad y la salud en el tra-
bajo (SST) también han sido notorios. En algu-
nos casos, se han reducido o eliminado peligros 
y riesgos más tradicionales, por ejemplo, a través 
de la automatización industrial, pero las nuevas 
tecnologías también han creado nuevos riesgos. 
Muchos de los riesgos tradicionales del lugar de 

O trabalho, quando realizado de forma e 
em ambiente inadequados, sem observância de 
normas de saúde e segurança pode ocasionar 
acidentes, cujas consequências serão as mais di-
versas para o trabalhador, para o empregador e 
para o Estado, tornando-se, sem dúvida alguma, 
um dos maiores problemas na seara trabalhista, 
combatido, ao longo dos anos, desde o surgi-
mento do emprego.

Inicialmente, para se evitarem acidentes do 
trabalho e doenças ocupacionais deve-se obser-
var um meio ambiente de trabalho que propor-
cione segurança para o empregado, conforme 
ressalta com propriedade Melo (2010): 

O meio ambiente do trabalho adequado 
e seguro é um direito fundamental do cidadão 
(lato sensu). Não é um mero direito trabalhista 
vinculado ao contrato de trabalho, pois a pro-
teção daquele é distinta da assegurada ao meio 
ambiente do trabalho, porquanto esta última 
busca salvaguardar a saúde e a segurança do 
trabalhador no ambiente em que desenvolve as 
suas atividades(1). 

Importante salientar que o ambiente de tra-
balho seguro varia de atividade para atividade. 
Nesse sentido, o Ministério do Trabalho e Em-
prego edita normas regulamentadoras destina-
das a definir como deve ser o ambiente de tra-

(1) MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do 
trabalho e à saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: LTr, 
2010. p. 34.
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trabajo persisten sin embargo, y el número de 
enfermedades y accidentes relacionados con el 
trabajo sigue siendo inaceptablemente elevado.

Al mismo tiempo, muchos trabajadores es-
tán expuestos a “nuevos” riesgos generados por 
las características cambiantes del trabajo, por 
ejemplo, debido a las condiciones derivadas del 
empleo precario y a la creciente presión para sa-
tisfacer las exigencias de la vida laboral moder-
na. Los perfiles de edad de la fuerza de trabajo 
también están cambiando, al igual que el equi-
librio de género en muchos lugares de trabajo. 
Estos cambios en las características del empleo 
han creado riesgos manifiestos que anteriormen-
te eran menos destacados o menos evidentes(2).

Além de condições de trabalho adequadas, 
que efetivamente contribuem para diminuição dos 
riscos de acidentes do trabalho, deve ser observada 
a razoável duração do trabalho, tendo em vista que 
uma das consequências da duração de trabalho ex-
tenuante é o impacto direto na saúde do trabalha-
dor, que pode resultar em acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais ou profissionais(3). 

A história trabalhista demonstra que os aci-
dentes de trabalho, muitas vezes, são resultado 
da fadiga(4) pelo trabalho, até porque se consi-

(2) OIT. Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención 
en un mundo de trabajo en transformación. Disponível em: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/safework/
doc/safeday10a_149.pdf> Acesso: 1º fev. 2012.

(3) Define-se acidente do trabalho aquele que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou 
temporária, que cause a morte, a perda ou a redução da 
capacidade para o trabalho. Consideram-se acidente do 
trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. 
Equiparam-se também ao acidente do trabalho: o acidente 
ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 
única, haja contribuído diretamente para a ocorrência 
da lesão; certos acidentes sofridos pelo segurado no 
local e no horário de trabalho; a doença proveniente de 
contaminação acidental do empregado no exercício de sua 
atividade; e o acidente sofrido a serviço da empresa ou no 
trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado 
e vice-versa. (MPAS. Anuário Estatístico da Previdência 
Social 2010. Disponível em: <http://www.mp as.gov.br/
conteudoDinamico.php?id=1162> Acesso: 28 nov. 2011.). 

(4) Segadas Vianna dispõe que “Quando se verifica o 
esgotamento das energias seja pelo excesso de trabalho, 
pela monotonia do trabalho ou pelo trabalho executado em 
condições penosas, aparece o fenômeno que se denomina 
fadiga e que é o esfalfamento físico resultante de uma 
atividade continuada, manifestada pela desobediência 
dos músculos às excitações nervosas e por uma sensação 
desagradável e indefinida.” SÜSSEKIND, Arnaldo et al. 

dera que acidentes do trabalho não são eventos 
acidentais, mas, sim, eventos socialmente deter-
minados, previsíveis. 

Na fase áurea da maquinofatura inglesa, 
quando a exploração do trabalhador ganhava 
contornos de semiescravidão, eram comuns os 
acidentes de trabalho, em virtude do esgotamen-
to físico e mental. 

Nesse sentido, Süssekind (1950) assim dis-
corre: 

E se ao trabalhador não for assegurado re-
pouso compensador que lhe permita retemperar 
as energias físicas revigorar o sistema nervo-
so e dedicar-se à prática de atividades diversas 
da que executa em serviço — é óbvio que os 
fenômenos patológicos produzidos pela fadiga 
concorrerão para destruir seu organismo, 
torná-lo um eterno exaltado, exterminar-lhe 
a alegria de viver e de trabalhar, aumentar o 
número de acidentes, prejudicar a execução 
do serviço, reduzir o rendimento do trabalho, 
criando, enfim, uma série de males sociais que 
tanto afligem àqueles que creem no surgimento 
de um mundo melhor.

Como já tive o ensejo de recordar, quando 
o trabalho é excessivo ou parte das horas desti-
nadas ao repouso não é empregada em ativida-
des que concorrem para eliminar os resíduos da 
fadiga, impossível será evitar a acumulação das 
toxinas oriundas das transformações psicofisio-
lógicas geradas pelo trabalho(5). 

Jornadas extenuantes levam o trabalhador à 
fadiga física e mental, pois todo ser humano tem 
seu limite quanto ao tempo dedicado a determi-
nada atividade laborativa. É certo que algumas 
atividades podem ser suportadas por mais tem-
po, enquanto outras tem que ser reduzidas, con-
forme se verificou ao se tratar de atividade com 
duração do trabalho diferenciada. Porém, o que 
se discute é o respeito aos limites físicos e psi-
cológicos do trabalhador e suas consequências, 
relacionadas ao excesso na duração de trabalho.

Atividades que demandam força física ten-
dem a ser interpretadas como as que devem ter a 
limitação mais severa, pois é indiscutível que, a 
partir de certo momento, o empregado não con-

Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 
2000, p. 1.011, v. 2.

(5) SÜSSEKIND, Arnaldo. Duração do trabalho e repousos 
remunerados. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1950. p. 86.
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segue mais executar com a mesma força o tra-
balho que lhe é atribuído, o que pode acarretar 
acidentes do trabalho.

Nesse tipo de atividade o Brasil ainda re-
gistra altos índices de acidentes, principalmente 
na indústria, com 210.831 acidentes típicos em 
2010, e na construção civil, onde foram registra-
dos 36.379 acidentes típicos em 2010(6). 

Em contrapartida, atividades que deman-
dam maior esforço intelectual tendem a apresen-
tar maior suportabilidade, em termos de tempo 
da duração do trabalho, o que, muitas vezes, leva 
o obreiro à fadiga mental, que pode culminar em 
doenças de cunho psicológico/psiquiátricos. 

Portanto, fadiga física ou mental trata-se de 
um problema extremamente complexo, que Süs-
sekind (2000) assim pondera: 

Pouco estudado, ainda, entre nós, o pro-
blema da fadiga deveria merecer maior atenção, 
sobretudo porque ele repercute não apenas na 
produção, como veremos, mas na própria vida 
social do trabalhador, a ponto de estudiosos do 
problema, na Europa e nos Estados Unidos, afir-
marem que ele chega a ser causa da anormali-
dade infantil, da diminuição da natalidade, da 
degeneração da raça etc(7). 

Percebe-se que nos dias atuais a duração do 
trabalho é apenas um dos componentes para o 
adoecimento do trabalhador, pois a fadiga física 
e mental atribuída a outros fatores é, sem dúvida 
alguma, propulsora de acidentes do trabalho. 

Os custos gerados pelo adoecimento do 
trabalhador vão muito além do simples prejuízo 
financeiro do empregador ou à previdência so-
cial. Isto porque esta situação gera cada vez mais 
uma sociedade improdutiva e infeliz. 

Sobre a saúde física e psicológica do traba-
lhador já tivemos a oportunidade de discorrer o 
seguinte: 

Ao contrário do que se aplicava antes das 
revoluções de classes ocorridas nos séculos 
XVIII e XIX, com destaque para a Revolução In-

(6) Acidentes Típicos são os acidentes decorrentes da 
característica da atividade profissional desempenhada pelo 
acidentado. Os dados são do Ministério da Previdência e 
Assistência Social. Disponível em: <http://www.mpas.gov.
br/conteudoDinamico.php?id=1162>. Acesso: 28 nov. 2011. 

(7) SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do 
trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 1.011, v. 2.

dustrial inglesa, percebeu-se que o empregado 
somente irá produzir com qualidade se houver 
uma harmonia entre sua saúde física e psicológi-
ca, o que se alcançará com jornadas compatíveis 
ao trabalho, descanso intra-jornadas, repouso 
semanal, bem como várias outras condutas pre-
ventivas relacionadas à Saúde Ocupacional, prá-
ticas que a história nos mostra que vêm evoluin-
do dia após dia(8).

Oliveira (2002) pondera sobre a importância 
do trabalho e da saúde do trabalhador, destacan-
do que “O trabalho que constrói riquezas e im-
pulsiona o progresso não pode destruir o homem, 
ou apressar sua morte.”(9). Contudo, quando há 
o desemprego, consequentemente, há o exército 
de reserva de trabalhadores, que, muitas vezes, fa-
vorece o empregador a simplesmente substituir o 
empregado que não serve mais à sua pretensão. 

Os acidentes do trabalho afetam direta-
mente a dignidade da pessoa humana, pois além 
dos traumas imediatos, em muitos casos, dei-
xam sequelas que irão modificar completamente 
a vida do obreiro.
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Desde a promulgação da Lei n. 9.307/96, a 
utilização da arbitragem como método de solu-
ção de conflitos individuais trabalhistas tem sido 
debatida animosamente. A polêmica iniciou-se 
quanto a suposto conflito entre a Lei e os princí-
pios da inafastabilidade da jurisdição(1), do juiz 
natural e do acesso à justiça, ao qual o Supremo 
Tribunal Federal esclareceu não haver(2). O direi-
to de ação não consiste em um dever, no sentido 
de que todo e qualquer litígio deve ser submeti-
do ao Poder Judiciário.

O entrave argumentativo seguia, então, 
quanto à limitação do uso da arbitragem aos 
direitos patrimoniais posta pelo art. 1º da Lei: 
“As pessoas capazes de contratar poderão valer-se 
da arbitragem para dirimir litígios relativos a di-
reitos patrimoniais disponíveis”. Neste aspecto, a 
doutrina parece ter assimilado a distinção entre 
as características da imperatividade dos direitos 
trabalhistas e da sua indisponibilidade, sendo 
que “O fato de existirem normas de ordem públi-
ca no Direito do Trabalho (art. 9º, 444, e 468, da 
CLT), não significa dizer que os Direitos Trabalhis-
tas são indisponíveis.” (SCHIAVI, p. 8).

Desta forma, a doutrina do Ministro Mau-
rício Godinho Delgado (2014, p. 214 e 215) é 
bastante eficaz ao deslinde da questão, porquan-

(1) Inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

(2) SE 5.206-Espanha, AgRg, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
12.12.2001.

to procura segregar as espécies de direitos tra-
balhistas que contariam com a proteção da in-
disponibilidade absoluta, da indisponibilidade 
relativa e os que seriam de livre disponibilidade. 
Esta categorização permitiu aos operadores do 
direito entenderem qual seria o verdadeiro ob-
jeto da arbitragem trabalhista, sob o enfoque in-
dividual.

Os direitos trabalhistas de indisponibilida-
de absoluta consistiriam em um patamar civili-
zatório mínimo, merecendo tutela de nível de 
interesse público, como o direito à anotação da 
CTPS, ao salário mínimo, à incidência das nor-
mas de proteção à saúde e segurança do traba-
lhador. Já os direitos de indisponibilidade relati-
va — sobre os quais poderia haver transação — 
são os que traduzem interesse individual ou bi-
lateral simples, que não caracterizam um padrão 
civilizatório mínimo, isto é, são aqueles direitos 
que podem ser alterados durante a vigência da 
relação de trabalho desde que não importem em 
prejuízo.

Os disponíveis são aqueles sobre os quais as 
partes podem transigir e dispor. Segundo Nélson 
Nery Júnior (2003, p. 1.430), “Em suma, todo o 
direito que puder ser objeto de transação pode 
ser examinado e julgado por meio do juízo arbi-
tral.” O próprio Min. Maurício Godinho Delgado 
conclui que “Somente será passível de transação 
lícita parcela juridicamente não imantada pela 
indisponibilidade absoluta [...]” (2014, p. 216).
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Nesse passo, em recente decisão profe-
rida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 
30/04/2015, no Recurso Extraordinário com re-
percussão geral reconhecida n. 590.415, de rela-
toria do Ministro Luis Roberto Barroso, acompa-
nhado do unânime plenário, a indisponibilidade 
dos direitos trabalhistas passa a ser novamente 
pauta atual. A Corte entendeu que o direito em 
questão era disponível para a transação indivi-
dual com chancela coletiva e entendeu válida a 
manifestação de vontade individual do empre-
gado em firmar quitação geral do contrato de 
trabalho amparada por instrumento coletivo de 
dispensa voluntária ou incentivada, superando a 
OJ n. 270 da SDI-I do TST. 

Ainda que não pacificado o entendimento 
sobre o direito a ser arbitrado — ao menos em 
certo grau –, o ponto chave a obstaculizar a uti-
lização da arbitragem nos conflitos individuais 
trabalhistas passou também a ser a presunção de 
mácula na manifestação de vontade do emprega-
do no momento da eleição do método de resolu-
ção de conflitos. Isso porque a hipossuficiência 
do empregado presume posição de desvantagem 
e nítida dependência do empregado em relação 
ao empregador, sendo que o vício da vontade do 
pactuado, por conseguinte, também acaba sendo 
presumido.

Em contraponto, muito se teorizou sobre 
a possibilidade de considerar-se válida a mani-
festação de vontade em firmar compromisso 
arbitral por aqueles empregados cuja relação 
de emprego é marcada por uma subordinação 
e dependência econômica rarefeitas, em que há 
mais igualdade que desigualdade entre as partes 
e pela qual a autonomia da vontade recebe maior 
prestígio. Trata-se do típico caso dos emprega-
dos de alto escalão e qualificação.

Há precedente jurisprudencial que distinga 
empregados pela sua qualificação a fim de apu-
rar o grau de subordinação e hipossuficiência 
para, finalmente, entender pela validade da elei-
ção do Juízo Arbitral (TRT — 15ª R. — Proc. 
1048- 2004-032-15-00-0-RO — Ac. 9503/06 — 
11ª C — Rel. Flávio Nunes Campos — DOESP 
3.3.06). Já no sentido de analisar o momento do 
pacto para aferição da validade, as 4ª e 7ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceram 
alguns precedentes, pelos quais passou a con-

siderarem válida a arbitragem eleita quando do 
término da relação empregatícia(3).

Mas, quando a discussão parecia evoluir 
critérios específicos de aplicabilidade da arbi-
tragem nos dissídios individuais, a Subseção de 
Dissídios Individuais I do TST, em apreciação 
de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho, decidiu pela total inaplica-
bilidade da arbitragem de forma indiscriminada 
a toda relação de emprego, condenando a Câ-
mara de Arbitragem de Minas Gerais a abster-se 
de “promover amplamente a arbitragem envol-
vendo direitos individuais trabalhistas, inclusive 
após a cessação do contrato de trabalho [...]”(4).

A decisão acabou por pacificar a divergên-
cia que havia entre as Turmas da própria Corte 
Trabalhista e teve como principal fundamento 
a presunção de mácula no livre arbítrio indivi-
dual decorrente da hipossuficiência econômi-
ca. Invocou o princípio tuitivo como inviabili-
zador da utilização da arbitragem aos dissídios 
individuais, inclusive quanto ao período pós-
-contratual, considerando-o como momento em 
que ainda há fragilidade do empregado quanto à 
insegurança do desemprego. Em suma, a SDI-I 
entendeu que a arbitragem “[...] não se compati-
biliza com o modelo de intervencionismo estatal 
norteador das relações de emprego no Brasil.”

A uniformização da jurisprudência sobre a 
temática, que ocorreu em 22.5.2015, parecia ser 
o fim da saga arbitral. Entretanto, foi precedida 
pela silenciosa aprovação do Projeto de Lei n. 
406/2013 pelo Congresso Nacional, que desde 
5.5.2015(5) está pendente de sanção presidencial.

O projeto promove, dentre outras altera-
ções na Lei n. 9.307/96, a possibilidade de apli-
cação da arbitragem aos dissídios individuais 
relativos a empregados que pactuem cláusula 
compromissória, cujo cargo ou função seja de 
administrador ou de diretor estatutário. A cláu-

(3) RR — 25900-67.2008.5.03.0075 , Relator Ministro: 
Antônio José de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 
2.12.2009, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11.12.200 
e RR — 144300-80.2005.5.02.0040 Data de Julgamento: 
15.12.2010, Relator Ministro: Antônio José de Barros 
Levenhagen, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 4.2.2011.

(4) TST-E-ED-RR-25900-67.2008.5.03.0075, SBDI-I, rel. 
Min. João Oreste Dalazen, 16.4.2015.

(5) Este artigo está sendo submetido em 22.4.2015. 
Desta forma, neste momento, ainda não houve sanção 
presidencial.
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sula compromissória pactuada por estes é pre-
sumidamente válida e sua eficácia resta condi-
cionada à iniciativa do empregado em instituir a 
arbitragem ou à sua concordância expressa com 
a instituição. 

“Art. 4º, § 4º Desde que o empregado ocupe 
ou venha a ocupar cargo ou função de administra-
dor ou de diretor estatutário, nos contratos indi-
viduais de trabalho poderá ser pactuada cláusula 
compromissória, que só terá eficácia se o emprega-
do tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou 
se concordar expressamente com a sua instituição.”

De fato, o pressuposto desta inserção do § 
4º ao art. 4º da Lei n. 9.307/96 tem o fundamento 
diametricamente inverso do utilizado pela SDI-I 
do TST na recente decisão. Segundo o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, entende-se, 
como regra geral, haver higidez na manifestação 
de vontade do administrador ou diretor estatu-
tário da empresa: 

“Na área trabalhista, os empregados que 
ocupam cargos de elevada hierarquia nas grandes 
empresas poderão optar pela arbitragem, para re-
solver conflitos inerentes a seu contrato de traba-
lho, desde que deem início ao procedimento ou con-
cordem expressamente com a sua instituição pelo 
empregador.”

Por certo, quando se segregou dos demais 
empregados os administradores de empresas e 
diretores estatutário, se fez justamente porque 
são empregados considerados de alto escalão, 
cujas relações apresentam maior autonomia, in-
dependências jurídica e econômica. Estes fatos 
emprestam a conclusão de que por eles pode ser 
exercida a autonomia da vontade de forma váli-
da. À exceção, os vícios de consentimento de sua 
vontade deverão ser comprovados, se existentes. 

Sem dúvidas, se o projeto ultrapassar a san-
ção presidencial, haverá espaço para distintas in-
terpretações não só quanto ao alcance do concei-
to de “cargo ou função de administrador”, mas 
em especial quanto ao modo, forma e tempo da 
instituição da arbitragem, isto é, das condições 
da nomeação do árbitro e do seu aceite. Isso por-
que a validade da cláusula compromissória fica-

rá condicionada à concordância expressa do em-
pregado à instituição da arbitragem, que ocorre 
no momento em que o árbitro aceita a nomeação 
(art. 19 da Lei n. 9.307/96). 

De toda a sorte, a partir da sanção presi-
dencial e, portanto, da possibilidade de pac-
tuar-se cláusulas compromissórias arbitrais em 
contratos de empregos específicos, haverá de 
estabelecer-se uma teorização sobre a institui-
ção da arbitragem também na seara laboral. O 
aprofundamento nas questões procedimentais 
da arbitragem pela seara trabalhista, que era im-
pedido justamente porque a própria pactuação 
era rechaçada, agora pode alçar status de pauta 
do dia, merecendo ser objeto de futuros estudos.
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do em desfrutar de sua existência, com enfoque 
na felicidade individual de cada um(2). 

O dano existencial seria aquele que impe-
diria a realização pessoal e profissional do indi-
víduo, com dimensão objetiva e externa(3), repre-
sentando um não poder fazer, um ter que fazer 
diferente, não volitivo. O dano abrange, então, 
duas distintas vertentes: a abusiva privação da 
vida social ou dos projetos de vida do empre-
gado. Nas palavras de Jorge Boucinhas e Rubia 
Alvarenga(4), o dano existencial trabalhista:

“[...] decorre da conduta patronal que impos-
sibilita o empregado de se relacionar e de conviver 
em sociedade por meio de atividades recreativas, 
afetivas, espirituais, culturais, esportivas, sociais 
e de descanso, que lhe trarão bem-estar físico e 
psíquico e, por consequência, felicidade; ou que o 
impede de executar, de prosseguir ou mesmo de re-
começar os seus projetos de vida, que serão, por sua 
vez, responsáveis pelo seu crescimento ou realiza-
ção profissional, social e pessoal.”

Desta forma, a conduta patronal pode im-
plicar ao empregado uma renúncia involuntária 
total ou parcial do desfrute diário das relações 
familiares, sociais, afetivas, religiosas, culturais 
e de atividades recreativas, como também pode 

(2) Para Flávia Rampazzo (2009, p. 37), a felicidade é, em 
última análise, a razão de ser da existência humana.

(3) Eugênio Facchini Neto, durante o Congresso sobre 
Responsabilidade Civil na ENAMAT em 11.11.2014, 
ressaltou as consequências externas do ato danoso como 
a grande distinção entre dano existencial e moral. É 
justamente por este motivo que se entende que o dano 
existencial, ao inverso do dano moral, comporta prova.

(4) 2009, p. 451.

O dano é o fundamento de existência da 
responsabilidade civil. Justamente por este mo-
tivo, o debate jurídico sobre responsabilidade no 
âmbito das relações de labor tem sido renovado 
a partir da atualíssima importação do modelo 
italiano de danni esistenziali. Desenvolvido na 
década de 1990 pela Escola Triestina da Univer-
sitá degli Studi di Trieste e como resposta doutri-
nária-jurisprudencial à limitação legislativa dos 
danos extrapatrimoniais, esta espécie de dano 
teve sua noção descritiva mais completa apre-
sentada apenas em 2006 pela Sezione Unite da 
Corte de Cassação Italiana (Decisão n. 6.572)(1).

O dano existencial foi, então, trazido ao 
sistema jurídico nacional inicialmente sob um 
enfoque cível para, somente mais tarde, ser 
transposto à realidade da seara trabalhista. En-
contra como pano de fundo a garantia à digni-
dade da pessoa humana e o direito fundamental 
à liberdade, dentre outros aplicados horizontal-
mente entre particulares, empregado e emprega-
dor. Na casuística, surge a partir da violação a 
certos direitos, como ao direito à desconexão do 
trabalho, ao direito ao lazer, aos direitos da per-
sonalidade, ao direito ao desenvolvimento pes-
soal e profissional, às regras celetistas protetivas 
de jornada e de férias, dentre outras. 

Nesse passo, a doutrina justrabalhista che-
gou a um relativo consenso da conceituação do 
instituto, concluindo que — independentemen-
te do patrimônio jurídico violado, dentre os pas-
síveis de provocar dano existencial –, em suma, 
trata-se de uma violação à liberdade do emprega-

(1) O leading case, da mesma Corte, possui ref. n. 233/2003.
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impedir o empregado de dar execução, conti-
nuação ou reconstrução do seu projeto de vida, 
pessoal, social ou profissional.

Tais contornos conceituais, embora tratem 
de uma temática muito recente, já estão bem de-
limitados na doutrina e jurisprudência. Contu-
do, ultrapassando a história e conceituação do 
dano existencial, encontra-se um abismo signifi-
cativo ao que tange estudos sobre a aplicação da 
responsabilidade civil correlata ao dano existen-
cial, cujos lineamentos estão em franca elabo-
ração pelos próprios operadores do direito, seja 
quanto pleiteiam perante a Justiça Laboral, seja 
quando decidem os magistrados. 

No próprio Tribunal Superior do Trabalho, 
encontra-se decisões que entendem o dano exis-
tencial como hipótese de responsabilidade ob-
jetiva(5), outras de responsabilidade subjetiva(6). 
Algumas, quando entendem pela responsabili-
dade subjetiva, tangenciam-se de maiores incur-
sões sobre a culpa. Aqui, há espaço para estudos 
mais concretos e profundos. 

A aplicação indiscriminada da responsa-
bilização por dano existencial sem maiores re-
flexões sobre a culpa tende não só a banalizar 
o instituto, mas a acabar por transformá-lo em 
consequência automática pelo desrespeito de 
regras celetistas. Admirável, nesse passo, a posi-
ção firme do mesmo Tribunal em definir o dano 
existencial como passível de prova, não se tra-
tando de hipótese de dano presumido(7). 

É na análise da culpa pela ocorrência de 
dano existencial que surgem duas questões pouco 
debatidas na seara trabalhista e que, quando le-

(5) A exemplo do AIRR — 806-58.2011.5.15.0082, Relator 
Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 25.3.2015, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 31.3.2015.

(6) A exemplo do RR — 727-76.2011.5.24.0002, Data 
de Julgamento: 19.6.2013, Relator: Ministro Hugo Carlos 
Scheuermann, 1.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
28.6.2013.

(7) RR — 78-64.2012.5.04.0251, Relatora Ministra: 
Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 20.8.2014, 
4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14.11.2014; AIRR 
— 308-86.2012.5.03.0008, Relator Ministro: Hugo 
Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 14.5.2014, 
1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23.5.2014; ARR 
— 566-70.2012.5.04.0234 , Relatora Ministra: Maria de 
Assis Calsing, Data de Julgamento: 8.10.2014, 4ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 10.10.2014; ARR — 566-
70.2012.5.04.0234 , Relatora Ministra: Maria de Assis 
Calsing, Data de Julgamento: 8.10.2014, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 10.10.2014.

vantadas, tendem a ser rechaçadas prima facie. 
Primeiramente, a necessidade de considerar-se 
o empregado como indivíduo. Isso porque nem 
todos possuem o interesse em desfrutar, na mes-
ma medida, a vida de relação, isto é, de realizar 
com a mesma frequência e duração as ativida-
des sociais, familiares, religiosas e recreativas ou 
adotar os mesmos projetos de vida. Ou, inclusi-
ve, adotar qualquer projeto de vida. 

A escolha de como, quando e em que modo 
o empregado quer desfrutar a vida de relações 
ou estabelecer algum projeto de vida é exercí-
cio do direito fundamental de liberdade. E, nes-
te contexto, o exercício desta liberdade deve ser 
levado em consideração quando se analisa a sua 
restrição por ordens patronais. 

Neste sentido, o Ministro Orestes Dalazen, 
em recentíssimo julgado, entendeu que a opção 
de estilo de vida do próprio empregado deve in-
fluir na análise da culpa do empregador:

“[...] por vezes pode consultar aos interesses 
do próprio empregado a dilatação habitual da jor-
nada. Nem sempre é a empresa que exige o trabalho 
extraordinário. Em situações extremas, há traba-
lhadores compulsivos, ou seja, viciados em trabalho 
(workaholic), quer motivados pela alta competitivi-
dade, vaidade, ganância, necessidade de sobrevivên-
cia, quer motivados por alguma necessidade pessoal 
de provar algo a alguém ou a si mesmo. Indivíduos 
assim geralmente não conseguem desvincular-se do 
trabalho e, muitas vezes por iniciativa própria, dei-
xam de lado filhos, pais, amigos e família em prol 
do labor. Daí a exigência de o empregado comprovar 
que o empregador exigiu-lhe labor excessivo e de 
modo a afetar-lhe a vida de relações.”(8)

A segunda questão é o tratamento casuísti-
co, na dialética processual, a ser conferido a cada 
relação de emprego, sob o enfoque da possibili-
dade fática do exercício do direito de resistência 
pelo empregado. Isto é, do direito pelo qual o 
empregado se opõe às determinações ilegais ou 
abusivas do empregador(9).

Explica-se: o dano existencial é resultado 
de ato abusivo do empregador, por expressão 
do poder diretivo e da subordinação que exerce 
perante o empregado. Este último, ante sua hi-

(8) RR n. 154-80.2013.5.04.0016, Relator Ministro: João 
Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 4.3.2015, 4ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 31.3.2015.

(9) MARANHÃO, 1993. p. 90.
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possuficiência presumida, acaba por acatar as or-
dens ilegais e abusivas de modo a sofrer violação 
à liberdade de escolha e exercício de uma deter-
minada vida de relações ou projeto de vida. De 
fato, nesta lógica do Direito do Trabalho Clássi-
co, o empregado é verdadeiro objeto da relação 
de emprego, em estado de sujeição. 

Entretanto, há relações de emprego em que 
estas premissas — que ensejariam, como regra, 
a presunção de impossibilidade fática de exer-
cício do poder de resistência — não ocorrem, 
ou ocorrem em pequeno grau. Há relações de 
emprego em que a dependência jurídica (subor-
dinação) e econômica são rarefeitas, denotando 
pouca desigualdade entre as partes e maior auto-
nomia; situação que permitiria, sob o viés fático, 
exercer-se o jus resistentiae contra atos abusivos 
do empregador. Esta medida da possibilidade de 
exercício do direito de resistência teria o condão 
de afastar ou minorar a culpa do empregador, 
ainda que por meio de culpa concorrente. 

À luz destas breves considerações, o siste-
ma justrabalhista fará maior coerência sistêmica e 
emprestará maior seriedade ao dano existencial a 
partir do momento em que a análise da culpa levar 
consigo a necessária leitura da individualidade do 
empregado — através de suas escolhas pessoais de 
vida de relações e de projeto de vida — e das pecu-
liaridades da relação de emprego, sob o aspecto da 
subordinação, dependência econômica e liberdade 
de exercício do jus resistentiae. No sistema juslabo-
ral, pela perspectiva clássica, mas sempre atual, de 
Americo Plá Rodriguez (1982, p. 173): 

“Não há critérios rígidos, seguros e infalíveis 
que sirvam para todos os casos; devemos comparar 
valores heterogêneos, influenciados por circunstân-
cias diversas. Como diz Carnelutti, os problemas 
do trabalho não são teoremas de geometria, mas 
fenômenos da vida social e por isso não são susce-
tíveis de soluções exatas.”
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vel” e legitimando as intervenções estatais na 
autonomia privada.

De fato, no contrato de trabalho, temos 
uma das partes que coloca a sua disposição de 
outrem sua força de trabalho mediante salário 
(arts. 2º e 3º da CLT). O trabalhador, sujeito hi-
possuficiente, tem no objeto do contrato — o 
salário — talvez sua única possibilidade de exis-
tência digna. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Philip-
pe de Mello Filho e Ana de Oliveira Frazão(2) 
bem afirmam que “o direito ao trabalho não é 
apenas um entre tantos direitos fundamentais 
consagrados pela Constituição Federal de 1988, 
mas além disso — em sinergia e em pé de igual-
dade com a dignidade da pessoa humana –, re-
presenta valor e princípio fundamental da ordem 
jurídico-constitucional brasileira”.

Soma-se a isso toda a principiologia traba-
lhista, o que obriga o processo a ser mero ins-
trumento de salvaguarda do direito material, 
a uma, embebido de celeridade e obediente ao 
postulado da razoável duração do processo, 
princípios constitucionais fundamentais explici-
tamente consagrados no seio constitucional (art. 
5º, LXXVIII, da CRFB); a duas, garantidor de 
verbas de natureza alimentar e superprivilegiada 
(arts. 100 da CRFB e 186 do Código Tributário 
Nacional).

A tradição da Justiça do Trabalho, aliás, 
sempre foi esta: a de entregar à sociedade um 
processo célere, eficaz, em tempo razoável, sim-
ples, não oneroso. Este sempre foi o cabedal de 
justiça da Justiça do Trabalho.

(2) SARLET, Ingo Wolfgang; MELLO FILHO, Luiz 
Philippe Vieira de; FRAZÃO, Ana de Oliveira. Diálogos entre 
o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional: estudos em 
homenagem a Rosa Maria Weber. São Paulo: Saraiva, 2014.

Ao pensarmos o Direito Material do Traba-
lho, pensamos na rede protetiva geral trabalhista 
consagrada na Constituição Federal, que é far-
ta e extensa. A título exemplificativo, podemos 
citar diversos dispositivos constitucionais nesse 
sentido, a saber: art. 1º, III e IV; art. 3º, I, III e IV; 
art. 5º, caput, XXIII, e §§ 1º e 2º; art. 7º, caput; 
art. 60, § 4º, IV; art. 170, caput, III, VI, VII e VIII; 
art. 193; art. 200, VIII; e art. 225.

Dentre esses mais variados artigos, desta-
camos, ainda: a dignidade da pessoa humana do 
trabalhador, os valores sociais do trabalho, os 
valores sociais da livre iniciativa, a função so-
cial da propriedade, a cláusula de avanço social 
inserta no art. 7º da CRFB, a vedação do retro-
cesso social, a valorização do trabalho humano 
na ordem econômica, a exigência de se assegurar 
uma existência digna, a justiça social, o primado 
do trabalho como base da ordem social, o bem-
-estar social, a compreensão do trabalho inserta 
no conceito de “meio ambiente” desenvolvido 
no seio constitucional etc.

Com o surgimento do modelo de Estado 
Social, o Estado se propôs a contrapor o antigo 
modelo liberal, que quase “sacralizava” princí-
pios como o da autonomia da vontade privada 
e do pacta sunt servanda. Dentro dessa ótica, Te-
resa Negreiros(1) desenvolveu uma teoria a qual 
batizou de paradigma da essencialidade, aplicá-
vel aos contratos “que versem sobre a aquisição 
ou a utilização de bens que, considerando sua 
destinação, são tidos como essenciais”, pelo que 
estão sujeitos a um regime tutelar, “justificado 
pela necessidade de proteção da parte vulnerá-

(1) NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
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Pois bem.

Segundo histórico trazido no sítio do Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho(3), em 
29.3.2010, por ocasião da celebração do Termo 
de Acordo de Cooperação Técnica n. 51/2010 
entre o CNJ, o TST e o CSJT, a Justiça do Tra-
balho aderiu, oficialmente, ao Processo Judicial 
Eletrônico — PJe. O projeto teve como meta ela-
borar um sistema único de tramitação eletrôni-
ca de processos judiciais. Segundo o Manual do 
PJe, “para além de tal perspectiva, o uso racional 
e inteligente da tecnologia em prol de uma Jus-
tiça do Trabalho mais célere, acessível, econô-
mica, eficiente e sintonizada com a importante 
temática da preservação ambiental não é apenas 
uma possibilidade, mas um dever que se impõe 
a todos nós”(4).

Entretanto, há um grave caminho o qual 
tem sido trilhado pelo Processo Judicial Eletrô-
nico na Justiça do Trabalho, que tem servido 
para a utilização do processo para solução de 
questões periféricas e completamente irrelevan-
tes, se levada em consideração a busca pelo di-
reito material perquirido em juízo.

O que se vê hoje, em abundância, são dis-
cussões periféricas quanto ao tamanho dos ar-
quivos anexados ao Sistema e a quantidade de 
megabytes; se os arquivos anexados são do tipo 
PDF ou PDF-A; se o advogado “clicou” no ícone 
correto etc. Tudo com a possibilidade, inclusi-
ve, de indeferimento da petição inicial, suposta-
mente com arrimo no art. 295 do CPC.

Para bem ilustrar o que afirmamos, trazemos 
caso emblemático noticiado pelo TST em seu Por-
tal de Notícias(5). Naquela assentada, tratou-se 
do processo TST-RR-2058-26.2012.5.23.0022. 
O TRT local entendeu, à unanimidade, que a uti-
lização indevida da opção “sigilo” no Processo 
Judicial Eletrônico, resultante de um equívoco 
do advogado ao “clicar” nessa opção, teria como 
consequência o não conhecimento do recur-
so(6). A ementa do julgamento, pelo TRT da 23ª 
Região(16), está assim epigrafada:

(3) <http://www.csjt.jus.br/historico>.

(4) <http://www.csjt.jus.br/apresentacao>.

(5) <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/ 
c o n t e n t / t u r m a - d e c i d e - q u e - e r r o - n a - o p c a o -
%E2%80%9Csigilo%E2%80%9D-no-pje-pode-ser-
corrigido-por-juiz>.

(6) A 1ª Turma de Julgamento do TRT da 23ª Região 
na 16ª Sessão Ordinária, realizada nesta data, decidiu, 

Sistema de processo eletrônico. PJE-JT. Em-
bargos de declaração opostos pela parte com opção 
de sigilo. Não conhecimento pelo juízo de primeiro 
grau. Resolução administrativa 130/2013 do TRT 
da 23ª Região. Não é ilegal ou inconstitucional 
a regra doméstica criada no âmbito da dimen-
são delegada pelo legislador infraconstitucional 
(Lei n. 11.419/2006) e dentro dos ditames da 
Lei Maior (arts. 22, I, e 24 da CF/1988). Sendo 
o sistema PJe-JT um sistema nacional e aplicá-
vel à distintas realidades por iniciativa do CNJ 
e no âmbito do Judiciário Trabalhista, por força 
de Resolução do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, compete ao Regional, no âmbito 
da mencionada reserva legal, definir aspectos 
de natureza procedimental. Assim, irretocável a 
decisão de primeiro grau que não conheceu dos 
embargos de declaração da recorrente, protoco-
lados com a marcação da opção de sigilo, portan-
to, em desconformidade com a RA 130/2013 do 
Tribunal. Recurso ao qual se nega provimento.

A 6ª Turma do TST, ao dar provimento ao 
apelo, decidiu que a utilização indevida da op-
ção “sigilo” no PJe deve ter como consequência 
a correção do equívoco por parte do juiz, não 
implicando, necessariamente, o não conheci-
mento do recurso. Para a Turma do TST, estando 
o recurso tempestivo e com regularidade de re-
presentação, consoante art. 897-A da CLT, o juiz 
deve, necessariamente, examiná-los. Segundo a 
relatora, Desembargadora Cilene Ferreira Amaro 
Santos, a utilização indevida da opção “sigilo” 
não impede o exame de petições apresentadas 
pela parte, “tendo em vista que o PJe dispõe da 
ferramenta ‘agrupadores’, que permite o exame 
das peças com análise pendente”.

A ementa do julgamento pelo TST(7) res-
tou assim epigrafada:

“Recurso de revista. Embargos de declaração. 
PJE. utilização indevida da opção — Sigilo —. A 
indevida utilização da opção — sigilo — em pro-

à unanimidade, conhecer do recurso ordinário da 2ª ré 
bem como das contrarrazões da autora e, no mérito, negar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador 
Osmair Couto, Relator, seguido pela Desembargadora 
Eliney Veloso e pelo Juiz Convocado Juliano Girardello.

(16) Consulta disponível através do seguinte link: <http://
portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/Consulta/
processos>.
(7) Consulta disponível através do seguinte link: <http://
aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/>.
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cesso eletrônico, em demanda que não se enqua-
dra nas hipóteses de segredo de justiça, deve ter 
como consequência a mera correção do equívoco 
pelo magistrado. Não se admite seja tal procedi-
mento interpretado como não preenchimento de 
pressuposto de admissibilidade recursal a ensejar 
o não conhecimento de embargos de declaração 
tempestivos e regulares, na medida em que não 
há essa exigência em Lei, sob pena de violação 
do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Cons-
tituição Federal). Recurso de revista conhecido 
e provido.” (TST-RR-2058-26.2012.5.23.0022, 
Relatora Desembargadora Convocada: Cilene 
Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 
10.12.2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
12.12.2014)

Tais questiúnculas, definitivamente, afas-
tam o processo do único motivo da sua existên-
cia: dizer o direito material; não condizem com 
ideia de processo, reinventada pelo novo CPC 
(Lei n. 13.105/2015), que consagra, em seu art. 
6º, o princípio da cooperação judicial, de modo 
que “todos os sujeitos do processo devem coo-
perar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Tal 
comando também consagra obrigação voltada ao 
Juízo de, na medida do possível, proferir senten-
ça com a efetiva análise do mérito da demanda.

Outrossim, nossa boa e velha CLT, desde 
sempre, previu que os Juízos e Tribunais do Tra-
balho têm ampla liberdade na direção do proces-
so e velam pelo andamento rápido das causas, 
podendo determinar qualquer diligência neces-
sária ao esclarecimento delas (art. 765), além de 
consagrar, no âmbito do Processo do Trabalho, 
que somente haverá nulidade quando resultar 
dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes 
litigantes (art. 794).

Desta forma, não cabe ao Juízo procurar 
meios de se esquivar da análise meritória, mor-
mente quando se opta por uma interpretação 

judicial restritiva e com rigor exacerbado, como 
no caso do “clique” equivocado no ícone de si-
gilo, que levou um processo desnecessariamente 
ao TST, gerou um gasto elevadíssimo ao erário 
— tendo em vista o quão caro é o processo e 
quão dispendiosa é a sua tramitação para o Es-
tado — e ainda infligiu às partes uma demora 
desarrazoada, pois, até o momento, o processo 
ajuizado em 2012 encontra-se sem solução.

Como magistralmente registrou o Ministro 
Mauricio Godinho Delgado, Relator no processo 
TST-Ag-AIRR-322-81.2011.5.06.0021, 3ª Tur-
ma, Data de Julgamento: 18.12.2013, Data de 
Publicação: DEJT 31.1.2014, a simplicidade, a 
celeridade e a efetividade da prestação jurisdi-
cional são características clássicas do processo 
trabalhista e ficariam gravemente comprome-
tidas pela utilização de critérios burocráticos, 
artificiais, subjetivistas e ineficientes; consoante 
bem vaticinou Sua Exa., o Magistrado é autori-
dade pública com significativo e profundo pre-
paro técnico e seriedade profissional, podendo 
— e devendo — conduzir o processo com es-
mero, objetividade e eficiência e atuando sem 
comprometimento e piora na exemplar presta-
ção jurisdicional que tanto caracteriza a Justiça 
do Trabalho.

Como bem disse o Ministro, não quer a 
Constituição que importemos mecanismos de 
retardo e burocratização do processo, em detri-
mento da sua celeridade e da melhor efetividade 
na prestação jurisdicional. E, dizemos nós, não 
se tem efetiva prestação jurisdicional com de-
cisões sem resolução do mérito e sem rigorosa 
análise da questão fático-jurídica. Esse não é o 
objetivo da busca da paz social. Portanto, seja-
mos intransigentes no que temos de mais precio-
so: o processo como mero instrumento de sal-
vaguarda do direito material, do bem da vida, e 
nunca o processo apenas pelo processo: se assim 
for, a Justiça não tem razão de existir.
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de-fim. Com isso, cada vez mais o empregado é 
sobrecarregado com inúmeras tarefas, a fim de 
que se possa extrair da sua força de trabalho, o 
máximo possível, com um mínimo de custo. 

Neste sentido, é imprescindível que o meio 
ambiente de trabalho seja efetivamente protegi-
do e equilibrado, de modo que, práticas como 
o assédio moral e, mais especificamente, o assé-
dio moral por excesso de trabalho, não prospere. 
O assédio moral por excesso de trabalho, fere, 
existencialmente, o empregado, pois implica em 
atribuir-lhe tantas tarefas, que o mesmo acaba 
por abdicar do seu convívio familiar e social, 
para manter seu emprego, não raras vezes, única 
fonte de subsistência sua e de sua prole. 

2. Dignidade e equilíbrio no meio ambiente de 
trabalho

A Constituição Federal em seu art. 225, 
estabelece o direito difuso quanto ao “meio am-
biente ecologicamente equilibrado”(1), e este 
ambiente equilibrado abrange também o do tra-
balho, conforme entendimento de diversos dou-

(1) Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

1. Introdução

O assédio moral tem se tornado uma práti-
ca cada vez mais constante nos dias atuais, tendo 
em vista o contexto globalizado e capitalista que 
vivemos, no qual se busca, exacerbadamente, a 
redução de custo, a alta produtividade e, princi-
palmente, o aumento dos lucros nas atividades 
empresariais.

Desta feita, tais questões corroboram para 
o aumento da incidência do assédio moral nas 
relações de trabalho, sobretudo no tocante aos 
trabalhadores subordinados, pois estão inseridos 
numa rígida estrutura empresarial e hierárquica. 
Percebe-se que, cada vez mais se exacerba essa 
busca pelo lucro desenfreado sem a devida preo-
cupação com os valores sociais do trabalho, que 
deveriam servir de ponto de partida, tal qual a 
dignidade da pessoa humana, àquele ser que tra-
balha, e não, como se tem verificado, utilizar-se 
de instrumentos de precarização do meio am-
biente de trabalho, servindo para a consecução 
de fins, em demasia econômicos, mesmo que 
em detrimento do trabalhador. Inúmeros são os 
desrespeitos à dignidade do empregado no meio 
ambiente de trabalho, cada vez mais incentiva-
dos, como meios de reorganizar a produção e a 
economia, como temos visto, nos últimos deba-
tes sobre a terceirização, até mesmo na ativida-
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trinadores como Sandro Nahmias Melo, que re-
força tal afirmação citando o art. 200, inciso VIII 
da Constituição Federal, no qual o constituinte 
incumbiu a competência ao Sistema Único de 
Saúde de “colaborar com a proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho”.(2)

Ademais, deve-se considerar que o objeti-
vo primordial da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) é garantir a realização “de tra-
balho decente para o trabalhador”,(3) conforme 
Recomendação 193, e, para que o trabalho seja 
decente, o meio ambiente de trabalho deve ser 
equilibrado e digno ao trabalhador, pois somen-
te mediante a preservação de um meio ambiente 
de trabalho equilibrado, alcança-se a proteção 
de um dos maiores princípios da Constituição 
Federal: a dignidade de pessoa humana, preco-
nizada no art. 1º, inciso III (4), e que, inequi-
vocamente, se estende também ao trabalhador 
durante sua jornada de trabalho.

Nesta senda, verifica-se que assegurar um 
meio ambiente de trabalho equilibrado é essen-
cial para se prevenir qualquer prática de assédio 
moral ou qualquer outro prejuízo ao trabalhador. 

3. O assédio moral por excesso de trabalho e a 
responsabilidade objetiva do empregador

A responsabilidade por uma ambiente de 
trabalho saudável é exclusivamente do emprega-
dor, haja vista que este é o detentor do poder di-
retivo aduzido no art. 2º da CLT (5), além de ser 
deste os lucros auferidos, resultantes da explo-
ração da mão de obra. Ademais, o art. 7º, inciso 
XXII da Constituição Federal(6), determina que 

(2) MELO, Sandro Nahmais. Meio Ambiente do Trabalho: 
Direito Fundamental. São Paulo: LTr. 2001. p. 37.

(3) Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/
sobre-promoção-de-cooperativas>. Acesso em: 5 abr. 2015.

(4) Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: III — a dignidade da pessoa 
humana.

(5) Art. 2º — Considera-se empregador a empresa, 
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço.

(6) Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXII — redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

o ambiente de trabalho seja livre de quaisquer 
riscos inerentes à saúde, higiene e segurança do 
trabalhador.

Cumpre reiterar que o assédio moral por 
excesso de trabalho, é aquele praticado por atri-
buição ao empregado, de tarefas em excesso, 
levando-o a trabalhar além do normalmente su-
portável pelo homem médio. Assim, uma prática 
oriunda de um desequilíbrio no meio ambiente 
de trabalho e que afeta a incolumidade física e 
psíquica do trabalhador, resultando, não raras 
vezes, em doenças como o estresse e a síndro-
me de Burnout, dentre outras. Tem como conse-
quência, um dano existencial. Denota-se, portan-
to, a importância de um meio ambiente de traba-
lho sadio, equilibrado, e que a responsabilidade 
de garantir este meio ambiente equilibrado é, 
objetivamente, do empregador, pois não se trata 
apenas de uma questão de saúde pública e sim 
de uma garantia que, muito mais, proporcionará 
produtividade, a empresa que valoriza e respeita 
a saúde e a dignidade de seus trabalhadores. 

Portanto, a responsabilidade pelo assédio 
moral ou pelo assédio moral por excesso de 
trabalho, especificamente, aqui abordado, inde-
pende de comprovação de dolo ou culpa, seja do 
empregador ou do seu preposto. Basta que haja 
a prova de ocorrência do fato, atribuir excesso 
de tarefas ao assediado, que o leve a prejudicar 
seu convívio familiar ou social. Isso porque, o 
empregador é o detentor do poder diretivo e, 
consequentemente, responsável por garantir um 
meio ambiente de trabalho sadio aos trabalha-
dores. É o empregador, o responsável pelos atos 
de seus “empregados, serviçais e prepostos” (art. 
932, inciso III, do Código Civil Brasileiro), ade-
mais, é o empregador que aufere os lucros do seu 
empreendimento (art. 2º da CLT).

Destaque-se que em relação às doenças 
ocupacionais e os acidentes de trabalho, que se 
originam de problemas no meio ambiente de 
trabalho, a responsabilidade para que este mal 
não se perpetue nas relações laborais é do em-
pregador. Inclusive, a jurisprudência pátria cor-
robora o entendimento que não é necessária a 
comprovação de nenhum requisito de dolo ou 
culpa para configuração de doença ocupacional, 
vejamos:

Doença ocupacional. Meio ambiente do tra-
balho. Responsabilidade objetiva. A doença ocu-
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pacional adquirida pelo empregado no exercício 
de suas funções em razão da degradação do meio 
ambiente de trabalho tem natureza de violação 
de direito metaindividual, gerando, por conse-
quência, a responsabilidade objetiva do emprega-
dor pela reparação dos danos materiais e morais, 
pois o empregado tem direito ao meio ambien-
te de trabalho ecologicamente equilibrado, em 
conformidade com a interpretação sistemática. 
[Grifo nosso](7)

Destarte, o assédio moral por excesso de 
trabalho, pode resultar em doenças ocupacio-
nais como estresse, depressão e síndrome de 
bournout e, ainda que não resulte nessas doen-
ças, mas a sua intensidade tenha a capacidade 
para isso, caracteriza-se o dano existencial, bem 
como a culpa objetiva do empregador pelos seus 
atos ou de seus prepostos. Certamente, poderá, 
nesta última hipótese, ingressar com ação re-
gressiva contra o praticante do assédio. Portan-
to, se a responsabilidade do empregador é obje-
tiva no tocante à doença ocupacional gerada por 
um desequilíbrio no ambiente de trabalho, com 
o assédio moral não deve ser diferente, assim 
como, em relação ao assédio moral por excesso 
de trabalho.

4. Conclusões

Por conseguinte, pode-se concluir que o 
assédio moral por excesso de trabalho, é uma 
prática que decorre de um meio ambiente de tra-
balho desequilibrado e que acaba afetando a saú-
de do trabalhador, quer seja no aspecto físico ou 
psíquico. Isso pode gerar um dano existencial, 
com a consequente indenização por danos mo-
rais. E, por ser dever do empregador, garantir o 

(7) BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. 
Recurso Ordinário: 40848 SP 040848/2008, Relator: João 
Batista Da Silva. Data de Publicação: 11/07/2008. Disponível 
em: <http://portal.trt15.jus.br/web/guest/decisoes>. Acesso 
em: 6 de abr. 2015.

equilíbrio no meio ambiente de trabalho em vir-
tude da legislação constitucional, de seu poder 
diretivo, por auferir o lucro do empreendimen-
to, bem como, das recomendações da OIT, a res-
ponsabilidade para configuração do assédio mo-
ral ou do assédio moral por excesso de trabalho, 
será sempre objetiva, independendo de compro-
vação dos requisitos de dolo ou culpa. Portanto, 
se houve a prática de assédio moral, não houve 
a preservação de equilíbrio deste meio ambiente 
de trabalho e quem deverá ser responsabilizado 
diretamente neste caso é o empregador por não 
cumprir com sua função de propiciar um meio 
ambiente de trabalho equilibrado, digno e sadio, 
bem como, o mesmo é responsável, também, pe-
los atos de seus prepostos, em relação ao dano 
existencial, decorrente do assédio moral por ex-
cesso de trabalho. Em relação à prática do assé-
dio moral por excesso de serviço, por parte do 
preposto do empregador, em relação ao subor-
dinado, poderá sofrer ação regressiva, imposta 
pelo empregador que respondeu, objetivamente, 
pelo assédio. 
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O DIREITO DE AMPLA DEFESA E A OPÇÃO SIGILO NO SISTEMA PJE

Maria da Consolação Vegi da Conceição
Advogada e especialista em Direito do Trabalho

conhecer da defesa ficará mais propenso em 
abrir mão dos seus direitos, pois estará menos 
preparado que a parte adversa. 

O segundo argumento pode ser facilmente 
aplicado também ao réu, que ao deter a tese e an-
títese da ação, também poderá construir fatos ar-
tificiais que amparem as suas próprias alegações, 
orientando suas testemunhas — empregados 
subordinados e dependentes de seus empregos.

Com a criação do Processo Judicial Ele-
trônico (PJE) essa idiossincrasia do processo 
do trabalho poderia ter sido sanada. Contudo, 
optou-se por criar uma ferramenta denominada 
“sigilo” nas petições incidentais da ação, com 
destaque para a defesa. 

O art. 29 da Resolução n. 136/2014 do 
CSJT menciona que “a parte reclamada poderá, 
justificadamente, atribuir sigilo à contestação, re-
convenção ou exceção e aos respectivos documentos 
juntados”, sendo facultada a defesa oral por 20 
minutos, conforme disposto no art. 847 da CLT 
— o que nunca acontece.

O curioso é observar que a Resolução res-
salva o sigilo, que deve ser justificado, o que 
também não vem ocorrendo, certamente por 
entenderem que “esconder” a defesa do autor 
justifica-se por si mesma.

A propósito, o sigilo de determinados atos 
processuais está previsto na Constituição Fede-
ral, mas com a orientação de que este se apli-
ca aos terceiros e não às partes. O dispositivo é 
claro: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados atos, às pró-
prias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 
em casos nos quais a preservação do direito à inti-
midade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação” (art. 93, IX).

O sistema PJE poderia resolver um problema 
que sempre causou prejuízo ao direito de ampla 
defesa dos empregados, qual seja, não ter acesso 
às contestações antes das audiências únicas. 

Em princípio, a concentração dos atos pro-
cessuais tinha o nobre propósito de dar celerida-
de às ações trabalhistas, por envolverem, eviden-
temente, verbas alimentares. Assim, afrouxou-se 
um princípio elementar do direito processual, o 
da ampla defesa, para dar lugar à outro de igual 
relevância, o da celeridade.

Na teoria, tudo ocorreria em um único mo-
mento: a tentativa de conciliação, a apresentação 
da defesa, a réplica, a instrução do processo, as 
razões finais e a sentença. O jurisdicionado teria 
a tutela pretendida em um breve espaço de tem-
po, conforme preveem os arts. 846 a 850 da CLT. 

Mas a celeridade não aconteceu e o direito 
a ampla defesa continua sendo preterido. 

Além das audiências demorarem semanas 
ou meses para ocorrer, a parte não tem acesso à 
defesa, tendo que se manifestar sobre um calha-
maço de papéis e documentos em poucos minu-
tos durante a audiência. O advogado do autor 
tem que ser altamente perspicaz, estabelecendo 
rapidamente os pontos controvertidos para ela-
borar as perguntas certas na instrução, caso te-
nha trazido as testemunhas adequadas. As sen-
tenças, por sua vez, são proferidas após semanas 
ou meses da audiência. 

Mas a meu ver, um dos problemas mais 
críticos é a cultura que se criou de “esconder a 
defesa” do autor até a realização da audiência. 
Alguns defensores de tal cultura dizem que esse 
artifício é saudável para incentivar a conciliação. 
Outros alegam que o elemento “surpresa” evita 
que o autor instrua suas testemunhas. 

Ora, o primeiro argumento parte do pres-
suposto de que, quanto menos o autor da ação 
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A opção “sigilo” vem sendo utilizada des-
necessariamente, causando vários transtornos. 
Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho 
decidiu que o erro na opção sigilo no PJE não 
implicaria em não conhecimento de recursos. 
Isso ocorreu em razão da petição do recurso 
ter sido marcada na opção sigilo, não obstan-
te inexistir qualquer justificativa apresentada 
pela parte para tal restrição (Processo n. TST-
-RR-2058-26.2012.5.23.0022). 

Aliás, o sigilo ou segredo de justiça somen-
te é necessário se houver relevante interesse so-

cial, exigência trazida não apenas pela CF, como 
também pela CLT (art. 770) e CPC (art. 155). 
Além disso, antes do processo eletrônico, as 
partes poderiam consultar com ampla liberdade 
os autos do processo nas secretarias (art. 779, 
CLT).

Assim, o sigilo nas contestações imposto à 
uma das partes somente reforça uma anomalia 
processual que fere o princípio basilar da ampla 
defesa no processo, sendo uma ferramenta total-
mente desnecessária e carecedora de qualquer 
fundamento jurídico. 

AS VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DE UM SISTEMA DE  
PRECEDENTES JUDICIAIS APLICADO AO DIREITO BRASILEIRO

Fabiana Pacheco Genehr
 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos — Unisinos. Pós-Graduada em 
Processo Civil e Pós-Graduada em Processo do Trabalho 
pela Universidade de Caxias do Sul — UCS. Servidora do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Introdução

Hodiernamente, uma das maiores limita-
ções que o processo trabalhista atravessa é a falta 
de efetivação da prestação jurisdicional a con-
tento. Sistema processual de recursos infindá-
veis, larga burocracia e a grande quantidade de 
processos a serem julgados levam à morosidade 
da Justiça. A média de tramitação de um proces-
so, em todas as instâncias, é de 10 anos segundo 
pesquisas atuais do setor. Entre esses, tem-se um 
dos maiores problemas, que é a efetivação dos 
créditos trabalhistas, bem como o entrave do 
atual sistema recursal brasileiro.

Desenvolvimento

Primeiramente cumpre esclarecer a dife-
rença entre precedente e jurisprudência. A pri-

meira trata-se de uma decisão judicial, analisada 
ao caso concreto, capaz de influenciar decisões 
futuras acerca de temas semelhantes. Já a segun-
da trata-se de um conjunto de decisões judiciais 
reiteradas, atuais e prevalecentes de determina-
do tribunal.

No sistema brasileiro, a jurisprudência, 
cada dia mais autores, vêm considerando-a como 
fonte do direito, isso porque constitui elemento 
comum aos ordenamentos jurídicos do Ociden-
te como um todo. Assim, a forma de operá-la, 
elementos tais que distinguem os dois sistemas, 
quais sejam: common law e civil law. 

O sistema common law, envolvia, inicial-
mente, os costumes gerais, para num momento 
posterior fundamentar-se na teoria da “stare deci-
sis”, onde o precedente judicial advindo de Corte 
superior, seria dotado de eficácia vinculante para 
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ela, e para os demais juízos inferiores. Enquanto 
que nos sistema da common law, esses preceden-
tes, são em regra vinculantes, já no civil law, sis-
tema que o ordenamento brasileiro integra, esses 
precedentes são meramente persuasivos.

Assim, vagarosamente, o Direito brasileiro 
vem cominando importância cada vez maior aos 
precedentes judiciais, vez que a Emenda Cons-
titucional n. 45/2004 institui força vinculante à 
jurisprudência consolidada do Supremo Tribu-
nal Federal, as súmulas vinculantes, bem como 
às decisões proferidas no controle abstrato e 
concentrado de constitucionalidade.

A multiplicidade de demandas judiciais 
semelhantes e a possibilidade de decisões diver-
gentes, e com o intuito de inibir a instabilidade 
da jurisprudência, a observação desses prece-
dentes vem ganhando adeptos, inclusive reco-
nhecimento por diversos Ministros de Tribunais 
Superiores.

Para tanto, há a necessidade de o julgamen-
to ser íntegro e coerente, com análise não só ju-
rídica, mas também fática de ambos os casos — 
o atual e o paradigma; tal interpretação não pode 
ser mecânica, como se extraíssemos a essência 
de uma flor para guardá-la num frasco, e pos-
teriormente usá-la em situações aparentemen-
te similares. Isso porque o precedente, ao ser 
construído, deve ser buscado na ratio decidendi 
e não na obiter dicta. Nesse sentido, andou bem 
o Novo Código de Processo Civil ao exigir dos 
magistrados, sob pena de ser considerada nula a 
decisão, a indicação dos fundamentos que deter-
minam ou não a utilização de um precedente ou 
enunciado de súmula (art. 489, § 1º, V e VI do 
NCPC), bem como a força vinculante das deci-
sões dos tribunais superiores, agora prevista no 
art. 926 e seguintes do NCPC. 

Para a aplicação do precedente, deve o jul-
gador analisar se o caso é semelhante, fática e ju-
ridicamente com o anterior julgado, consistente 
numa análise da ratio decidendi da tese jurídica 
firmada nas decisões proferidas anteriormente 
em causas análogas. Quando há diferença entre 

o caso concreto e o paradigma, seja porque os 
fatos que embasaram a ratio decidendi, não são 
coincidentes, ou não há peculiaridade entre eles, 
fala-se em distinguishing. 

Já as técnicas de superação do precedente 
overruling ocorrem quando o precedente perde 
sua força vinculante e é substituído e revogado 
expressamente por outro precedente. Em regra, o 
overruling deve ser praticado pelo mesmo tribu-
nal, entendendo-se que aquele que fixou o prece-
dente é que tem o poder de desobrigá-lo. Essa su-
peração pode ocorrer por qualquer motivo, como 
quando o precedente está obsoleto ou desfigura-
do, absolutamente injusto, incorreto ou equivo-
cado, quando se revela inexequível na prática, ou 
ainda quando deixa de corresponder aos padrões 
sociais, morais e de experiência e do distingui-
shing e do overrruling (distinção e superação).

Conclusão

Como vantagens de um sistema abaliza-
do em precedentes, busca-se assegurar direitos 
e garantias constitucionais, como a efetivida-
de da prestação da tutela jurisdicional, o devi-
do processo legal, onde haverá decisões iguais 
para casos análogos, a isonomia de decisões e 
a segurança jurídica. Também a previsibilidade 
e a não-surpresa, trazendo estabilidade social e 
econômica, onde a coerência da ordem jurídica 
desestimularia a litigância irresponsável, acarre-
tando uma duração razoável do processo e maior 
eficiência e qualidade do Poder Judiciário. A va-
lorização por adotar a técnica de precedentes, 
induz que a decisão seja proferida com maior 
precaução, visto que poderá ser uma norma ge-
ral e diretriz para temas semelhantes. 

Contudo, o sistema de precedentes confira 
maior efetividade, sua utilização inadequada ou 
exacerbada poderá gerar danos aos jurisdiciona-
dos, e ao próprio sistema jurídico. Deve-se esti-
pular instrumentos capazes de ensejar a revisão 
ou mesmo a superação do precedente, sob pena 
do engessamento dos tribunais. É da natureza do 
Direito e da Justiça manter uma harmonia com 
as mudanças sociais.
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7º PAINEL

PROLEGÔMENOS SOBRE A NOVA SISTEMÁTICA  
RECURSAL TRABALHISTA

Igor de Oliveira Zwicker
Bacharel em Direito e Especialista em Gestão de Serviços 
Públicos pela Universidade da Amazônia, Especialista em 

Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Universidade de 
Campinas e Especialista em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Assessor 

Jurídico-Administrativo do TRT da 8ª Região e Professor de 
Direito.

A Lei n. 13.015/2014 alterou quatro re-
cursos na Justiça do Trabalho: o recurso de em-
bargos à SDI-1 do TST, o recurso de revista, o 
agravo de instrumento e os embargos de declara-
ção. Quanto aos dois primeiros, houve alteração 
tanto quanto ao cabimento quanto ao procedi-
mento; quanto aos dois últimos, houve alteração 
somente em relação ao procedimento.

Falar em cabimento significa dizer em quais 
hipóteses é cabível ou possível juridicamente a 
interposição de um determinado recurso, como 
por exemplo: cabe recurso ordinário, para a ins-
tância superior, das decisões definitivas ou ter-
minativas proferidas nas Varas Trabalhistas pelos 
juízes do trabalho; no procedimento ordinário, 
cabe recurso de revista, para a instância superior, 
das decisões proferidas em grau de recurso ordi-
nário, em dissídio individual, pelos TRTs, quan-
do proferidas com violação literal de disposição 
de lei federal ou afronta direta e literal à Consti-
tuição Federal etc.

Já falar em procedimento significa tratar 
da forma, ou seja, do modus operandi, de como 
se deve interpor o recurso cabível. A Súmula n. 
337 do TST, por exemplo, quando diz que, para 
a comprovação da divergência justificadora do 
recurso de revista e do recurso de embargos, é 
necessário que o recorrente, entre outros, jun-
te certidão ou cópia autenticada do acórdão pa-
radigma ou cite a fonte oficial ou o repositório 
autorizado em que foi publicado, está tratando 

claramente de um procedimento afeto a esses re-
cursos de natureza extraordinária.

O Recurso de Revista foi modificado quanto 
ao cabimento e ao procedimento. Quanto ao rito 
sumário, nada foi alterado. Continua a ideia de 
que é incabível qualquer recurso em desfavor de 
sentença judicial proferida pelo juiz do trabalho 
em processo submetido ao rito sumário, à ex-
ceção da hipótese em que a controvérsia verse 
sobre matéria constitucional (art. 2º, § 4º, da Lei 
n. 5.584/1970).

Nessa hipótese — matéria constitucional 
—, o processo segue seu curso normal, como já 
decidiu reiteradas vezes o STF (RE n. 632.365 
AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.11.2011), 
ou seja, somente se admite o recurso extraor-
dinário perante o STF após o recurso ordinário 
perante o TRT local, o recurso de revista perante 
Turma do TST e recurso de embargos perante a 
SDI-1 do TST. Tudo, sempre, limitado à questão 
constitucional. Nesses casos, o STF aplica a ve-
tusta Súmula n. 281 da Suprema Corte, que diz: 
“É inadmissível o recurso extraordinário quando 
couber, na justiça de origem, recurso ordinário 
da decisão impugnada”.

Para o rito sumariíssimo, alterou-se o ca-
bimento do recurso de revista, mas a alteração 
foi bem simples: antes, o art. 896, § 6º, da CLT 
dizia que, nas causas sujeitas ao procedimento 
sumariíssimo, somente seria admitido recurso 
de revista por contrariedade a súmula do TST 
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e violação direta da CRFB; atualmente, pelo 
art.896, § 9º, mantêm-se todas essas hipóteses 
de cabimento e acrescenta-se uma: contrarieda-
de a súmula vinculante.

No tocante à contrariedade a súmula vin-
culante, tanto o art. 103-A da CRFB quanto a ca-
beça do art. 7º da Lei n. 11.417/2006 já tratavam 
do tema, ao prever a propositura de reclamação 
perante o STF. Entretanto, o próprio STF fala, 
desde muito, da “impossibilidade de utilização 
de reclamação quando há recurso apropriado e 
cabível contra a decisão reclamada” (Rcl 5.159-
AgR, 1ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 
26.6.2007, DJ 10.8.2007).

Dessa forma, a previsão expressa na CLT, 
de cabimento de recurso de revista em face de 
contrariedade a súmula vinculante, é bem-vinda 
e em boa hora, para racionalizar e explicitar 
melhor como tal contrariedade se deve processar 
no âmbito do Judiciário Trabalhista.

Das decisões proferidas pelos TRTs em exe-
cução de sentença, inclusive em processo inci-
dente de embargos de terceiro, segundo o art. 
896, § 2º, da CLT, somente é possível o manejo 
(cabimento) no recurso de revista na hipótese de 
ofensa direta e literal de norma da Constituição 
Federal. Quanto a este comando legal, nada foi 
alterado.

Entretanto, foi acrescentado o § 10 ao art. 
896 da CLT, permitindo a interposição de recur-
so de revista por violação a lei federal, por di-
vergência jurisprudencial e por ofensa à CRFB 
nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase 
de execução que envolvam a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas. A partir de agora, tais 
discussões ficam livres das amarras do art. 896, 
§ 2º, da CLT.

Outrossim, em relação aos executivos fiscais, 
não há novidade alguma. O que a legislação fez foi 
consolidar o que há muito já se decidia, de acordo 
com a iterativa, atual e notória jurisprudência do 
TST, em razão de se tratar da execução de um títu-
lo executivo extrajudicial, onde há uma espécie de 
processo de conhecimento mitigado, pois, embora 
não se trate de um autêntico processo de conheci-
mento, não podemos igualar a execução de um tí-
tulo executivo extrajudicial com a de um judicial, 
que já passou por todo um processo de cognição 
exauriente (TST-AIRR-1733-93.2012.5.12.0010, 

Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de 
Julgamento: 4.2.2015, 8ª Turma, Data de Publica-
ção: DEJT 6.2.2015).

Quanto ao rito ordinário, apenas foi altera-
da a alínea a do art. 896 da CLT, acrescendo-se a 
hipótese de manejo da revista por contrariedade 
a súmula vinculante.

Quanto à mudança de procedimento no 
recurso de revista, temos inovadoras regras no 
art. 896, §§ 1º-A e 8º, da CLT. A redação deste 
último em muito se assemelha à inteligência da 
Súmula n. 337 do TST.

O Recurso de Embargos foi modificado 
quanto ao cabimento e ao procedimento. Há 
duas espécies de embargos tratada no artigo 894 
da Consolidação das Leis do Trabalho: os embar-
gos infringentes (inciso I) e os embargos de diver-
gência (inciso II). Para este estudo, interessa-nos 
apenas o segundo — de divergência —, modifi-
cado pela Lei n. 13.015/2014.

A novel redação, alterada pela Lei n. 
13.015/2014, manteve as mesmas hipóteses de 
cabimento, às quais, expressamente, acresceu-se 
uma: contrariedade a súmula vinculante. Quanto 
ao procedimento, temos a inserção dos §§ 2º e 3º. 
Por tratar o § 3º de decisão monocrática, avessa 
ao Colegiado, por óbvio haverá de se ter a possi-
bilidade, mediante agravo, de forçar o Colegiado 
a se manifestar a respeito da controvérsia. É o que 
prevê, expressamente, o artigo 894, § 4º, da CLT.

Os Embargos de Declaração foram modifica-
dos apenas quanto ao procedimento. Permanece 
o mesmo cabimento, qual seja, corrigir omissão, 
sanar obscuridade, corrigir contradição, para 
fins de prequestionamento e para correção de 
manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso (art. 897-A da CLT, art. 
535 do CPC e Súmulas ns. 184 e 297 do TST).

Entretanto, o procedimento foi afetado em 
razão da inserção de dois parágrafos no artigo 
897-A da CLT, de modo que eventual efeito mo-
dificativo somente poderá ocorrer em virtude da 
correção de vício na decisão embargada e desde 
que ouvida a parte contrária, no prazo de cinco 
dias; que os embargos de declaração interrom-
pem o prazo para interposição de outros recur-
sos, por qualquer das partes, salvo quando in-
tempestivos, irregular a representação da parte 
ou ausente a sua assinatura.
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O possível efeito modificativo a ser gerado 
pelo efeito integrativo da decisão que julga os 
embargos de declaração já é reconhecido pacifi-
camente pelo TST na Súmula n. 278. Igualmen-
te, a ideia do § 2º, de audição da parte contrária, 
é abraçada pelo TST na Orientação Jurispruden-
cial n. 142 da SDI-1. O STF também perfilha 
esse entendimento (RE 384031/AL, 1ª Turma, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.4.2004, DJ 
4.6.2004).

Entretanto, ao novel § 2º do art. 897-A da 
CLT deve ser imprimida uma leitura sistemáti-
ca, que há de levar em conta tanto o art. 794 
da CLT quanto o art. 515 do CPC, devendo ser 
inaplicável na instância ordinária, em grau de re-
curso ordinário, devendo prevalecer o que prevê 
o item II da Orientação Jurisprudencial n. 142 
da SDI-1, tendo em vista o efeito devolutivo em 
profundidade do recurso ordinário (Súmula n. 
393 do TST).

Por fim, o Agravo de Instrumento foi mo-
dificado apenas quanto ao procedimento. Per-
manece o mesmo cabimento, para fins de des-
trancamento de recursos, na forma do art. 897, 
b, da CLT. Entretanto, houve mudança procedi-
mental. Rememore-se que a Lei n. 12.275/2010 
incluiu o § 7º ao art. 899 da CLT, passando a 
dispor que, no ato de interposição do agravo de 
instrumento, o depósito recursal corresponderá 
a 50% do valor do depósito do recurso ao qual 
se pretende destrancar — até então, não existia 
depósito recursal para fins de interposição de 
agravo de instrumento.

A Lei n. 13.015/2010, nesse ponto, veio 
para trazer nova regra a excepcionar a exigência 
de depósito recursal em agravo de instrumen-
to, prevista no citado art. 899, § 7º, da CLT, ao 
dispor, no § 8º, que quando o agravo de instru-
mento tem a finalidade de destrancar recurso de 
revista que se insurge contra decisão que con-
traria a jurisprudência uniforme do TST, con-
substanciada nas suas súmulas ou em orientação 
jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de 
se efetuar o depósito recursal.

Em conclusão, pensamos que a Lei n. 
13.015/2014 imprimiu mais celeridade aos recur-
sos no âmbito da Justiça do Trabalho, guardando 
consonância com o art. 5º, LXXVIII, da CRFB, ao 
contribuir com a razoável duração do processo.

Muito ainda há que se fazer: aumento do 
prestígio ao primeiro grau; diminuição gradual 
dos recursos ainda existentes; construção de um 
processo mais conciso; volta à ideia sacralização 
do processo enquanto mero instrumento na con-
cretização do direito material(1), porém, é inegá-
vel a contribuição da Lei n. 13.015/2014 à cele-
ridade e à razoável duração do processo e, dessa 
forma, à própria ideia de Justiça: afinal, justiça 
tardia é injustiça.

(1) Ideia que, diga-se de passagem, vem se perdendo com 
o advento do PJe e suas discussões periféricas quanto a 
tamanho de arquivo e quantidade de megabytes, se o arquivo 
é do tipo PDF ou PDF-A, se o advogado “clicou” na opção de 
sigilo quando não era para ser (caso recentemente julgado 
pelo TST) etc., questiúnculas que afastam o processo do 
motivo da sua existência: dizer o direito material.

A CONTRARIEDADE ENTRE A SÚMULA N. 442 DO TST E  
A LEI N. 13.015, DE 21 DE JULHO DE 2014
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O Direito Processual contemporâneo tem 
como problema central a efetividade processual, 
devido à multiplicidade exponencial das deman-
das judiciais. Com efeito, recentemente, várias 
inovações na legislação processual trabalhista e 
civil foram implementadas, visando, sobretudo, 
promover uma melhor efetividade das normas 
de Direito Processual previstas na Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988).

A Lei n. 13.015, de 21 de julho de 2014, 
que dispôs sobre o processamento de recursos 
no âmbito da Justiça do Trabalho, realizou uma 
ampla modificação no capítulo dos recursos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo 
incorporado parte do entendimento jurispru-
dencial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
sobre a matéria.

Isto porque, dentre outras compatibiliza-
ções entre a CLT e a jurisprudência do TST, que 
foram realizadas pela Lei, constata-se que o item 
III(2) do § 1º A(3) do art. 896(4) da CLT incorporou 
a previsão contida na Súmula n. 23(5) do TST; o 
parágrafo segundo do art. 897-A(6) espelhou o 
disposto na Orientação Jurisprudencial n. 142(7) 

(2) “expor as razões do pedido de reforma, impugnando 
todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, 
inclusive mediante demonstração analítica de cada 
dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou 
orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”. 

(3) “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:”.

(4) “Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de 
recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho, quando:”

(5) “RECURSO (mantida) — Res. n. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003. Não se conhece de recurso de revista ou de 
embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item 
do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência 
transcrita não abranger a todos”.

(6) “Caberão embargos de declaração da sentença ou 
acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento 
ocorrer na primeira audiência ou sessão subseqüente a 
sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito 
modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição 
no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso”.

(7) “Embargos de declaração. Efeito modificativo. Vista à 
parte contrária. (inserido o item II à redação) — Res. n. 
178/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.2.2012. I — 
É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de 
declaração com efeito modificativo sem que seja concedida 
oportunidade de manifestação prévia à parte contrária. II 
— Em decorrência do efeito devolutivo amplo conferido ao 
recurso ordinário, o item I não se aplica às hipóteses em que 
não se concede vista à parte contrária para se manifestar 
sobre os embargos de declaração opostos contra sentença”.

da SDI-1 do TST; e, o § 8º (8)do art. 896 da CLT 
tratou da matéria disciplinada na Súmula n. 
337(9) do TST. 

No entanto, se forem cotejadas as disposi-
ções do atual § 9º do art. 896(10) da CLT, com 
a antiga redação do § 6º(11) do referido artigo, 
constatar-se-á que a alteração legislativa consis-
tiu em apenas incluir a possibilidade de interpo-
sição de recurso de revista em face de Súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) 
no procedimento sumaríssimo, tendo mantido 
as cominações existentes acerca da admissibili-
dade por violação direta da CF/1988 e por con-
trariedade a Súmula de jurisprudência uniforme 
do TST.

Em que pese a aludida alteração da legisla-
ção recursal trabalhista claramente autorizar, no 
rito sumaríssimo, o manejo de recurso de revista 
em face de decisão que contrariar Súmula vin-

(8) “Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, 
incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da 
divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia 
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou 
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que 
houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda 
pela reprodução de julgado disponível na internet, com 
indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer 
caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados”.

(9) “Comprovação de divergência jurisprudencial. Recursos 
de revista e de embargos (redação do item IV alterada na 
sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.9.2012) — Res. 
n. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.9.2012. I — 
Para comprovação da divergência justificadora do recurso, 
é necessário que o recorrente: [...] II — A concessão de 
registro de publicação como repositório autorizado de 
jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições 
anteriores. III — A mera indicação da data de publicação, 
em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para 
comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos 
do item I, a, desta súmula, quando a parte pretende 
demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição 
de trechos que integram a fundamentação do acórdão 
divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a 
ementa dos acórdãos; IV — É válida para a comprovação 
da divergência jurisprudencial justificadora do recurso 
a indicação de aresto extraído de repositório oficial na 
internet, desde que o recorrente: [...]

(10) “Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
somente será admitido recurso de revista por contrariedade 
a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior 
do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal 
Federal e por violação direta da Constituição Federal”.

(11) “Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
somente será admitido recurso de revista por contrariedade 
a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior 
do Trabalho e violação direta da Constituição Federal. 
(redação da Lei 9.957, de 12 de janeiro de 2000). 
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culante do STF, verifica-se que o teor do verbe-
te da Súmula n. 442 do TST(12) se apresenta em 
desconformidade com a redação do atual § 9º 
do artigo 896 da CLT, na medida em que não há 
previsão na Súmula n. 442 do TST de admissibi-
lidade de recurso de revista por contrariedade a 
Súmula vinculante do STF.

É evidente que o legislador pretendeu, com 
a Lei n. 13.015/2014, efetivar os princípios cons-
titucionais da duração do processo e celeridade 
(art. 5º, LXXVIII da CF/1988), em especial no 
âmbito do TST, porém, em homenagem à pru-
dência e ao aperfeiçoamento jurisprudencial, 
fica claro que o TST deverá proceder a revisão 
do verbete da Súmula n. 442, para fazer constar 
que a admissibilidade do recurso de revista não 
está limitada somente à demonstração de viola-
ção direta a dispositivo da CF/88 ou contrarie-
dade a Súmula do TST, mas também a Súmula 
vinculante do STF. 

Diante do exposto, conclui-se que até que 
seja procedida a devida atualização da Súmu-
la 442 às disposições da nova redação do atual 
§ 9º do art. 896 da CLT, os agentes que atuam 
nas lides trabalhistas e os estudiosos do Direito 
Processual do Trabalho não poderão se olvidar 
que também é admissível, no rito sumaríssimo, 

(12) “Procedimento sumaríssimo. Recurso de revista 
fundamentado em contrariedade a orientação jurisprudencial. 
Inadmissibilidade. Art. 896, § 6º, da CLT, acrescentado 
pela Lei n. 9.957, DE 12.1.2000 (conversão da Orientação 
Jurisprudencial n. 352 da SBDI-1) — Res. n. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.9.2012. Nas causas 
sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade 
de recurso de revista está limitada à demonstração de 
violação direta adispositivo da Constituição Federal ou 
contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, 
não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação 
Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo 
III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 
6º, da CLT”.

recurso de revista em face de decisão que contra-
riar Súmula vinculante do STF.

Ademais, com o advento do Novo Código 
de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de mar-
ço de 2015), imprescindível ser faz que o TST 
promova uma atualização/adaptação sistemática 
dos verbetes de suas Súmulas e Orientações Ju-
risprudenciais, principalmente para evitar que 
ocorram decisões judiciais conflitantes com as 
novas alterações legislativas, bem como para fa-
cilitar a aplicação e a interpretação da legislação 
processual laboral. 
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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