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satisfatórias do trabalho e à 
proteção contra o desemprego. 
 
Art. XXIII, I – Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 



RESUMO 
 

 
Este trabalho tem por objetivo mostrar que a proteção da relação de emprego é um dos fatores 
determinantes para o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Busca-se, 
inicialmente, mostrar a desvalorização do trabalho desde a antigüidade até o início do século 
XX, quando as constituições começaram a normatizar dispositivos protetores. Desse modo, a 
consagração dos direitos sociais trabalhistas na Constituição de 1988 representa o ápice das 
conquistas históricas. O trabalho demonstra que tais direitos não podem ser reduzidos ou 
suprimidos por conveniências políticas, haja vista a inserção destes no rol de cláusulas 
pétreas. Demonstra-se que para a concretização do direito fundamental ao trabalho não é de 
bom alvitre o estímulo a criação de empregos que maculem o trabalhador em sua dignidade. 
Nesse sentido, o trabalho terceirizado é um exemplo clássico do avanço de formas 
precarizadas de labor contemporâneo. Infere-se que a presença das diversas formas de assédio 
resulta numa degradação do meio ambiente de trabalho, trazendo conseqüências nefastas na 
vida profissional e pessoal do obreiro. Destarte, o trabalho decente deve ser a referência 
adequada para a criação de novos postos de trabalho. Mostra-se ainda que a flexibilização de 
direitos propagada por determinados grupos de pressão, tem como objetivo central reduzir ou 
eliminar direitos, com base em dados falaciosos de aumento de competitividade e de postos de 
trabalho. Outrosssim, a flexibilização implica num incremento da precarização do trabalho, 
realidade sentida por muitos trabalhadores submetidos a tal situação em virtude do fenômeno 
do desemprego cuja origem não está no protecionismo das normas. É necessário ampliar e 
estruturar as instituições constitucionalmente legitimadas a fiscalizar e coibir o trabalho 
precarizado, assim como todas as práticas que atentem contra a dignidade do trabalhador. 
Demonstra-se, também, a perda do poder da ação sindical nos últimos anos, resultado da 
pulverização dos trabalhadores e das ofensivas do capital através da reestruturação produtiva 
cujas terceirizações e privatizações constituem exemplos notórios. 
 
Palavras-chave: Precarização. Proteção da relação de emprego. Dignidade da pessoa humana. 
Trabalho terceirizado.         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
This work aims to show that the protection of the employment relation is one of the 
determining factors to respect the principle of the human dignity. The goal is initially to show 
the devaluation of work from antiquity to the early twentieth century, when the constitutions 
began to standardize protective devices. This way, the consecration of the social labor rights 
in the Constitution of 1988 represents the culmination of the historical achievements. This 
work demonstrates that such rights can not be reduced or suppressed by political 
conveniences, once these rights are included in the list of immutable clauses. It is displayed 
that to achieve the fundamental right to work is not well advised to encourage the creation of 
jobs that maculates the worker’s dignity. The outsourced work is, therefore, a classic example 
of the advancement of precarious forms of contemporary labor. It is inferred that the presence 
of various forms of harassment results in a degradation of working environment, bringing 
about dire consequences on professional and personal life of the worker. Thus, decent work 
must be the appropriate benchmark for the creation of new jobs. It is also shown that the 
flexibilization of the propaganda rights by certain pressure groups has as main goal to reduce 
or eliminate rights, based on fallacious data depicting an increase of competitiveness and jobs. 
In addition, the flexibility implies a growth of the precarization of the work - a reality felt by 
many workers subjected to such a situation due to the unemployment phenomenon whose 
origin is not in the protectionism of the norms. It is necessary to expand and structure the 
constitutionally legitimate institutions to monitor and curb the precarized work, as well as all 
practices that go against the dignity of the worker. It is also shown the loss of power of the 
sindicates in the last few years as a consequence of the pulverization workes and the capital 
attacks through the productive restructure whose outsourcings and privatizations are notorious 
examples. 
 
Keywords: Precarization. Protection of the employment relation. Dignity of the human being. 
Outsourced work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A proteção da relação de emprego insere-se dentro de um contexto de direitos sociais 

albergados na Constituição, não devendo ser confundida apenas com o disposto no art. 7°, I, 

da Constituição Federal cujo objetivo é proteger o trabalhador contra a despedida arbitrária, 

matéria que depende de regulação legislativa ainda não realizada. 

 Com o advento de novas formas de emprego, tais como o trabalho parcial e a 

terceirização, torna-se imprescindível a criação de mecanismos protetores da classe 

trabalhadora. Ao contrário do que se possa imaginar inicialmente, o surgimento dessas novas 

formas trabalho não correspondem a um modelo novo benéfico aos trabalhadores, no sentido 

de se enquadrar tais modelos dentro dos pressupostos do trabalho decente. 

 Em verdade, estes novos modelos de relação de emprego são potencialmente 

precarizadores e atingem frontalmente princípios constitucionais. Não há como negar, 

portanto, que dois trabalhadores empregados em uma mesma função, sendo que um na 

condição de terceirizado recebendo um salário inferior a seu paradigma diretamente 

contratado não esteja sendo discriminado através da inobservância de critérios de isonomia. 

 Em face dessas novas formas de trabalho criadas pela reestruturação produtiva, 

percebe-se muito fortemente verdadeiros atentados à dignidade da pessoa humana, fato que se 

constata em diversos setores de atividades, o que é o caso dos operadores de telemarketing, 

atividade revestida de intensos controles e de grau de precarização que lembra, em alguns 

momentos, as degradantes condições de trabalho do século XIX. 

 Na contemporaneidade, percebe-se que o lado dos trabalhadores torna-se cada vez 

mais precarizado, mesmo num cenário onde o lado do capital está cada vez mais dependente 

da ajuda do Estado, seja por meio de incentivos fiscais ou pela injeção de dinheiro em 

empreendimentos privados por meio da concessão de empréstimos. Tal fato pôde ser 

constatado recentemente nas últimas crises econômicas que, diga-se de passagem, ocorrem 

com mais freqüência e em períodos menores de tempo. 

 A recente crise mundial mostrou que, no que tange ao impacto financeiro, os 

trabalhadores não têm responsabilidade fundamental sobre o resultado das empresas. Tal fato 

ficou bastante claro quando o governo norte americano impôs a redução das despesas 
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oriundas dos altos salários, do luxo e das mordomias concedidas aos altos executivos como 

condição para a concessão de empréstimos. 

 A iniciativa privada mostrou-se incapaz de gerir sozinha até mesmo seus próprios 

rumos. Tal fato demonstra que a falácia propagada pelo capital de que o Estado não deve se 

envolver em assuntos de natureza privada não encontra fôlego. Desta forma, se o próprio 

capital precisa do Estado para se organizar e para se socorrer em momentos de crise, por que 

o Estado não pode regular e proteger por intermédio de todo seu aparato institucional as 

relações de emprego? Por que o Estado não pode investir vultosas quantias para minimizar os 

efeitos do desemprego e da falta de postos de trabalho, através da concessão de direitos 

sociais diversos, minimizando os efeitos da progressiva concentração de capital?  

 Ademais, a construção de uma sociedade justa e digna passa, necessariamente, pela 

valorização da força de trabalho. É bastante perceptível que comportamentos e práticas 

puramente especulativas, ou a ânsia exacerbada pelo lucro caracterizada pela excessiva 

exploração do trabalhador, não são meios adequados para a formação de uma sociedade 

estável. 

 Portanto, o Estado é fundamental nesse processo, pois através da normatização e 

fiscalização das condições trabalho, mesmo jamais conseguindo um equilíbrio absoluto entre 

capital e trabalho, impossível numa economia capitalista, poderá estabelecer como mediador 

deste processo limites à exploração desarrazoada do trabalho, e garantir, desta forma, o direito 

fundamental ao trabalho digno consagrando o princípio da dignidade da pessoa humana no 

seio das relações laborais. 

 No que tange à seara empresarial, percebe-se que muitas empresas querem trazer 

consigo o rótulo da responsabilidade social. Porém, para alcançar o status de empresa com 

responsabilidade social é preciso muito mais do que fazer pequenas doações, patrocinar 

eventos culturais etc, é necessário, sobretudo, valorizar sua força de trabalho. 

 Destarte, que compromisso com a responsabilidade social tem a empresa que assedia 

moralmente seus funcionários? Seria possível atribuir algum selo de responsabilidade social 

às empresas que fraudam a jornada de trabalho não concedendo horas extras trabalhadas? 

Teria alguma responsabilidade social as empresas que contratam estagiários e aprendizes 

como mão-de-obra barata? 

 Estas são algumas das muitas – e cada vez mais criativas – formas que o capital tem 

encontrado para burlar direitos trabalhistas, acumulando capital e enriquecendo ilicitamente, 
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através da exploração de direitos sociais trabalhistas, a grande maioria deles devidamente 

constitucionalizados. Assim, o reconhecimento de compromisso social, tão almejado por tais 

empresas, não deve ser reconhecido enquanto permanecem suas práticas danosas ao trabalho, 

e por extensão, à sociedade. 

 É dentro das perspectivas de valorização do trabalho humano e de preservação da 

dignidade da pessoa humana, enquanto princípio supremo constitucional, que o presente 

estudo está inserido. 

 A relevância do tema é sentida ao posicionar os assuntos abordados como um 

contraponto às tendências contemporâneas de precarização da força de trabalho e da 

flexibilização de normas conquistadas ao longo de décadas de embate social. 

 Para que seja possível compreender o panorama atual da relação de emprego, torna-se 

razoável o conhecimento da evolução histórica destas relações. O capítulo II trata desta 

temática através de uma visão obtida do conjunto de diversos momentos históricos desde a 

antiguidade, passando por situações peculiares como o feudalismo, as corporações de ofício, o 

drama do trabalho escravo e, finalmente, a consagração dos direitos sociais trabalhistas nos 

textos constitucionais. 

 Não há dúvidas sobre a importância dos princípios no ordenamento jurídico brasileiro. 

Por esta razão, o capítulo III dedica-se ao estudo destes, enfatizando-se aspectos concernentes 

ao princípio da dignidade e ao princípio da proteção, desmembrando-se este último nos 

princípios do in dubio pro operário, da norma mais favorável e da condição mais benéfica. 

Aborda-se ainda o princípio da continuidade da relação de emprego. Este tema é ilustrado 

através da situação dos bancários, categoria fragmentada em face da automação do setor, 

conseqüentemente fragilizada em seu poder de negociação.  

 O tema abordado no capítulo IV é o direito ao trabalho e à terceirização. Num 

primeiro momento é fundamental perceber a importância que a presença do direito ao trabalho 

no rol de direitos sociais constitucionalizados. Mais ainda quando este direito está inserido no 

rol sagrado de direitos fundamentais sociais, pois está albergado precisamente no art. 6° da 

Constituição Federal. 

 A consagração do direito fundamental ao trabalho no plano constitucional significa 

não aceitar de maneira pacífica a presença de formas degradantes e precárias de trabalho. É 

nesse ponto que o capítulo IV desenvolve conceitos e situações que demonstram que o 

trabalho terceirizado, nos moldes praticados na contemporaneidade, não atendem em sua 
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plenitude este direito fundamental, sobretudo por estabelecer uma situação de desigualação 

entre trabalhadores, por vezes dispostos lado a lado. 

 Ainda no tocante à terceirização, observa-se que muitos trabalhadores têm sido 

induzidos a pedirem demissão para a abertura de empresas individuais “PJs”, ou mesmo tem 

condicionado seu vínculo empregatício à abertura de tais empresas. Tal prática, além de 

caracterizar-se como uma manifesta fraude que desvirtua completamente as relações de 

emprego, evidencia como é preciso uma rígida legislação, bem como fiscalização eficiente 

para o combate à terceirização ilícita.  

 No capítulo V são desenvolvidos estudos de algumas situações de sofrimento e 

precarização presentes nas relações de emprego modernas. O primeiro tópico aborda 

exatamente o fenômeno da exclusão sumária de diversos trabalhadores do mercado de 

trabalho. Um perfil de vítima desse fenômeno é o trabalhador “desqualificado”, termo muito 

utilizado para justificar uma ausência de “empregabilidade”, porém, cada vez com mais 

freqüência, a iniciativa privada tem preferido contratar trabalhadores prontos para a produção 

do que investir na formação de mão-de-obra. Outro aspecto que causa enorme preocupação é 

a concentração da mão-de-obra ativa de trabalhadores dentro de uma faixa etária que exclui 

pessoas mais jovens e pessoas velhas. 

 O sofrimento imposto nas relações de emprego manifesta-se também de algumas 

formas bastante freqüentes nos dias atuais. Pode-se afirmar, por exemplo, que o nível de 

intensidade de trabalho tem aumentado significativamente nos últimos anos. Os intensos 

controles impostos aos operados de telemarketing são exemplos paradigmáticos desse 

fenômeno. Esses trabalhadores são submetidos a permanente controle e vigilância, o que, 

somado fato da potencial insalubridade desses ambientes laborais, torna o trabalho um 

verdadeiro martírio. 

 Situação também de extrema gravidade está evidenciado nas permanentes denuncias 

de assédio nas suas mais diversas formas. As metas impostas pelo capital, cada vez mais 

inatingíveis, respondem, sem dúvida alguma, por uma série de doenças físicas e psicológicas 

que vitimam os trabalhadores, trazendo seqüelas que demoram a ser cicatrizadas e, pior, 

interferem no ambiente familiar e social do trabalhador. 

 Coube ao capítulo VI os estudos concernentes à situação da relação de emprego na 

contemporaneidade, onde seu tópico de abertura trata do trabalho decente. Na oportunidade, 
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esse tipo de situação laboral é conceituada ressaltando-se que o trabalho decente é um dos 

objetivos traçados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). 

 A flexibilização também é tratada no capítulo VI, sempre se partindo do princípio de 

que há direitos que não podem ser reduzidos ou suprimidos. Nesse sentido, grupos de pressão 

formados por detentores do capital tentam, de maneira ilegítima, incutir a idéia de que a 

flexibilização de direitos é fundamental para o aumento da competitividade e a redução do 

desemprego. No texto, essas idéias são desconstruídas através de dados e de doutrina 

cuidadosamente colacionada. 

 Com a ausência de regulamentação do art. 7°, I, da Constituição de 1988 e a denúncia 

da convenção n° 158 da OIT, reduziu-se significativamente as hipóteses de estabilidade, fato 

preocupante sobretudo à vista dos elevados índices de desemprego e informalidade. Torna-se, 

portanto, imprescindível que sejam criados mecanismos que dificultem o direito de despedir, 

evitando-se ou pelo menos minimizando-se as conseqüências nefastas que se observa, por 

exemplo, através do progressivo aviltamento de salários. 

 Propositalmente, o capítulo VI apresenta uma visão do sindicalismo nos últimos anos. 

De uma maneira geral, percebe-se que a força combativa presente nos anos de 1980, perdeu 

força na última década do século XX e início do século XXI. Tal fato ocorreu exatamente por 

tudo o que será exposto ao longo do texto dissertativo, ou seja, a crescente precarização do 

trabalho e à pulverização da classe trabalhadora, representada, por exemplo, pela política de 

privatizações e a terceirização. 

 O penúltimo capítulo trata de aspectos jurisprudenciais, centrando-se o foco nas 

decisões prolatadas no sentido de proteger a relação de emprego e consagrar a dignidade da 

pessoa humana. 

 Por fim, espera-se que este texto dissertativo contribua para a discussão dos aspectos 

concernentes à proteção do trabalhador e à preservação de sua dignidade, sobretudo neste 

momento onde, mesmo com intensos esforços institucionais de proteção, presencia-se o 

avanço do trabalho precário, da terceirização e de outras formas de trabalho potencialmente 

degradantes como o trabalho escravo. Ademais, tal situação laboral esta proibida por lei há 

mais de um século, porém tão presente nos dias atuais, com a peculiaridade de que este tipo 

de trabalho atualmente não está atingindo apenas os negros, como nos longínquos tempos, 

mas atinge igualmente pessoas de todas as raças e idades afrontando os princípios da 

dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito.       
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES DE EMPREGO 

 

2.1 O TRABALHO NA ANTIGUIDADE 

 

 Em quase toda a história da humanidade, o conceito de trabalho esteve intimamente 

relacionado com a escravidão, ou seja, não havia propriamente uma relação de emprego. O 

trabalho, decididamente, durante os períodos e nos países onde a escravidão era permitida, 

não dignificava o homem. 

 A Grécia Clássica representou um período onde o trabalho era visto como motivo de 

desonra.  Sobre o tema, Xenofonte atribuía a Sócrates as seguintes palavras: 

 

As chamadas artes manuais não gozam de bom nome e, naturalmente, são 
depreciadas nas cidades. Arruínam os corpos dos trabalhadores e dos feitores 
obrigando-os a ficar sentados no interior das casas, e algumas delas até a 
passar o dia junto ao fogo. E, quando os corpos se debilitam, também as 
almas tornam-se bem menos resistentes. As chamadas artes manuais não 
deixam tempo livre para cuidar dos amigos e da cidade e, assim, tais artesãos 
são considerados maus para ter-se como amigos e como defensores da pátria. 
Em muitas cidades, sobretudo nas que têm fama de guerreiras, não se 
permite que um cidadão exerça atividades manuais. [...] Pensamos que não é 
possível aprender todas as ciências e que, em todas as cidades, as chamadas 
artes manuais não têm bom nome, porque, ao que parece, arruínam os corpos 
e alquebram as almas. O melhor testemunho disso seria, afirmamos, quando 
ocorresse uma invasão de inimigos em nossa terra, fazer que os lavradores e 
artesãos se sentassem em lugares separados e a ambos os grupos se 
perguntasse que decisão para eles seria a melhor, defenderem sua terra ou, 
deixando-a, postarem-se de vigia dos muros. Nossa impressão era a de que 
os homens que lidam com a terra votariam a favor de defendê-la e os 
artesãos por não lutar, mas fazer aquilo para o que tinham sido educados, 
isto é, ficar em seu canto, sem labutar, sem correr riscos. 1 

 

 De acordo com o texto de Xenofonte, é possível concluir que dentre as profissões de 

caráter estritamente braçal, Sócrates atribuía a agricultura algum status de nobreza, uma vez 

que, com tal atividade, os homens obtinham aquilo que desejavam, proporcionando uma 

melhoria das condições físicas e mentais. Dizia o filósofo grego que: “Esse trabalho, penso 

eu, é o mais fácil de aprender, o mais agradável de ser realizado, torna mais belos e robustos 

                                                 
1 XENOFONTE. Econômico. Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 
IV, 2-3 e VI, 5-7. 
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os corpos e ocupa as almas durante tempo mínimo, deixando-as com lazer para cuidarem dos 

amigos e da cidade”.2  

 As atividades de natureza intelectual e a prática política eram consideradas práticas 

virtuosas pelos filósofos. Tal fato não causa surpresa, pois os próprios filósofos estavam 

inseridos neste contexto. Aristóteles não atribuía à mesma nobreza do exercício da atividade 

agrícola referenciada por Sócrates. Para Aristóteles, a agricultura, assim como os demais 

trabalhos artesanais contrariavam a vida virtuosa. Nas palavras do filósofo: 

 

Como estamos analisando o melhor tipo de governo, aquele que fará que a 
Cidade seja mais feliz (e a felicidade, como já foi dito, não pode existir sem 
a virtude), é evidente que na Cidade mais bem governada e que possui 
homens absolutamente justos, e não apenas justos em relação ao princípio 
constitucional, os cidadãos não devem viver de trabalhos manuais ou de 
comércio, pois esse tipo de vida é ignóbil e contrário à virtude. Nem devem 
ser agricultores, já que o ócio é necessário, tanto ao desenvolvimento da 
virtude quanto à prática dos deveres políticos.3 

 

 O trabalho escravo é uma das formas mais cruéis de fulminar a dignidade da pessoa 

humana. Porém, este meio de exploração humana, foi largamente utilizado ao longo da 

história, pois o escravo não era sujeito de direito, era apenas algo que deveria, única e 

exclusivamente, trabalhar.  

 Leciona Irany Ferrari que “no século I, A.C. a terça parte de Atenas e, em igual 

número, Roma, formava a população escrava”.4 Mesmo diante da crueldade do trabalho 

escravo, advoga o autor que tal prática pode ser entendida como uma evolução da 

humanidade, visto que na antiguidade eram bastante comuns as práticas de sacrifícios de 

prisioneiros e da antropofagia e arremata afirmando que: 

 

De fato, com a escravidão deu-se a fixação do escravo a territórios 
determinados, logo após a domesticação dos animais e a introdução da 
agricultura, tornando o homem, ainda que escravo, um produtor dos 
alimentos que consumia, eis que anteriormente a esse estágio o homem 
caçava, pescava e recolhia frutos que nem sequer plantava.5 

                                                 
2 XENOFONTE. Op. cit., VI, 9. 
3 ARISTÓTELES. Política. Tradução:Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 247. 
4 FERRARI, Irany.  História do Trabalho. In: FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARTINS 
FILHO; Ives Gandra da Silva. História do Trabalho do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2002, p. 32. 
5 FERRARI, Irany. Op. cit., p. 32. 
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 Com a expansão do Império Romano e a conquista da civilização grega, estes se 

tornaram escravos daqueles. Eram escravos altamente qualificados, atuando como 

professores, filósofos, enfim, em atividades cujas atribuições intelectuais eram requisito 

desejado. Nesse sentido estes escravos de luxo, foram fundamentais para a consolidação dos 

romanos, sob o prisma cultural. 

 Na antiguidade, “outras vias de aquisição da condição de escravo eram o 

aprisionamento de guerra, a insolvência do devedor e a condenação por certos crimes”.6 

 Outras civilizações cresceram e evoluíram com base no trabalho escravo, como 

ocorreu, no caso da civilização egípcia, dos assírios e dos babilônios. 

 Quanto a origem da palavra trabalho, Vólia Bomfim Cassar leciona que do ponto de 

vista histórico e etimológico o termo advém de algo desagradável. Detalha a autora que o 

termo tem origem latina – tripalium. Trata-se de uma “espécie de instrumento ou canga que 

pesava sobre os animais. Por isso, os nobres, os senhores feudais ou os vencedores não 

trabalhavam, pois consideravam o trabalho uma espécie de castigo.”.7  

 Na época do Império Romano, o trabalho livre era regulamentado de três formas: “a) 

locatio conductio rei; b) locatio conductio operis; c) locatio conductio operarium. Alice 

Monteiro de Barros explica estas três formas de locatio conductio previstas no Direito 

Romano antigo da seguinte forma: 

 

Na primeira, uma das partes se obrigava a conceder à outra o uso e gozo de 
uma coisa em troca de certa retribuição. 
Na segunda, denominada locatio operis faciendi, o objetivo era o resultado 
de determinaa obra que uma pessoa (conductor) se comprometia a executar 
para outrem (locador), mediante um preço e assumindo os riscos de tal 
execução. Essa figura é um antecedente da empreitada. 
Finalmente, a locatio conductio operarum, antecedente do contrato de 
trabalho, segundo grande parte da doutrina, implicava a prestação de serviço 
por uma pessoa (locator), cuja remuneração era fixada tendo em vista o 
tempo gasto na sua execução, não o resultado do trabalho, arcando o 
conductor (credor do trabalho) com os riscos advindos da prestação.8 

  

2.2 O FEUDALISMO 

                                                 
6 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 4. 
7 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 2. ed. rev., ampl.. e atual: Impetus, 2008, p. 3. 
8 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do Trabalho. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: LTr, 2010, p. 57 
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 No regime feudal prevalecia uma relação de dominação entre o servo e o senhor. 

Naquele período, a dificuldade de sobrevivência de um homem livre era muito grande, 

restando a este, submeter-se a proteção de um senhor. Em troca de um pedaço de terra 

destinado a seu sustento, o servo celebrava um pacto de fidelidade com o senhor, pagando-lhe 

um tributo, geralmente estes valores eram exorbitantes. 

 Em outras palavras, a situação do trabalhador nos tempos do feudalismo era de 

servidão. A expressão “servo da gleba” originou-se exatamente deste mecanismo de 

vinculação obrigatória do servo a terra dominada pelo senhor feudal latifundiário. Sobre este 

fato: 

 

A obrigação de o servo cultivar a terra a que pertencia era irredimível, não se 
resolvendo por sucessão no feudo. A evolução foi sutil: o escravo era coisa, 
de propriedade do seu amo; o colono era pessoa, pertencente à terra. Sendo 
“pessoa”, e objetos pessoais: mas transmitir também a condição de servo.9  

 

 Além das pessoas que viviam sob o regime de servidão, havia durante o feudalismo a 

figura dos plebeus, que eram trabalhadores livre ou vilãos. A denominação de vilão advém da 

relação destes com as vilas ou cidades. Esta categoria de pessoas vivia: 

 

Principalmente nas aldeias próximas aos castelos feudais, subordinados a 
eles, recebiam serviços ou mesmo terra para trabalharem, mas não eram 
servos: eram livres para mudarem-se, circularem e trabalharem para outro 
senhor feudal, ainda que permanentemente vivessem sob dependência 
política de um senhorio. Possivelmente essa característica de liberdade era 
originária dos antecedentes colonos ou precários, ou estrangeiros livres, 
originários do período morovíngio (sucedâneo do fim do Império 
Romano).10   

 

2.3 AS CORPORAÇÕES DE OFÍCIO 

 

 A partir do século XII, ocorreu o advento das corporações de ofício. Inicialmente 

havia uma reunião de artesãos cujo fito era proteger seus interesses da influência dos senhores 
                                                 
9 SÜSSEKIND, Arnaldo, Op. cit., p. 7. 
10 PISTORI, Gerson Lacerda. História do Direito do Trabalho: Um Breve Olhar Sobre a Idade Média. São 
Paulo: LTr, 2007, p. 39. 
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feudais. Posteriormente estes profissionais foram aprimorando o controle de exercício 

profissional, como um mecanismo de manter a quantidade de profissionais atuando em 

determinada atividade. Em suma, as corporações de ofício eram formadas por grupos de 

profissionais unidos cujo objetivo era a defesa de seus próprios interesses. 

 Eram três, os partícipes das corporações de ofício: Os mestres, os companheiros ou 

oficiais e os aprendizes. 

 Os mestres eram os indivíduos detentores do saber, conheciam o ofício e tinham o 

reconhecimento dos demais membros da atividade. Atuavam na defesa de seus próprios 

interesses atingindo a instituição, por eles criada, para este fim. Cada profissão tinha sua 

corporação própria. 

 Havia um grau de subordinação entre o mestre e o companheiro, este era um obreiro, 

cujo trabalho era remunerado pelo mestre, que era proprietário da oficina. A ascensão do 

companheiro ao grau de mestre dependia da aprovação na chamada “obra-mestra”, tratava-se 

de um trabalho inserido dentro do contexto profissional exercido pelo companheiro, cuja 

avaliação positiva, o qualificava para o grau de mestre. Ocorre que raramente alguém 

conseguia aprovação em tal prova. Nas palavras de Gerson Lacerda Pistori: 

 

O Ofício era dirigido por um mestre que era o proprietário das ferramentas e 
do material de trabalho (matéria-prima) e era ele próprio, o mestre, parte da 
corporação. Para ser mestre, eram necessárias, geralmente, quatro condições: 
primeiro, completar o tempo de aprendizagem (pelo menos três anos); 
depois, completar um trabalho de difícil execução determinado pela juranda; 
ainda, depositar o valor correspondente ao exercício do direito de mestre 
junto ao Tesouro Real e por fim, oferecer um banquete para a corporação. 
Vale destacar que o número de ateliês (ofícios) em determinada comunidade 
era fixo, não podendo ser aumento. O mestre só assumia o posto no caso de 
vacância.11 

   

 Por fim, os aprendizes compunham o terceiro elemento deste sistema. Tratava-se de 

pessoas jovens cujo objetivo era conseguir ascensão profissional e social. Participavam de um 

treinamento, onde aprendiam os segredos das profissões e, ao final, deste período de estágio, 

ascendiam ao cargo de companheiros. 

 Porém, aconteceu com as corporações de ofício, aquilo que ocorre com todos os 

sistemas corporativos, uma verdadeira implosão, provocada pela rigidez de suas regras e, 

                                                 
11 PISTORI, Gerson Lacerda. Op cit., p. 96.  
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conseqüentemente, cedeu lugar à emergente classe burguesa. A burguesia, então, 

gradativamente foi infiltrando as idéias liberais dentro do senso comum, culminando com a 

revolução francesa de 1789. 

 Logo em seguida, em 1791, a Lei Lê Chapelier veio fulminar qualquer possibilidade 

de ressurgimento das corporações de ofício, eliminando do seio da sociedade as corporações 

de cidadãos. 

 

2.4 A ORIGEM DOS EMPREGADORES BURGUESES DO SÉCULO XIX  

 

 Havia um grande descontentamento do Terceiro Estado em face dos inúmeros 

privilégios mantidos pela aristocracia francesa ao longo dos séculos e a ausência de 

representação do Terceiro Estado efetivamente legítima. Tal fato é descrito por Emmanuel 

Joseph Sieyés, em sua obra intitulada “A constituinte Burguesa: O que é o terceiro Estado?”. 

 Nesta obra é possível perceber o conjunto de fatores que culminaram com a Revolução 

Francesa e a ascensão do Terceiro Estado ao poder, legitimados por ideais constitucionais 

construídos sob o conceito de nação. Dentro deste grupo de cidadãos que formavam o 

Terceiro Estado estava a burguesia que ascenderia ao Poder, dominando os meios de 

produção no século XIX. 

 No primeiro capítulo de sua obra o Abade de Sieyés faz um mapeamento daqueles 

cidadãos que compõem o Terceiro Estado. Define então que, em verdade, o Terceiro Estado é 

composto algumas classes de trabalhadores: Camponeses; Aqueles que trabalham os produtos 

do campo, ou seja, a chamada mão-de-obra de manufatura de natureza artesanal; Agentes 

intermediários que podem ser comerciantes e negociantes e profissionais liberais diversos, 

incluindo-se os trabalhadores domésticos. 

 O setor público caracterizado pela Espada, a Toga, a Igreja e a Administração também 

caracteriza, segundo exposto pelo Abade, outro aspecto da injustiça produzida contra o 

Terceiro Estado, pois apesar de ocupar dezenove vigésimos delas, apenas as funções rejeitas 

pelos privilegiados são ocupadas pelos integrantes deste grupo. 

 A exclusão dos membros do Terceiro Estado nos cargos mais importantes exerce um 

duplo papel nefasto. Nas palavras do próprio Abade “os efeitos desse monopólio são bastante 

conhecidos: desencoraja aqueles que afasta e torna menos hábeis aqueles que favorece. Não 
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sabem todos que toda obra da qual a livre concorrência é afastada será mal feita e de custo 

mais alto?”12 

 No segundo capítulo de sua obra, o Abade de Sieyés expõe que até aquele momento 

histórico o Terceiro Estado, em verdade, não significava nada. 

 A coisa pública era dominada pela Aristocracia, representada pela Igreja, pela Espada 

e pela Toga. Existiam os privilegiados a termo, porém para o Abade, nesta condição, o 

indivíduo perdia a condição de membro do Terceiro Estado, pelo simples fato de sucumbir a 

privilégios e “tudo o que é privilegiado pela lei, de qualquer forma, sai da ordem comum, 

constitui uma exceção à lei comum e, conseqüentemente, não pertence ao Terceiro Estado”.13 

 A partir do capítulo V, o Abade desenvolve o raciocínio, excluindo qualquer 

possibilidade de diálogo com os privilegiados, pois já era perceptível que estes jamais iriam 

abandonar a vida de ócio improdutivo e de luxo, bancados pelo Terceiro Estado. Era preciso 

agir para mudar este estado de coisas e, o meio mais adequado para esta radical mudança era a 

elaboração de uma constituição. 

 Nesse sentido, afirmava o Abade que, “se precisamos de Constituição devemos fazê-

la. Só a nação tem o direito de fazê-la.” Nesse momento as idéias centrais de Sieyés são 

expostas no que tange a legitimidade na elaboração de uma Constituição. Argumenta o Abade 

que: 

 

A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre 
legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o direito natural. Se 
quisermos ter uma idéia exata da série das leis positivas que só podem 
emanar de sua vontade, vemos, em primeira linha, as leis constitucionais que 
se dividem em duas partes: umas regulam a organização e as funções do 
corpo legislativo; as outras determinam a organização e as funções dos 
diferentes corpos ativos. Essas leis são chamadas de fundamentais, não no 
sentido de que possam tornar-se independentes da vontade nacional, mas 
porque os corpos que existem e agem por elas não podem tocá-las. Em cada 
parte, a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder 
constituinte. Nenhuma espécie de poder delegado pode mudar nada nas 
condições de sua delegação. É nesse sentido que as leis constitucionais são 
fundamentais.”14  

 

                                                 
12 SIEYÉS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que Le Tiers État?. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris. 2001, p. 2. 
13 Ibidem, p. 8. 
14 Ibidem, p. 48 e 49. 
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 O Abade afirma ainda que, “a nação se forma unicamente pelo direito natural. O 

governo, ao contrário, só se regula pelo direito positivo”.15 Portanto, o ordenamento vigente 

naquela época não deveria ser obedecido, por tinha sido imposto por uma minoria a uma 

esmagadora maioria. 

 Desta forma, “o poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. Só é legal, 

enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, só precisa de sua 

realidade para ser sempre legal: ela é a origem de toda legalidade.”16  

 Certamente esta é o capítulo onde o Abade expôs com maior riqueza de detalhes seu 

pensamento quanto aos conceitos de nação, Constituição e poder constituinte, justificando-se 

assim um maior detalhamento das idéias expostas pelo autor há mais de 200 anos. 

 Com a concretização de muitas destas idéias pela Revolução Francesa, pode-se 

considerar que este momento histórico constitui o início da formação de uma classe 

dominante burguesa que, retirando do Estado boa parte do poder interventivo, provocou no 

século XIX um período de exploração sem limites da classe trabalhadora.  

 

2.5 A RELAÇÃO DE EMPREGO NO ESTADO LIBERAL 

 

 Com o advento do Estado Liberal, o objetivo da relação de emprego passou a ter 

sentido parecido com o dos tempos atuais, onde o cidadão que atua profissionalmente, troca 

sua força de trabalho e capacidade intelectual por um salário, pago por um empregador que 

detêm os meios de produção, o capital e os demais insumos necessários à implantação de 

qualquer atividade empresária. 

 O liberalismo econômico caracterizou-se como uma doutrina extremamente perniciosa 

para a classe trabalhadora. A idéia de não intervenção estatal provocou uma série de excessos, 

oriundos das doutrinas liberais, consagradas com a Revolução Francesa. Sob o tema, leciona o 

professor Arnaldo Süssekind: 

                                                  

Se a Revolução Francesa (1789) foi, sob o prisma político, um marco 
notável na história da civilização, certo é que, ao estear todo o sistema 
jurídico em conceitos abstratos de igualdade e liberdade, permitiu a opressão 

                                                 
15 SIEYÉS, Emmanuel Joseph. Op. cit., p. 49. 
16 Ibidem, p. 50. 
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dos mais fracos, falhando, portanto, no campo social. É que a relação 
contratual estipulada entre o detentor de um poder e aquele que, por suas 
necessidades de subsistência, fica obrigado a aceitar as regras impostas por 
esse poder, não constitui, senão formalmente, uma relação jurídica; na sua 
essência, representa um fato de dominação.17   

                                                 

 O século XIX, no que concerne às relações privadas e, em especial, a relação de 

emprego, foi à prova definitiva que, o homem não sabe viver sem uma forte normatização, 

especialmente no que tange a proteção dos hipossuficientes, como no caso dos trabalhadores, 

contra os arbítrios praticados pelos empregadores, no curso da relação de emprego. 

 Os filósofos alemães descreveram com uma perfeição espantosa, resumidamente, o 

desenvolvimento histórico da burguesia, que se ergueu da condição de classe explorada, para 

o patamar de classe exploradora, violenta, cruel, enfim, desumana. Afirma então os filósofos 

que: 

 

Cada etapa do desenvolvimento da burguesia foi acompanhada de um 
progresso político correspondente. Classe oprimida pelo despotismo feudal, 
associação armada administrando-se a si própria na comuna; aqui, república 
urbana independente (como na Itália e na Alemanha), ali, terceiro estado, 
tributário da monarquia (como na França); depois, no período manufatureiro, 
servindo à monarquia semifeudal ou absoluta como contrapeso da nobreza e, 
de fato, como pedra angular das grandes monarquias em geral, a burguesia, 
desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, 
conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado 
representativo moderno. O governo do Estado moderno é apenas um comitê 
para gerir os negócios comuns de toda a burguesia.18 

  

 Foi um século de exploração insana, onde mulheres e crianças eram submetidas a 

jornadas de trabalho de até 16 horas diárias. A remuneração destas, também era inferior à 

paga aos homens adultos. 

 Diante desse quadro de dominação e exploração sem controle da classe operário, não 

havia espaço para qualquer referência a dignidade humana. O tratamento dispensado aos 

trabalhadores era degradante em todos os aspectos. Os salários eram baixos, em função da 

mão-de-obra vasta.  

                                                 
17 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3. ed. amp. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004. p. 7 e 8. 
18 MARX, Karl; ANGELS, Friedrick. O Manifesto Comunista e Cartas Filosóficas. Tradução: Klaus Von 
Puschen. São Paulo: Centauro, 2006, p. 53 
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 Com a extrema liberdade, a burguesia rapidamente tomou conta do cenário 

econômico, eliminando qualquer sentido de respeito a limites éticos. Nesse contexto, percebe-

se no documento uma clara referencia a dignidade da pessoa humana, princípio consagrado 

posteriormente nas constituições com a supremacia máxima. Nesse sentido, diziam os 

filósofos que a burguesia. 

 

Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca e, no lugar das 
numerosas e indescritíveis liberdades conquistadas, estabeleceu uma única e 
implacável liberdade: a liberdade do comércio. Em outras palavras, 
substituiu a exploração encoberta pelas ilusões religiosas e políticas pela 
exploração aberta, cínica, direta e brutal.19 

 

 A dramaticidade do manifesto impressiona pelo realismo de suas passagens, pois tudo 

é exposto de forma direta e clara, sobretudo ao demonstrar o quanto o trabalhador estava 

refém de uma situação sofrimento que parecia não ter fim. Quanto a estes operários, 

afirmavam Marx e Engels que:  

 

Como simples soldados da indústria, os operários estão subordinados a uma 
perfeita hierarquia de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da 
classe burguesa e do Estado burguês, mas, também, diariamente e a cada 
hora, escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do próprio burguês 
individual dono da fábrica. E esse despotismo é tanto mais mesquinho, mais 
odioso e mais exasperador quanto maior é a franqueza com que proclame ter 
no lucro seu objetivo exclusivo. [....] A Burguesia, durante seu domínio de 
classe, de apenas cem anos criou forças produtivas mais poderosas e 
colossais do que todas as gerações passadas em conjunto. (grifos nossos).20 

  

 Essa situação de degradação social provocada pela burguesia ocorreu com extrema 

rapidez, os burgueses foram hábeis em usar o capital para comprar tudo e todos, organizando 

cadeias de influencia que se propagam em todas as direções.  

 

2.6 O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

 

2.6.1 No período colonial 

                                                 
19 MARX, Karl; ANGELS, Friedrick. Op. cit., p. 54. 
20 Ibidem., p. 59 e 56. 
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 A cultura de escravizar seres humanos no Brasil teve inicio nos primeiros momentos 

da colonização. Neste período ainda não havia o tráfico de seres humanos da África para o 

Brasil, restando aos colonizadores recrutar os indígenas que habitavam as terras brasileiras 

para o trabalho escravo. 

 Com o passar do tempo o colonizador português percebeu que o índio não era um 

trabalhador eficaz. Neste momento, houve o crescimento do comércio de escravos. Durante 

muitos séculos, tal comércio esteve incorporado à atividade mercantil, visto que o negro 

adaptava-se melhor ao trabalho desenvolvido.  

 O Brasil participou deste mercado nefasto, na medida de que precisava de mão-de-

obra para trabalhar nas atividades econômicas desenvolvidas, especialmente, durante o 

período do Brasil colônia, como no caso das lavouras de café e de cana-de-açúcar, bem como 

nas atividades relacionadas à extração de minérios. Porém, mesmo após a independência, o 

trabalho escravo continuou a ser tolerado por mais de meio século. 

 As condições de transporte dos negros eram terríveis. Havia uma superlotação 

proposital dos navios, pois as perdas humanas eram financeiramente compensadas com 

aqueles que sobrevivam à torturante viagem, até a chegada ao Brasil, quando eram 

cuidadosamente separados de parentes compatriotas, evitando com isto possíveis articulações 

e revoltas. Nas palavras de Cristiane de Melo: 

 

No trajeto até o Brasil, eram amontoados no navio 300 negros onde só 
cabiam 100, em uma viagem de 30 a 120 dias. Normalmente, ficavam no 
porão, sem local para dormir, sem condições de higiene, ou seja, junto às 
fezes, urina, vômito e com um copo de água a cada três dias para cada um. 
Muitos adoeciam e, antes que contaminassem os demais, eram jogados ainda 
vivos ao mar.[...] 
Ao Chegar ao Brasil, os negros eram separados de suas famílias e de outras 
pessoas da mesma nação para que não convivessem escravos da mesma 
língua, pois havia o temor de que pudessem comunicar-se e organizar-se, 
rebelando-se contra os senhores. Eram tratados como coisa, como animal. 
Tanto é que eram marcados a ferro, como os bois, com as iniciais de seus 
proprietários para que, quando fugissem, pudessem ser identificados.21 

   

 No que tange a este período, havia uma enorme revolta do negro, forçado a trabalhar 

de forma desumana para uma classe de senhores, invariavelmente cruéis, sob a fiscalização 

dos chamados feitores. Estes possuíam total aval dos proprietários dos escravos, para realizar 
                                                 
21 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Do Escravismo Colonial ao Trabalho Forçado Atual: A 
Supressão dos Direitos Sociais Fundamentais . São Paulo: LTr, 2009, p. 21-22. 
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a aplicação de punições, físicas e psicológicas, bastando para isto, um pequeno deslize no 

transcurso do trabalho. 

 Insta observar que, toda a sociedade estava empenhada em reprimir o negro, este não 

possuía o status de cidadão, desta forma, jamais um negro poderia andar livremente pelas 

ruas. Havia uma gradação de punições que o negro sofria, baseada no tipo de falta cometida. 

É desnecessário dizer que, estas penas, não sofriam qualquer controle jurisdicional. O 

escravo, em suma, era uma propriedade do senhor, uma espécie de bem semovente, assim 

como é o gado hoje e, como tal, deveria ser recuperado em caso de fuga, pois fazia parte dos 

custos operacionais da fazenda.  

 Naquela oportunidade, a única possibilidade possível para estes negros capturados e 

feitos escravos, resgatarem a dignidade humana e a liberdade que possuíam em sua terra de 

origem, era através da fuga para lugares distantes, onde permaneciam escondidos, longe do 

alcance do poderio do senhor. Os negros reuniam-se em Quilombos, oportunidade em que 

resgatavam as tradições de origem e praticavam agricultura de subsistência. 

 Havia uma estrutura miliciana constituída para recuperar estes escravos fugitivos. Tais 

indivíduos eram conhecidos como homens do mato e possuíam uma estrutura hierárquica que 

ia do soldado ao capitão-mor. Estes grupos cobravam preços variados conforme a 

complexidade do trabalho de recuperação dos escravos fugitivos. 

 Os escravos que trabalhavam na mineração estavam submetidos a uma situação 

diferenciada de crueldade e violência. Em face do trabalho extremamente penoso, estas 

pessoas eram constantemente atacadas por doenças como pneumonia ou incapacitantes como 

hérnias. De acordo com Cristiane de Melo: 

 

Na mineração morreram cerca de 85% dos escravos. Em princípio porque 
trabalhavam no período da seca, em que as temperaturas eram mais baixas e 
tinham de ficar dentro da água para a extração dos minerais. Ressalta-se que 
não possuíam roupas apropriadas, tampouco alimentação adequada para se 
manterem nesses locais. Ademais, as galerias eram quase irrespiráveis, 
provocando doenças graves.22 

   

 Essa situação de degradação do trabalho, da ausência da uma relação de emprego justa 

e de ataque frontal aos princípios da dignidade da pessoa humana, no que concerne ao negro 

                                                 
22 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Op. cit., p. 26. 
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neste período, perdurou até 1888, quando definitivamente a chaga do trabalho escravo foi 

extirpada de nosso país, através da Lei Áurea sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio. 

 

2.6.2 Ao longo do século XX e nos dias atuais 

 

 As inúmeras ocorrências de resgates de trabalhadores por forças governamentais 

reduzidos a condição de escravos, sobretudo em lugares remotos e pouco habitados do Brasil, 

demonstram que após cem anos de sua abolição, o trabalho escravo ainda mancha a dignidade 

de muitos trabalhadores.  

 Destarte, infere-se que, apesar das inúmeras acusações dos neoliberais contra aqueles 

que se posicionam favoravelmente a um maior intervencionismo estatal, é necessário uma 

presença forte da máquina estatal em todas as áreas do país. A ausência do Estado contribui 

fortemente para a criação dos chamados estados paralelos, para a impunidade e, sobretudo, 

para estimular o ressurgimento de uma odiosa tendência escravocrata.  

 Os escravos modernos são vítimas de todo tipo de chantagem emocional. Geralmente 

moram em lugares insalubres, sem água potável, energia, esgoto, enfim, sem infra-estrutura 

alguma. Não recebem o piso salarial. Qualquer despesa com alimentação, ou gastos de 

qualquer natureza são imediatamente descontados ilegalmente dos seus salários, criando um 

ciclo vicioso, onde rapidamente o obreiro passa a dever para a empresa, ratificando o processo 

de dependência e a degradação da dignidade da pessoa humana. De acordo com Cristiane de 

Melo: 

 

No Brasil, a existência da escravidão por dívidas iniciou-se com os colonos 
que foram cerceados em virtude das despesas com viagem. 
Na Amazônia, o uso ostensivo da mão-de-obra sem remuneração ressurgiu 
com a implantação das grandes fazendas agropecuárias nos anos 60. A 
relação entre o trabalhador e o patrão iniciava-se com uma dívida e 
perdurava devido à vigilância armada e castigos exemplares.23  

 

 Longe do poder coercitivo do Estado, os fazendeiros e carvoeiros encontram o terreno 

adequado para promover praticas de violência e crueldade semelhantes as que ocorriam no 

século XIX. 

                                                 
23 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Op. cit., p. 52. 
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 Mesmo com os esforços de instituições como o Ministério Público do Trabalho e das 

Delegacias Regionais do Trabalho, observa-se com bastante freqüência que, o trabalho 

escravo, em pleno século XXI, é uma chaga que insiste em permanecer em nossa sociedade. 

Trabalhadores são recrutados em regiões distantes dos pontos aonde serão explorados. Esse 

modus operandi de recrutamento é bastante utilizado por fazendeiros inescrupulosos ou 

proprietários de carvoarias, pois, geralmente, tais propriedades encontram-se locadas em 

lugares remotos, de difícil acesso, donde a possibilidade de comunicação destes encarcerados 

com os familiares torna-se praticamente impossível. 

 As grandes plantações baseadas em uma monocultura de exportação constituem um 

terreno fértil para a escravização de trabalhadores. Conforme exposto, tais plantações 

encontram-se em fazendas afastadas da ação e da fiscalização estatal. Confiando na 

impunidade, empresários rurais bem instruídos e mal-intencionados, submetem os 

trabalhadores a toda sorte de crueldade e violência. Com base em dados da Secretaria de 

Inspeção do trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Emprego, até dezembro de 2005, 

Leonardo Sakamoto alerta que: 

 

A relação dessas plantations contemporâneas com a manutenção do trabalho 
escravo pode ser verificada com os dados de libertações de escravizados pelo 
Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), ligado ao Governo federal. 
De 1995 até 2005, 17.983 pessoas foram libertadas em ações do GEFM, 
integrados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e agentes da 
Polícia Federal (PF). Nesse período, 395 operações fiscalizaram 1.463 
propriedades. Os relatórios das ações fiscais demonstram que quem 
escraviza no Brasil não são proprietários desinformados, escondidos em 
fazendas atrasadas. Pelo contrário, são latifúndios, muitos utilizando alta 
tecnologia. O gado recebe tratamento de primeira: rações balanceadas, 
vacinação com controle computadorizado, controle de natalidade com 
inseminação artificial, enquanto os trabalhadores vivem em piores condições 
do que as dos animais.24  

  

 Para recrutar as pessoas e convencê-las a participar de uma longa viagem para 

conseguir trabalho em lugares distantes de sua residência, é preciso que haja criminosos 

especialistas na arte de seduzir os trabalhadores com propostas tentadoras e perspectivas de 

                                                 
24 SAKAMOTO, Leonardo. A Economia do Trabalho Escravo no Brasil contemporâneo. In: CERQUEIRA, 
Gelba Cavalcante de et al (org.). Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil: Contribuições Criticas Para sua 
Análise e denúncia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008, p. 61-62. 
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bons ganhos salariais. Estas pessoas são denominadas “gatos”, também recebem a 

denominação de “zangões” ou “turmeiros”. 

  

2.7 ALGUNS FATORES QUE MOTIVARAM A CRIAÇÃO DE MECANISMOS 

PROTETIVOS 

  

 Dois acontecimentos históricos foram decisivos para uma dinamicidade no 

aparecimento de normas protecionistas, objetivando melhorar o lastimável estado das relações 

de emprego, bem como tirar a classe trabalhadora da indignidade a que era submetida, pela 

sua fragilidade nestas relações. 

 A Primeira Grande Guerra Mundial foi o primeiro evento. Houve uma adesão da 

classe operária a defesa de seus territórios, provocando a simpatia dos governos pelas suas 

reivindicações, pois muitos morreram em combate. O sofrimento e o sacrifício foi 

generalizado. 

 A Revolução Russa de 1917 foi outro ponto histórico fundamental. Os empresários 

ocidentais ficaram temerosos com as conseqüências desta revolução e resolveram tomá-la 

como exemplo. Destarte, resolveram que seria melhor conceder alguns benefícios adicionais a 

classe operária, atenuando as condições de miserabilidade que se inseria os obreiros. 

 Compilando estas idéias, cabe citar a lição de Maurício Godinho Delgado: 

 

No que diz respeito ao Direito do Trabalho dos principais países capitalistas 
ocidentais, os autores tendem a construir periodizações que guardam alguns 
pontos fundamentais em comum. Um desses marcos fundamentais está no 
“Manifesto Comunistas”, de Marx e Engels, em 1848. Outro dos marcos que 
muitos autores tendem a enfatizar está, em contrapartida, na Encíclica 
Católica Rerum Novarum, de 1891. Um terceiro marco usualmente 
considerado relevante pelos autores reside no processo da Primeira Guerra 
Mundial e seus desdobramentos, como, por exemplo, a formação da OIT – 
Organização Internacional do Trabalho (1919) e a promulgação da 
Constituição Alemã de Weimar (1919). É também desse mesmo período a 
Constituição Mexicana (1917). As duas cartas constitucionais mencionadas 
foram, de fato, pioneiras na inserção em texto constitucional de normas 
nitidamente trabalhistas ou, pelo menos, pioneiras no processo jurídico 
fundamental de constitucionalização do Direito do Trabalho, que seria uma 
das marcas distintivas do século XX.25 

                                                 
25 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 88. 



 31

 Quanto a Encíclica Católica Rerum Novarum de 15 de maio de 1891, é possível 

destacar alguns pontos concernentes a preocupação da Igreja Católica com a degradação 

sofrida pela classe operária durante o século XIX. No que tange a proteção dos operários, das 

mulheres e das crianças, o texto classifica os empreendedores daquele tempo como “ávidos 

especuladores”. Dizia o Papa Leão XIII tópico 25 da referida Encíclica: 

 

No que diz respeito aos bens naturais e exteriores, primeiro que tudo é um 
dever da autoridade pública subtrair o pobre operário à desumanidade de 
ávidos especuladores, que abusam, sem nenhuma discrição, das pessoas 
como das coisas. Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a 
ponto de fazer pelo excesso da fadiga embrutecer o espírito e 
enfraquecer o corpo. 
A actividade do homem, restrita como a sua natureza, tem limites que se não 
podem ultrapassar. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, mas é preciso que de 
quando em quando se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, 
portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem. 
Assim, o número de horas de trabalho diário não deve exceder a força dos 
trabalhadores, e a quantidade de repouso deve ser proporcionada à qualidade 
do trabalho, às circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos 
operários. O trabalho, por exemplo, de extrair pedra, ferro, chumbo e outros 
materiais escondidos debaixo da terra, sendo mais pesado e nocivo à saúde, 
deve ser compensado com uma duração mais curta. Deve-se também atender 
às estações, porque não poucas vezes um trabalho que facilmente se 
suportaria numa estação, noutra é de facto insuportável ou somente se vence 
com dificuldade. 26 

 

 Como forma de ratificar a tendência mundial de disciplinar as relações de trabalho, foi 

criada a OIT. Este organismo possui uma série de órgãos internos destinados a debater a 

temática trabalhista e a tomar decisões que dignificam a atividade laboral. 

 

2.8 A LENTA E PROGRESSIVA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

TRABALHISTAS 

 

 Durante o Estado liberal, a classe trabalhadora foi vítima de um período de exploração 

singular na história da humanidade. Esta situação foi uma conseqüência direta da ausência do 

Estado no controle das relações privadas. Tais relações eram exercidas sobre o prisma 

distorcido da autonomia da vontade. Em verdade, em virtude das condições sociais, sobretudo 
                                                 
26 LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum: Sobre a Condição dos Operários. Disponível em 
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum- 
novarum_po.html. Acesso em: 14 de junho de 2011. 
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no século XIX, pode-se afirmar que o princípio da autonomia da vontade e a ausência estatal, 

ambos, fenômenos resultantes daquele modelo liberal, legitimaram de maneira perversa a 

exploração sem limites da classe trabalhadora. 

 Os direitos trabalhistas constitucionalizados são peculiarmente nobres por terem como 

titulares um conjunto social potencialmente hipossuficiente, ou seja, toda a classe 

trabalhadora. A grande maioria dos direitos sociais são oponíveis ao Estado durante todo o 

transcorrer da vida dos seus titulares, caso da saúde, da educação, de segurança, dentre outros. 

Em contrapartida, os direitos trabalhistas protegem o trabalhador predominantemente durante 

a relação de emprego, logicamente que alguns direitos extrapolam este lapso temporal, 

protegendo o trabalhador mesmo após o término da relação de emprego, caso da prescrição 

qüinqüenal dos direitos trabalhistas, combinado com a possibilidade de ação até dois anos do 

término da relação laboral, caso também de alguns benefícios previdenciários. Afirma nesse 

sentido Hermano Queiroz Júnior que a titularidade dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores: 

 

Ao reverso do que sucede com os demais direitos fundamentais, não gozam 
do apanágio da universalidade, na medida em que consideramos que eles não 
são atribuíveis a todos os indivíduos em um dado ordenamento jurídico, 
somente sendo passíveis de fruição pelos trabalhadores, consoante o que se 
infere, no caso específico do Direito Constitucional pátrio, das regras 
insertas ao longo dos arts. 7° a 11, da Constituição Federal de 1988.27 

  

 Costuma-se dizer que a Constituição brasileira é prolixa, por vezes quando tal 

peculiaridade do texto constitucional é mencionada, menciona-se também os direitos 

trabalhistas constitucionalizados. Na verdade, este comportamento traduz claramente um 

mecanismo dos grupos de pressão de natureza neoliberal visando à desconstituição de direitos 

historicamente conquistados. Esta é mais uma prova da força coercitiva da Constituição, 

traduzida pelo medo dos empregadores em terem de cumprir os direitos mínimos albergados 

dentro do texto supremo constitucional. Nesse sentido, os neoliberais: 

 
Sem homenagear a ética nas relações humanas, querem reviver o liberal-
individualismo da revolução Francesa, com o dogma da liberdade contratual 
baseada na ficta igualdade jurídica dos cidadãos e nos ditames do mercado.28 

   

                                                 
27 QUEIROZ JÚNIOR. Hermano. Os Direitos Fundamentais dos Trabalhadores na Constituição de 1988. 
São Paulo: LTr, 2006, p. 87.  
28 SÜSSEKIND, Arnaldo. Op. cit., p. 49. 
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 O neoliberalismo avassalador do final do século XX foi capaz de diminuir o Estado, a 

ponto de sucateá-lo em diversos setores criando mecanismo reguladores ineficazes, mas não 

foi capaz de reduzir ou eliminar os direitos sociais dos trabalhadores, conquistados através de 

uma história de lutas, de vidas violentamente ceifadas, enfim, através da ação de verdadeiros 

mártires cujo legado perpetua-se na contemporaneidade. Tal legado está devidamente 

consagrado através da expressa positivação na Constituição de 1988. Orlando Gomes e Élson 

Gottschalk escreveram sobre a importância da constitucionalização dos direitos sociais 

trabalhistas com as seguintes palavras: 

 

O exemplo da Constituição de Weimar (1919) forçou, em todo mundo, as 
resistências dos demoliberais, e quase todas as constituições subseqüentes 
vêm incluindo em seus textos os denominados “direitos sociais”, num 
capítulo especial. O preâmbulo da Constituição francesa de 1946 refere-se 
aos príncipes sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, 
fundamentais à liberdade sindical. O mesmo pode dizer-se das constituições 
recentes de Portugal e Espanha.29 (grifo do autor) 

  

 Ante o exposto, é cabível reservar nas linhas seguintes, um breve resumo da história 

da afirmação dos direitos sociais trabalhistas dentro das diversas constituições brasileiras, 

desde o período monárquico, até os dias atuais. 

 

2.8.1 Evolução das normas protetivas ao longo das Constituições 

 

 A Constituição de 1824 pode ser considerada como um marco histórico por tratar-se 

da primeira Constituição do Brasil. O art. 179 é o último da referida Constituição cujo 

conteúdo está transcrito parcialmente, in verbis30. Tal Constituição trazia de maneira 

                                                 
29 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de Direito do trabalho. 16. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 25.  
30 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei. 
II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica. 
[...] 
XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que não se 
opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos. 
XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres. 
[...] 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm. Acesso em: 25 
de dezembro de 2010. 
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incipiente algumas referências sobre a proteção das relações laborais. Durante a vigência 

desta Constituição surgiram as primeiras normas de natureza infraconstitucional voltadas para 

a proteção da relação. Sobre este tema Osmani Teixeira de Abreu informa que: 

 

Foi ainda na primeira década de vigência da Carta Magna que surgiu a 
primeira lei brasileira que consideramos como o embrião da legislação 
dedicada às relações de trabalho. Foi aprovado pela Assembléia Geral o 
Decreto que “Regula o contrato por escrito sobre prestação de serviços feitos 
por brasileiro ou estrangeiro dentro ou fora do império” e que seria a lei de 
13 de setembro de 1830. 
Complementando ou suprimindo as deficiências da Lei de 1830, surgiu a Lei 
n. 108, de 11 de outubro de 1837 dando “Várias providências sobre o 
contrato de locação de serviços dos colonos”. 
As disposições dessas leis vigoraram até 15 de março de 1879, quando foram 
revogadas pelo Decreto n. 2.827. Entretanto, desde 1850, com a vigência do 
Código Comercial, suas disposições passaram a ser aplicadas aos 
trabalhadores não vinculados à agricultura.31 

 

 A ausência estatal nas atividades laborais consagradas pela doutrina liberal dominante 

naquele contexto histórico, explica a ausência dos direitos dos trabalhadores dentro da 

Constituição, fato que só iria mudar aproximadamente após um século. Porém, é possível 

perceber alguns avanços, caso da explicita proibição das Corporações de Ofício, espelhada na 

Lei Chapellier de 1791. 

 A Constituição de 1891 marca o início da vida constitucional brasileira sobre a 

vertente republicana. Porém, a ideologia liberal ainda dominava fortemente, de modo que 

havia uma enorme resistência em atribuir status constitucional a matérias concernentes ao 

direito do trabalho. De toda sorte, esta Constituição trouxe inovações que se perpetuaram ao 

longo da história constitucional brasileira. 

 Um dos princípios iniciados da Constituição de 1891 e repetido posteriormente é o 

princípio da igualdade, consagrado naquela Constituição no art. 72, § 2°, cujo conteúdo 

albergado dizia, in verbis que, “Todos são iguais perante a lei”. 

 Outro aspecto consagrado nesta Constituição é a liberdade de associação, conforme 

disposto no art. 72, § 8°. 

                                                 
31 ABREU, Osmani Teixeira de. As relações de Trabalho no Brasil a partir de 1824. Greves, organização e 
movimento sindical, Legislação, Justiça do Trabalho, Contratos Coletivos: Evolução das Convenções e 
Acordos Coletivos, Evolução dos Dissídios Coletivos. São Paulo: LTr, 2005, p. 23.  
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 No que tange ao exercício de atividade profissional, o art. 72, § 24 garantia 

expressamente a liberdade em qualquer profissão moral, intelectual e industrial. 

 No período de vigência desta Constituição houve uma incipiente organização da classe 

operária através de sindicatos, sendo que a primeira Lei Sindical data de 1907. Está etapa da 

história republicana foi caracterizada por uma rápida ascensão e queda do movimento sindical 

em face da influência do grande capital. Após uma greve marcada por grandes tumultos em 

1917, Osmani Teixeira de Abreu informa que: 

 

Surgiram diversas associações, ligas, federações num total de 57 entidades 
que resolveram fundar, em 1920, a Confederação Geral dos Trabalhadores 
do Brasil, de tendência marxista, mas que não conseguiu sobreviver. 
Nenhuma destas organizações conseguiu influenciar o movimento operário, 
dada à interferência patronal dispensando os organizadores de sindicatos e 
do governo, coibindo os movimentos grevistas. 
Em 1919, o Brasil passa a participar da OIT e pública, em 15 de janeiro de 
1919, a 1ª Lei sobre Acidentes do Trabalho. Nessa data e com essa lei, 
iniciamos a nossa legislação do trabalho.32 

 

 Outro marco histórico ocorreu quando em 1923, “surgia, no âmbito do então 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o Conselho Nacional do Trabalho (núcleo do 

futuro TST), instituído pelo Decreto n. 16.027”.33 

 Getúlio Vargas subia ao poder em face da revolução de 1930 e, através do Decreto n. 

19.398, de 11 de novembro de 1930, exerceu com extrema autoridade os anos que se 

seguiram.34 

 A Constituição de 1934 foi promulgada no dia 16 de julho. Tal Carta Política possui a 

peculiaridade de ter iniciado a positivação de elementos concernentes a ordem econômica e 

social, organizados no título IV. 

 Ab initio, o art. 115 albergava em seu texto que “A ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que 

                                                 
32 ABREU, Osmani Teixeira de. Op. cit., p. 30. 
33 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Breve História da Justiça do Trabalho. In: FERRARI, Irany; 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARINS FILHO, Ives Gandra da Silva. História do Trabalho do Direito do 
Trabalho e da Justiça do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 194. 
34 O Decreto n. 19398 albergava em seu art. 1° a seguinte redação: “O governo provisório exercerá 
discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como também 
do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, estabeleça esta a reorganização constitucional do 
país”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19398.htm. Acesso em: 
03/01/2011. 
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possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade 

econômica”.35 

 O art. 121 trazia normas voltadas à proteção do trabalhador. O termo “proteção” 

aparece explicitamente neste artigo, cabendo reproduzi-lo na integra, in verbis: “A lei 

promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 

campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País”. 

 No parágrafo primeiro do art. 121, estavam previstas normas que deveriam servir de 

preceito para a legislação laboral, além de outras que visassem à melhora da situação da 

classe trabalhadora.36 

 No §2° do art. 121, ficou consagrado que não deve haver distinção entre trabalho 

manual e trabalho intelectual ou técnico, nem entre os profissionais respectivos. Nas palavras 

de Alice Monteiro de Barros: 

 

Pelo que se pode constatar, foi essa a primeira Constituição a tratar do 
salário mínimo, da jornada de oito horas, das férias anuais remuneradas, da 
proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, do trabalho noturno a 
menores de 16 anos e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a 
mulheres. Essa mesma Constituição assegurou indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa; repouso hebdomadário, de preferência aos 
domingos. Não dispôs, entretanto, sobre sua remuneração, tampouco 
estendeu o descanso aos dias santos e feriados. A Constituição de 1934 
dedica atenção especial à maternidade, deixando claro que a licença 
correspondente se faz sem prejuízo do salário e do emprego, mas mediante a 
instituição de previdência a cargo da União, do empregador e do empregado. 
Proíbe-se diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, 
sexo, nacionalidade ou estado civil.37 

 

 Um marco trazido pela Constituição de 1934 foi a criação da Justiça do Trabalho, 

matéria albergada no art. 122, cujo texto traz expressamente como atribuição deste ramo da 
                                                 
35 Esta e as demais citações concernentes a Carta Política de 1934 estão disponíveis em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso em 03/01/2011. 
36 O parágrafo primeiro do art. 121 trazia as seguintes alíneas: 
a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado 
civil; b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades normais do 
trabalhador; c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos 
em lei; d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias 
insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; f) férias 
anuais remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa; h) assistência médica e sanitária 
ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do 
emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a 
favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte; i) 
regulamentação do exercício de todas as profissões; j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho. 
37 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do Trabalho. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: LTr, 2010, p. 72.  
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Justiça a função de “dirimir questões entre empregadores e empregados, regidos pela 

legislação social”. 

 Sob a forte influência dos regimes totalitários presentes na Europa naquele período, 

notadamente na Alemanha e Itália, foi outorgada em 10 de novembro de 1937 uma nova 

Constituição. 

 Foi mantida a Justiça do Trabalho, conforme albergado no art. 139 e consagrada a 

autonomia do direito do trabalho, pois o art. 16, XVI, do texto constitucional, dispõe como 

competência privativa à União o poder de legislar, dentre outras matérias, sobre direito 

operário. 

 O art. 137 trouxe uma série de normas de natureza trabalhista, tais como a jornada de 

trabalho de oito horas, cuja redução era permitida, porém o aumento desta jornada só poderia 

ocorrer em casos expressos na lei, fato normatizado na alínea “i”. Em contrapartida, alguns 

aspectos concernentes ao campo do direito coletivo do trabalho sofreram forte repressão 

estatal. A greve e o lock-out foram considerados “recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e 

ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”.38 

 O Decreto-lei n. 1.23739 foi responsável pela estruturação da Justiça do Trabalho. O 

art. 2° do referido decreto determinava que a administração da Justiça do Trabalho deveria ser 

exercida pelos seguintes órgãos e tribunais: As Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes 

de Direito; os Conselhos Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho, na 

plenitude de sua composição, ou por intermédio de sua Câmara de Justiça do Trabalho. 

 Foi ainda sob a égide da Constituição de 1937 que, por força do Decreto-lei n. 5.453 

de 1° de maio de 1943, que surgiu a CLT cujo objetivo era unificar as normas de natureza 

laboral que existiam anteriormente. 

 A Constituição de 1946 Constituição marcou o retorno do Estado brasileiro a vida 

democrática, refletindo também o momento histórico da vitória dos aliados frente aos 

modelos totalitários após a segunda grande guerra mundial. 

                                                 
38 Esta e as demais citações da Carta Política de 1937 estão disponíveis em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm. Acesso em: 06/01/2011. 
39 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1237.htm. Acesso em: 
06/01/2011. 
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 Um dos destaques desta Constituição está na incorporação da Justiça do Trabalho a 

esfera do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 94, V.40 

 A Constituição de 1946 trouxe no art. 145 uma norma que tratava de maneira expressa 

da valorização do trabalho humano. Nesse sentido, dispunha o texto constitucional naquela 

oportunidade que a ordem econômica “deve ser organizada conforme os princípios da justiça 

social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. Mesmo 

legitimando um regime ditatorial, as constituições seguintes mantiveram esta idéia. 

 No campo do direito coletivo a greve foi reconhecida como direito cujo exercício 

deveria ser regulado por lei. Tal matéria estava disposta no art. 161. 

 O art. 157 albergou uma série de dispositivos protetores nos XVII incisos positivados. 

Dentre eles pode-se citar a estipulação do salário mínimo, que deveria ser capaz de satisfazer 

as necessidades do trabalhador e de sua família conforme condições de cada região. Está 

matéria, albergada no inciso I, carregava em seu texto a possibilidade de estipulação de 

salários mínimos diferenciados, conforme as peculiaridades regionais. 

 Outro aspecto apontado no art. 157, II, é “a proibição de diferença salarial para um 

mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Outras 

peculiaridades do art. 157 foram resumidas por Alice Monteiro de Barros. De acordo com a 

autora: 

 

A Constituição de 1946 assegurou o princípio da isonomia, de forma mais 
minuciosa, vedando diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo 
de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; com isso ficou revogado o 
decreto de 1940 que permitia que as mulheres recebessem salários inferiores 
aos dos homens. Essa foi a primeira Constituição a instituir a participação do 
trabalhador nos lucros da empresa. O descanso semanal e em feriados passou 
a ser remunerado no inciso VI, do art. 157 da Constituição de 1946. A 
estabilidade no emprego foi estendida ao meio rural. O trabalho noturno 
passou a ser proibido aos menores de 18 e não de 16 anos, como previa a 
Carta anterior. Instituiu-se a assistência aos desempregados e a 
obrigatoriedade de o empregador fazer seguro contra acidente de trabalho.41  

     

 A Constituição de 1967 é resultado do golpe de 1964, cujas seqüelas ainda se fazem 

presentes até hoje. Mesmo com a anistia amplamente festejada, sobretudo durante o regime de 

                                                 
40 Esta e as demais citações da Carta Política de 1946 estão disponíveis em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm. Acesso em: 10/01/2011. 
41 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p. 75-76.  
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transição democrática, a busca por desaparecidos políticos e a punição daqueles envolvidos 

em torturas têm sido motivo de acalorados debates e questionamentos. 

 Coube ao art. 158 albergar os direitos sociais trabalhistas, que permaneceram mesmo 

após a Emenda Constitucional n. 1. Tal emenda estabeleceu no art. 160 que a ordem 

econômica e social teria por fim a realização da justiça social e o desenvolvimento nacional, 

de acordo com princípios albergados em VI incisos, dentre estes princípios estava o da 

valorização do trabalho como condição da dignidade humana, conforme disposição do inc. II. 

Quanto ao direito coletivo do trabalho, afirma Süssekind que: 

 

Relativamente ao direito coletivo do trabalho, a Carta Magna de 1967/69 
repete as disposições da Constituição de 1946 sobre a organização sindical 
(art. 166) e inclui, desde logo, entre as funções públicas que podem ser 
delegadas aos sindicatos, a de arrecadar contribuições para o custeio das 
atividades de seus órgãos e para a execução de programas de interesse das 
categorias por eles representadas (§ 1° do art. cit.). Legitimou, assim, a 
arrecadação, pelos sindicatos, da contribuição anual compulsória (conhecida 
como “imposto sindical”) – tributo que só a União Federal pode instituir (art. 
21, § 2°, n. 1).42  

 

   

2.9 A IMPORTÂNCIA DA CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

TRABALHISTAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 Mauricio Godinho Delgado afirma que a promulgação da Constituição de 1988 

resultou numa renovação da cultura jurídica brasileira, sobretudo  pelo fato de estabelecer 

visões coletivas dos problemas, fato que se contrapõe ao individualismo imposto pelo velho 

Direito Civil. Desse modo, explica o autor que: 

 

Essa nova perspectiva embebe-se de conceitos e óticas próprias ao Direito do 
Trabalho em especial a noção de ser coletivo (e de fatos/atos coletivos), em 
contraponto à clássica noção de ser individual (e fatos/atos individuais), 
dominante no estuário civilista brasileiro. Ao constitucionalizar o Direito do 
Trabalho, a Carta de 1988 praticamente impôs ao restante do universo 
jurídico uma influência e inspiração justrabalhistas até então desconhecidas 
na história do país.43 

                                                 
42 SÜSSEKIND, Arnaldo, Op. cit., p. 37. 
43 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 116. 
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  Os direitos trabalhistas albergados no texto constitucional constituem, portanto, um 

patrimônio jurídico progressivamente conquistado com um conteúdo mínimo albergado. 

Infere-se tal conclusão da própria inteligência do art. 7°, caput, da Lei Maior, cujo texto fala 

expressamente que os XXXIV incisos dispostos em seu interior, “são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 

Destarte, “a Constituição deixa claro que o rol apresentado estabelece apenas os direitos 

mínimos, que poderão ser aumentados pela legislação infraconstitucional”.44 Manoel Jorge e 

Silva Neto ratifica este raciocínio ao afirmar que: “A Constituição é, inegavelmente, o 

repositório mínimo dos direitos sociais trabalhistas”.45 Ainda sobre o tema, leciona Rogério 

Magnus Varela Gonçalves que: 

 

Não se pode perder de vista que a Norma Ápice estabeleceu direitos 
mínimos em favor do empregado, fato que não tem o condão de impedir que 
norma específica ou negociação coletiva venham somar outros direitos que 
visem à melhoria das condições sociais do trabalhador.46 

   

 Na contemporaneidade, a presença dos direitos sociais nos textos constitucionais, 

torna-se fator de comprometimento por parte dos entes estatais na concretização e eficácia 

destes direitos. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma sobre o tema que: 

 

A Constituição não é um mero feixe de leis, igual a qualquer outro corpo de 
normas. A Constituição sabidamente, é um corpo de normas qualificado pela 
posição altaneira, suprema, que ocupa no conjunto normativo. É a Lei das 
Leis. É a Lei Máxima, à qual todas as demais se subordinam e na qual todas 
se fundam. É a lei de mais alta hierarquia. É a lei fundante. É a fonte de todo 
o Direito. É a matriz última da validade de qualquer ato jurídico.47 

   

 A valorização social do trabalho está albergada na Constituição de 1988 como um 

fundamento da República Federativa do Brasil. Outro ponto que pode ser enquadrado como 

direito fundamental do trabalho é o pluralismo político, positivado no art. 1°, V da 

                                                 
44 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Curso de Direitos Constitucional do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 
2009, p. 82.  
45 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses trabalhistas: difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2004, p. 136. 
46 GONÇALVES, Rogério Magnus Varela. Direito Constitucional do Trabalho: aspectos controversos da 
automatização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 67. 
47 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 12. 
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Constituição de 1988. Diferenciando pluripartidarismo de pluralismo político leciona Flávia 

Moreira Guimarães Pessoa que: 

 

O pluralismo político pode ser enquadrado como direito fundamental ao 
trabalho, porque está intimamente ligado à não-discriminação e proteção do 
trabalhador contra critérios de seleção e manutenção do emprego ligados a 
critérios e opções políticas.48 

 

  Não há dúvidas também que a constitucionalização dos direitos dos trabalhadores, 

torna-se um meio sólido de concretização da dignidade da pessoa humana, conforme disposto 

de maneira direta no art. 1°, III, da Constituição de 1988. Dessa idéia, permite-se concluir que 

a função social não se esgota em pequenas doações ou alguns patrocínios sociais de natureza 

demagógica. A função social da empresa passa, antes de tudo, pela valorização e o respeito do 

empregador as normas que protegem o obreiro. Nesse sentido: 

 

A constitucionalização do direito do trabalho possui o objetivo de promover 
a dignidade da pessoa humana no âmbito de uma relação trabalhista. Isso 
estabelece a cidadania na empresa, que possui importante papel na promoção 
dos direitos fundamentais, haja vista que a atividade empresarial tem função 
social.49 

 

 O art. 5° da Constituição de 1988, tem diversos incisos que agem como mecanismos 

protetivos. São direitos fundamentais protegidos inquestionavelmente como cláusulas pétreas, 

por força do art. 60, § 4°. 

 Enfim, está historicamente provado que, sem um regramento estatal mínimo, não há 

limites para a exploração humana. A preservação e a progressão dos direitos sociais 

trabalhistas são de fundamental importância para que se evite um retrocesso ao século XIX, 

pois o poderio econômico não é ético o suficiente para se auto-regulamentar. Tal fato pôde ser 

recentemente constatado com a quebra de instituições financeiras e grandes corporações que 

operavam livremente, com o mínimo de regulação estatal. Constatou-se que a sobrevivência 

destas instituições privadas só ocorreu em face do gigantesco capital injetados por diferentes 

Estados em empreendimentos privados. Outrossim, cabe ao Estado através de seus poderes 

                                                 
48 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op. cit., 2009, p. 73. 
49 SABINO, João Filipe Moreira Lacerda. Os Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula de. (coord.). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010, p. 76. 
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constituídos, editar este regramento mínimo destinado a preservar a dignidade das relações 

laborais. 
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3 O CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO DA PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

3.1 O PÓS-POSITIVISMO E O CONCEITO MODERNO QUE ATRIBUI AOS 

PRINCÍPIOS O STATUS DE NORMA 

 

 Inicialmente, atribuía-se aos princípios, quase que unicamente, a característica de 

servir de base para a construção de todo o ordenamento jurídico. Conforme lição de Paulo 

Bonavides, esse era o pensamento de alguns juristas como Luís-Diez Picazo e F. de Castro. A 

Corte Constitucional italiana também corroborava com este entendimento quando numa 

sentença de 1956, tratou o tema com os seguintes termos: 

 

Faz-se mister assinalar que se devem considerar como 
princípio do ordenamento jurídico aquelas diretivas de caráter 
geral e fundamental que se possam deduzir da conexão 
sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das 
normas, que concorrem para formar assim, num dado 
momento histórico, o tecido do ordenamento jurídico.1 

 

 É necessário ressaltar que o entendimento dos princípios assumindo um caráter 

meramente programático não mais prospera. Tal fato pode ser constatado pela análise dos 

conceitos atrelados a este entendimento, pois incorrem no erro de omitir “o traço que é 

qualitativamente o passo mais largo dado pela doutrina contemporânea para a caracterização 

dos princípios, a saber, o traço de sua normatividade”.2 

 O caráter secundário e subsidiário dos princípios foi superado no pós-positivismo. A 

consagração desta teoria ocorreu nas últimas décadas do século XX. Assim, “as novas 

Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais”.3 

                                                 
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 256 e 257. 
2 Ibidem, p. 257. 
3 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 264. 
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 Com efeito, percebe-se claramente que “é preciso admitir que os princípios 

constitucionais, como o que consagra a dignidade da pessoa humana, podem servir de fonte 

autônoma de solução jurídica”.4  

 É possível colacionar um conceito bastante preciso de Pós-positivismo sugerido na 

lição de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcelos, cuja idéia é relacionar direitos 

fundamentais, dignidade da pessoa humana, sem preterir do traço da normatividade e 

reaproximando Ética e Direito. Eis a lição: 

 

O Pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, 
no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípio e regras, 
aspectos da chamada Nova Hermenêutica constitucional, e a teoria dos 
direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade humana. 
A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos 
textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua 
normatividade fazem parte desse ambiente de reaproximação entre Direito e 
Ética.5 

 

 Paulo Bonavides, citando E. Grabitz posiciona a dignidade da pessoa humana, assim 

como “a liberdade, a igualdade, O Estado de Direito, o Estado social, a democracia e a 

separação dos poderes”,6 como princípios abertos. 

 Em síntese, compilando as idéias de Esser, Alexy, Dworkin e Crisafulli, Paulo 

Bonavides assegura em sua doutrina, “que os princípios são normas e as normas 

compreendem igualmente os princípios e as regras”.7 Na idéia de Alexy, citada por 

Bonavides, “os princípios são normas dotadas de alto grau de generalidade relativa, ao passo 

que as regras, sendo também normas, têm, contudo, grau relativamente baixo de 

generalidade”.8 Concluí-se, desta forma, que o critério “generalidade” é fator determinante 

para classificar uma norma como princípio ou regra. 

 Outra característica marcante dos princípios reside na necessidade de ponderação do 

aplicador do direito diante de um caso concreto. Os princípios não podem ser tratados como 

valores extremos de validade ou invalidade, sendo necessário o sopesamento entre aqueles 
                                                 
4 ALVES, Cleber Francisco. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: O Enfoque da 
Doutrina Social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001  p. 135. 
5 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A Nova Interpretação Constitucional: 
Ponderação, Argumentação e Papel dos Princípios. In: LEITE, George Salomão (org.). Dos Princípios 
Constitucionais: Considerações em Torno das Normas Principiológicas da Constituição. Malheiros, 2003, p. 107. 
6 BONAVIDES, Paulo, op. cit, p. 270. 
7 Ibidem, p. 271. 
8 BONAVIDES, Paulo. Op cit, p. 277. 
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envolvidos na situação fática. De acordo com Ana Paula de Barcelos e Luís Roberto Barroso 

os: 

 

Princípios contém, normalmente, uma maior carga valorativa, um 
fundamento ético, uma decisão política relevante, e indicam uma 
determinada direção a seguir. Ocorre que em uma ordem pluralista existem 
outros princípios que abrigam decisões, valores ou fundamentos diversos, 
por vezes contrapostos. A colisão de princípios, portanto, não é só possível, 
como faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso sua incidência 
não pode ser posta em termos de tudo-ou-nada, de validade ou invalidade. 
Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de peso ou importância. À 
vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas 
fundamentadas quando se defronte com antagonismos inevitáveis, como os 
que existem entre a liberdade de expressão e o direito de privacidade, a livre 
iniciativa e a intervenção estatal, o direito de propriedade e sua função 
social. A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, mediante 
ponderação.9 

 

 Portanto, na era Pós-positivista, o predomínio da ética e sua relação com o direito 

transpassa o campo do direito público e atinge o direito privado, mais especificamente o 

campo do Direito do Trabalho, quando princípios consagrados constitucionalmente devem ser 

ponderados. Nesta escala de valores, o norte que deve ser seguido é o da valorização do 

trabalho humano, através do respeito aos princípios protetivos minimamente consagrados, 

sobretudo, mas não exclusivamente, no texto constitucional.  

 

3.2 A CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 O conceito e a importância dos princípios foram sendo alterados e sofrendo adaptações 

ao longo do tempo. Insta observar que estas alterações foram acontecendo no sentido de 

atribuir aos princípios, cada vez mais, um maior grau de importância. Em nossa 

contemporaneidade, os princípios estão assumindo o mais elevado grau de prestígio dentro do 

ordenamento jurídico. Destarte, é possível concluir que: 

 

                                                 
9 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A Nova Interpretação Constitucional: 
Ponderação, Argumentação e Papel dos Princípios. In: LEITE, George Salomão (org.). Dos Princípios 
Constitucionais: Considerações em Torno das Normas Principiológicas da Constituição. Malheiros, 2003, p. 113. 
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Os princípios baixaram primeiro das alturas montanhosas e 
metafísicas de suas primeiras formulações filosóficas para a 
planície normativa do Direito Civil. Transitando daí para as 
Constituições, noutro passo largo, subiram ao degrau mais alto 
da hierarquia normativa.10 

 

 A consolidação da teoria dos princípios pode ser expressa através das seguintes 

palavras de Paulo Bonavides: 

 

A passagem dos princípios da especulação metafísica e 
abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com 
baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da 
ordem juspositivista (sua antiga inserção nos Códigos) para a 
órbita juspublicista (seu ingresso nas Constituições); a 
suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o 
deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o 
domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua 
normatividade; a perda de seu caráter de normas 
programáticas; o reconhecimento definitivo de sua 
positividade e concretude por obra sobretudo das 
Constituições; a distinção entre regras e princípios, como 
espécies diversificadas do gênero norma, e, finalmente, por 
expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o 
mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e 
preeminência dos princípios.11 

 

 Com efeito, os princípios conseguiram atingir um status superior, sublime, nobre e 

distinto, chegando à categoria de normas constitucionais devidamente positivadas e espraiadas 

na Constituição Federal. 

 A Constituição de 1988 não fugiu a idéia de valorização dos princípios qualquer que 

seja a classificação destes. Por todo o texto constitucional é possível detectar a essência 

principiológica da Lei Maior de 1988. Já no art. 1°, III, dentro dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, encontra-se albergada a dignidade da pessoa humana. No art. 5° estão 

garantidos princípios de natureza individual e coletiva que são primordiais para o exercício da 

cidadania num Estado Democrático de Direito. No art. 7°, diversos princípios destinados a 

classe trabalhadora foram devidamente positivados. Tais princípios constituem um patrimônio 

jurídico protetivo a ser preservado.  

                                                 
10 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 293. 
11 Ibidem, p. 294. 
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 O princípio da dignidade da pessoa humana se insere neste contexto, ainda mais 

quando aliado ao princípio da unidade da Constituição. O princípio da dignidade da pessoa 

humana é um marco garantidor que protege o ordenamento jurídico contra a criação de 

normas que atentem contra a dignidade da pessoa humana, tanto num plano constitucional, 

por Emendas Constitucionais, quanto num plano infraconstitucional, pela produção de Leis 

que atentem contra o referido princípio. 

 Ante o exposto, é possível ratificar que a Constituição tornou-se um ambiente 

adequado para abrigar, inclusive, princípios gerais do Direito. Sobre este tema, escrevem 

George Salomão Leite e Glauco Salomão Leite que: 

 

É incontestável que, reconhecidos princípios gerais do Direito, tais como a 
dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade, encontram 
formulação constitucional em nossa Lei Maior; e tal ocorre porque o 
manancial valorativo que trazem em si é reputado essencial, devendo 
permanecer entre as diretrizes fundamentais a serem observadas pela 
coletividade. Sendo assim, a inclusão destes princípios na Constituição 
representa o reconhecimento solene de sua fundamentalidade presente na 
consciência social de uma comunidade em certo momento histórico. 
[...] 
Daí que, com a entrada dos princípios gerais do Direito nos Textos 
Fundamentais e sua conseqüente união aos demais princípios 
constitucionais, a Constituição se torna um autêntico habitat de normas 
jurídicas principiológicas, acentuando sua elasticidade e abertura – o que 
significa maior capacidade de adaptação e atualização frente às 
transformações sociais, com sua permanência formal.12  

 

3.3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO SUPREMO 

  

 A Constituição de 1988 consagrou como fundamento da República Federativa do 

Brasil a dignidade da pessoa humana. A matéria encontra-se albergada no art. 1°, III, do texto 

constitucional. A positivação deste comando no início do texto constitucional induz a idéia de 

que todo o arsenal legislativo criado deve orbitar em torno de tal fundamento. Carlos Roberto 

Siqueira Castro destaca este entendimento ao afirmar que: 

 

                                                 
12 LEITE, George Salomão; LEITE, Glauco Salomão. A Abertura da Constituição em Face dos Princípios 
Constitucionais. In: Dos Princípios Constitucionais: Considerações em Torno das Normas Principiológicas da 
Constituição. LEITE, George Salomão (org.). São Paulo: Malheiros, 2003, p. 148. 
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Releva assinalar que o postulado da dignidade da pessoa humana em boa 
ingressou no direito positivo brasileiro, desde logo com a estatura 
inexcedível de norma de princípio constitucional, alçada em fundamento do 
Estado brasileiro (Constituição Federal – art. 1°, III), o que vale dizer em 
pressuposto axiológico da organização política nacional. Essa hierarquia 
juspositiva por certo faz resultar conseqüências extremas e inexoráveis, uma 
vez que irradia para o plano da legalidade infraconstitucional um padrão de 
interpretação e de execução normativa, que é de observância compulsória, e 
que deve ser consentâneo com a máxima efetividade da cláusula supralegal 
de dignificação do homem.13 

 

 A dignidade da pessoa humana é, portanto, um princípio que extrapola a ação dos 

poderes públicos, alcançando e norteando o comportamento privado, in casu, o respeito aos 

direitos laborais. Nas palavras de Artur Cortez Bonifácio, “essa realidade situa a dignidade da 

pessoa humana em todos os quadrantes da Constituição Federal, por todos os títulos e 

capítulos, como se a Constituição fosse uma sinfonia de uma nota só”.14  

 Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Thereza Cristina Gosdal leciona que “a 

dignidade tem inegavelmente a função limite, tanto nas relações intersubjetivas, quanto nas 

relações públicas e coletivas”.15 

 O conceito de dignidade da pessoa humana proposto por Ingo Wolfgang Sarlet reflete 

a importância que este princípio possui para uma efetiva consolidação e manutenção saudável 

de um Estado Democrático de Direito. De acordo com o autor dignidade da pessoa humana é: 

 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.16  

 

                                                 
13 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade Humana (no Direito). In: TORRES, Ricardo Lobo; 
KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flávio (orgs.). TORRES, Silvia Faber (superv.). Dicionário de 
Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 283. 
14 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direitos Constitucional Internacional e a Proteção dos Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Método, 2008, p. 177 
15 GOSDAL, Thereza Cristina. Dignidade do Trabalhador: Um Conceito Construído Sob o Paradigma do 
Trabalho Decente e da Honra. São Paulo: LTr: 2007, p. 49 
16 SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana: Construindo Uma 
Compreensão Jurídico-constitucional Necessária e Possível. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da 
Dignindade: Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. 2. ed. ver e ampl.. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2009, p. 37 



 49

 O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é dotado de tamanha nobreza que cobre 

com seu manto embebido de justiça a Constituição, mormente os direitos fundamentais por 

ela albergados. Dentro deste prisma, cabe ressaltar as palavras de Flávia Piovesan, quando nos 

diz em sua lição que: 

 

No universo da principiologia a pautar o direito constitucional de 1988, o 
direito constitucional contemporâneo, bem como o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, desponta a dignidade humana como valor maior, a 
referência ética de absoluta primazia a inspirar o Direito erigido a partir da 
segunda metade do século XX.17 

 

 Não há, portanto, como negar a natureza especial e peculiar do princípio da dignidade 

da pessoa humana, pois se trata de princípio supremo, capaz de disseminar seu conteúdo 

axiológico sagrado em todo o texto constitucional e, conseqüentemente em todo o 

ordenamento jurídico pátrio. Sobre o tema, ainda é cabível ressaltar o pensamento de José 

Carlos Vieira de Andrada, exposto em seu livro “Os Direitos Fundamentais na Constituição 

Portuguesa de 1976”, citado por Cleber Alves: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana está na base de todos os direitos 
constitucionalmente consagrados, quer dos direitos e liberdades tradicionais, 
quer dos direitos de participação política, quer dos direitos dos trabalhadores 
e direitos a prestações sociais. Pode ser diferente o grau de vinculação dos 
direitos aquele princípio. Assim, alguns direitos constituem explicitações de 
1° grau da idéia de dignidade, que modela o conteúdo essencial deles: o 
direito à vida, a liberdade física ou de consciência, por exemplo, tal como a 
generalidade dos direitos pessoais, são atributos jurídicos essenciais da 
dignidade dos homens concretos. Outros direitos decorrem desse conjunto de 
direitos fundamentalíssimos ou então completam-nos como explicitações de 
2° grau, mediadas pela particularidade das circunstâncias sociais e 
econômicas, políticas e ideológicas; o direito de manifestação, a liberdade de 
empresa, o direito a férias pagas, os direitos à habitação, à saúde, e à 
segurança social não decorrem necessariamente em toda a sua extensão do 
princípio da dignidade humana. Mas, ainda aí, é este princípio que está na 
base de sua previsão constitucional e de sua consideração como direitos 
fundamentais.18 

    

3.3.1 A eficácia do princípio da dignidade da pessoa humana  

                                                 
17 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Princípio da Dignidade Humana. In:Dos Princípios 
Constitucionais: Considerações em Torno das Normas Principiológicas da Constituição. LEITE, George 
Salomão (org.). São Paulo: Malheiros, 2003, p. 193.  
18 ALVES, Cleber Francisco. Op. cit, p. 132 e 133. 
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 O princípio da dignidade da pessoa humana emana seu poderoso conteúdo axiológico 

em toda a Constituição e em todo o ordenamento jurídico pátrio. Este fenômeno repete-se 

com igual força quando estão em foco os direitos sociais, in casu, os direitos 

constitucionalizados dos trabalhadores.  

 Conforme descrito no tópico anterior, o princípio da dignidade da pessoa humana 

atingiu um status de supremacia em relação aos demais princípios, fato constatado quando se 

considera que os direitos fundamentais solidificam este princípio. Nem todos os direitos 

fundamentais se relacionam diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

mas, certamente, este é o princípio que espraia seu poderoso conteúdo axiológico, não apenas 

no rol de direitos fundamentais, mas também em toda a constituição e, conseqüentemente, em 

todo o ordenamento jurídico pátrio.  

 O Estado deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, estimulando 

condutas e promovendo ações que valorizem o ser humano em sua dignidade. “Como tarefa 

imposta ao Estado, a dignidade da pessoa humana reclama que este guie as suas ações tanto 

no sentido de preservar a dignidade existente ou até mesmo de criar condições que 

possibilitem o pleno exercício da dignidade”.19 

 Quanto à eficácia da dignidade da pessoa humana enquanto norma jurídico-positiva, 

convém recorrer aos ensinamentos do professor Ingo Wolfgang Sarlet, quando ao compilar o 

raciocínio de E. Brenda e K. Stern formulou a seguinte lição: 

 

Num primeiro momento, a qualificação da dignidade da pessoa humana 
como princípio fundamental traduz a certeza de que o art. 1°, inc. III, de 
nossa Lei Fundamental não contém apenas uma declaração de conteúdo 
ético e moral (que ela, em última análise, não deixa de ter), mas que constitui 
norma jurídico-positiva com status constitucional e, como tal, dotada de 
eficácia, transformando-se de tal sorte, para além da dimensão ética já apon-
tada, em valor jurídico fundamental da comunidade. Importa considerar, 
neste contexto, que, na condição de princípio fundamental, a dignidade da 
pessoa humana constitui valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, 
mas de toda a ordem constitucional, razão pela qual se justifica plenamente 
sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia 
axiológico-valorativa (höchstes wertsetzendes Verfassungsprinzip).20 

                                                 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional 10. ed. (rev, atual., ampl.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. p. 102. 
20 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 105. 
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 Esse carater de supremacia da dignidade da pessoa humana que resulta numa 

necessidade de eficácia deste princípio, notadamente para uma concretização dos direitos 

fundamentais, dentre eles os direitos trabalhistas constitucionalizados, também foi alvo de 

estudo de Arion Sayão Romita. O autor que corrobora com a doutrina de Ingo Wolfgang 

sarlet leciona que: 

 

Por ter a Constituição de 1988 elevado a dignidade da pessoa humana à 
categoria de valor supremo e fundante de todo o ordenamento brasileiro, 
fácil é atribuir aos direitos sociais a caracteristica de manifestações dos 
direitos fundamentais de liberdade e de igualdade material porque, encarados 
em sua vertente prestacional (direitos a prestações não só jurídicas mas 
também fáticas), tais direitos têm por objetivo assegurar ao trabalhador 
proteção contra necessidades de ordem material, além de uma existência 
digna. Cumpre, em consequência, atribuir a máxima eficácia (jurídica e 
social) aos preceitos que os consagram, com o intuito de obter a realização 
prática do valor supremo da dignidade da pessoa humana, como recomenda 
Ingo Wolfgang Sarlet.21  

 

3.3.2 O princípio da dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho 

 

 Posicionando-se frente à previsão feita pelo legislador no art. 170, caput, que assegura 

a todos existência digna como fim da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, concluí-se que o empregador é limitado pela Constituição em seu 

poder diretivo. 

 Aprofundando o raciocínio, não há como deixar de ligar a proteção da relação de 

emprego com a dignidade da pessoa humana, pois, como exemplo, na medida em que o 

trabalhador passa a ser tratado como um simples objeto ou instrumento de uma cadeia 

produtiva, ou mesmo, quando é alijado de seus direitos trabalhistas, a dignidade passa a ser 

fulminada e, em conseqüência, o valor social do trabalho deixa de existir. Esse é um quadro 

de radicalização da livre iniciativa incompatível com o Estado Constitucional de Direito. Os 

direitos sociais se enquadram, então, dentro de uma “dimensão intimamente ligada ao valor da 

dignidade da pessoa humana”.22 A dignidade do trabalhador, enquanto pessoa humana, esta 

                                                 
21 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. 3. ed. ver. e aument.. São Paulo: 
LTr, 2009, p. 278-279. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 104. 
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associada à possibilidade de garantir a sua família e a si mesmo, condições mínimas de 

sobrevivência. 

 Rafael da Silva Marques analisa a relação entre trabalho humano, dignidade humana e 

livre iniciativa. O autor ressalta que: 

 

Da forma como foi redigida a Carta de 1988, dando ênfase ao trabalho 
humano, quer como fundamento da República, quer como princípio-base da 
ordem econômica e da ordem social, não há como interpretar os dispositivos 
constitucionais sem, necessariamente, dar destaque ao trabalho humano, em 
suas mais variadas formas, se sobrepondo ele aos demais elementos ligados 
principalmente ao mercado, por se tratar, também, de elemento de dignidade 
da pessoa humana. Não se pode, com isso, desvalorizar-se e precarizar as 
relações de trabalho, pois isso geraria, por certo, um aumento das 
desigualdades sociais e prejudicaria a busca do pleno emprego, 
marginalizando boa parte da população economicamente ativa. O que deve 
ser feito, e isso cabe ao intérprete, é que quando este se deparar com alguma 
situação que diga respeito ao trabalho humano, a forma de se resolver o 
impasse é levando-se em conta que este mesmo trabalho tem um valor 
social, que é um elemento de dignidade da pessoa humana, a fim de fazer 
valer os fundamentos e objetivos fundamentais da República (arts. 1° e 3°) e 
os princípios da ordem econômica e social (arts. 170 e 193).23  

  

3.3.3 O principio da dignidade da pessoa humana e a progressiva constitucionalização 

dos direitos trabalhistas 

 

 O art. 1°, III, da Lei Maior, consagra como fundamento da República Federativa do 

Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A predominância dos valores sociais 

do trabalho sobre a livre iniciativa não se limita apenas no posicionamento textual destas 

expressões dentro da Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana é, dentro deste 

contexto, um escudo que impede a livre iniciativa, característica do regime capitalista, de 

estabelecer condições de extrema degradação das relações de emprego. 

 As normas de natureza protetiva foram gradativamente sendo positivadas, tendo como 

marco principal no Direito brasileiro o advento da CLT. Assim, a Constituição de 1988 veio 

fechar um processo evolutivo, através da constitucionalização de diversos direitos sociais 

trabalhistas, revestidos sob o manto sagrado do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Esse pequeno acervo normativo albergado no texto constitucional, influenciado diretamente 

                                                 
23 MARQUES, Rafael da Silva. Valor Social do Trabalho, na Ordem econômica, na Constituição Brasileira 
de 1988. São Paulo: LTr, 2007, p. 115-116. 
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pela preservação da dignidade, tem fundamental importância, sobretudo para proteger a 

sociedade de propostas flexibilizadoras falaciosas. Nesse sentido Mauro de Azevedo Menezes 

observa que existe: 

 

Um importante enriquecimento dos direitos sociais, havido com a 
Constituição brasileira de 1988. Desde o preâmbulo, passando pelos 
princípios fundamentais, princípios gerais da atividade econômica, pela base 
da ordem social, e pelo capítulo dos direitos sociais, nosso texto 
constitucional criou uma autêntica blindagem para os direitos trabalhistas, 
que passaram a ser dotados de plena supralegalidade e imutabilidade 
relativa, capazes de tornar questionável a constitucionalidade de qualquer 
medida tendente a reverter conquistas obtidas em favor da proteção dos 
trabalhadores.24  

 

 É bem verdade que os anos que antecederam a Constituição, sobretudo os 20 anos de 

ditadura militar, foram marcados por diversas ações governamentais que fulminaram os 

direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos e, conseqüentemente, a dignidade da 

pessoa humana. Além das conhecidas práticas utilizadas para reprimir aos que se opunham ao 

sistema, tais como: julgamentos sumários realizados por autoridades ilegítimas; torturas; 

humilhações; assassinatos; perseguições políticas, dentre outras aberrações semelhantes, 

houve também, perseguições aos trabalhadores, especialmente quando os mesmo lutavam por 

melhores condições de emprego, ou se envolviam em questões políticas. 

 Prova maior da existência de tais fatos naquele período sombrio de nossa história, 

residem na enorme quantidade de pedidos de anistia feitos pelas vítimas destas atrocidades ao 

governo. Muitos foram afastados de seus empregos em empresas públicas, sociedades de 

economia mista e, até mesmo, expulsos das forças armadas. Além da natural insegurança da 

relação de emprego, havia um componente a mais para completar esta situação nefasta, a 

promoção de injustiças pelos entes governamentais, mormente pelo Poder Executivo. 

 Com o advento da Constituição de 1988 e da inclusão do princípio da dignidade da 

pessoa humana em seu texto, as perseguições políticas perderam força. É bem verdade que 

existem relatos, especialmente nas carreiras públicas onde a inamovibilidade não é albergada 

nos estatutos respectivos, de remoções promovidas com interesse pessoal ou político, 

caracterizando perseguição, porém, estas ações desarrazoadas podem ser questionas 

judicialmente. 

                                                 
24 MENEZES, Mauro de Azevedo. Constituição e Reforma Trabalhista no Brasil: Interpretação na 
Perspectiva dos Direitos Fundamentais. São Paulo: LTr, 2003,  p. 320-321 
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 É comum o empregador dispor de todos os recursos possíveis para controlar e 

comandar as atividades laborais, afinal cabe a ele assumir os riscos da atividade econômica 

que atua, bem como admitir, pagar os salários e dirigir a prestação dos serviços de seus 

colaboradores. Durante muito tempo este poder diretivo foi utilizado de forma extrema, 

mormente no século XIX e início do século XX. Na contemporaneidade, o empregador está 

cercado de limites legais, sendo vedada a realização ou o estimulo de praticas que fulminem o 

empregado enquanto pessoa humana. 

 Tereza Aparecida Asta Gemignani argumenta que a Consolidação das leis Trabalhistas 

teve uma enorme importância histórica em meados do século XX. Porém, as questões de 

natureza laboral tem se mostrado bastante complexas, sendo fundamental a 

constitucionalização dos direitos dos trabalhadores. Destarte, conclui a autora que: 

 

O futuro do direito do trabalho passa inequivocamente pela intensificação da 
constitucionalização, apta a apresentar caminhos, a fim de preservar a justiça 
das decisões e a segurança jurídica, imprescindíveis para a manutenção do 
Estado Democrático de Direito. 
Tal diretriz está em consonância com a especificidade e a própria razão de 
ser deste direito especializado que, ao erigir o princípio da proteção como 
alicerce de sua fundação, infiltrou na dogmática jurídica o conceito de 
justiça, como critério integrante da própria norma positivada, assim 
inaugurando o caminho de reaproximação do direito com a ética, que vem 
sendo trilhado pelos ordenamentos jurídicos da atualidade. 
Num país marcado por profundas diferenças culturais, econômicas e sociais, 
a constitucionalização dos direitos trabalhistas representa inequívoco avanço 
institucional, ao erigir o trabalho como valor estruturante da república 
brasileira.25  

 

 Com efeito, os trabalhadores brasileiros tiveram albergados na Carta Política de 1988, 

a instituição do seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; o direito a 

participação nos lucros, ou resultados e, até mesmo, na participação na gestão da empresa 

(previsão regulamentada pela Lei n° 10101/00, que dispõe sobre a participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, dentre outras providências); as normas de 

proteção aos trabalhadores domésticos; a proteção em face da automação, na forma da lei; a 

vedação clara de discriminação salarial; a proteção do exercício do direito de greve; as 

licenças gestante e paternidade; assistência gratuita aos filhos e dependentes, benefício que 

                                                 
25 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta. Direitos Fundamentais e sua Aplicação no Mundo do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 57-58. 
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deve ser garantido pelo Estado, do nascimento até os seis anos de idade; salário mínimo, 

dentre outros. 

 Os direitos sociais, dentre eles os direitos trabalhistas, constituem um legado que 

diversas gerações de trabalhadores deixaram para a contemporaneidade. Este acervo não pode 

ser violado, pois tal prática constitui um retrocesso social, uma violação a este patrimônio 

jurídico adquirido por um alto preço pela classe trabalhadora. Estes direitos constituem, 

portanto, instrumentos legais que a sociedade dispõe para coibir abusos e, em conseqüência, 

proteger a relação de emprego. 

 

3.4 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 A desigualdade entre as parte nas relações de emprego, constitui uma peculiaridade 

que precisa ser corrigida. Sem a existência desta compensação, o empregador tem o caminho 

livre para a prática do arbítrio, fato inaceitável num Estado Democrático de Direito. Com 

efeito: 

 

O princípio tutelar prega que a desigualdade material existente entre as 
partes em conflito somente pode ser superada pela concepção de uma 
desigualdade jurídica da mesma proporção. Vale dizer, é necessário criar 
desigualdades jurídicas em favor do empregado para que ele, no plano da 
solução de conflitos, possa ser tratado em pé de igualdade com o seu 
empregador. É, em síntese, a prevalência da igualdade substancial sobre a 
igualdade formal.26 

 

 Seguindo a linha do restabelecimento da igualdade entre as partes através de uma 

maior proteção ao obreiro, Américo Plá Rodriguez atribui o significado do princípio da 

proteção proferindo a seguinte lição:  

 

O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que orienta o 
Direito do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num propósito de 
igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a 
uma das partes: o trabalhador. 

                                                 
26 GOLDSCHMIDT, Rodrigo. FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS: Ações Afi rmativas 
da Dignidade da Pessoa Humana Como Forma de Resistência.  São Paulo, LTr, 2009, p. 90. 
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Enquanto no direito comum uma constante preocupação parece assegurar a 
igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do Trabalho a 
preocupação central parece ser a de proteger uma das partes com o objetivo 
de, mediante essa proteção, alcançar-se uma igualdade substancial e 
verdadeira entre as partes.27 

 

 A exploração desarrazoada da classe trabalhadora no século XIX demonstrou que o ser 

humano não tem condições de dispor da mão-de-obra de outrem, sem um conteúdo jurídico 

mínimo que regule este vinculo contratual cujo fito é afastar as diversas práticas cruéis e 

violentas. Nessa linha de raciocínio, leciona Arnaldo Süssekind que: 

 

O princípio protetor do trabalhador resulta das normas imperativas e, 
portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado 
nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade, 
Essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho – uma linha 
divisória entre a vontade do Estado, manifestada pelos poderes competentes, 
e a dos contratantes.28 

   

 Nos três sub-tópicos seguintes são apresentadas as dimensões protetivas em que se 

desdobra o princípio da proteção de acordo com o entendimento de Américo Plá Rodriguez. 

De acordo com está idéia o princípio da proteção pode ser expresso de três diferentes formas: 

“a regra in dubio, pro operário, a regra da norma mais favorável e a regra da condição mais 

benéfica”.29 

 Tomando por base este ensinamento de Américo Plá Rodriguez, Maurício Godinho 

Delgado, aprofunda o conceito de proteção, imbricando o mesmo aos princípios especiais do 

Direito Individual do Trabalho. Nas palavras do autor: 

 

Na verdade, a noção de tutela obreira e de retificação jurídica da reconhecida 
desigualdade socioeconômica e de poder entre os sujeitos da relação de 
emprego (idéia inerente ao princípio protetor) não se desdobra apenas nas 
três citadas dimensões. Ela abrange, essencialmente, quase todos (senão 
todos) os princípios especiais do Direito Individual do Trabalho. Como 
excluir essa noção do princípio da imperatividade das normas trabalhistas? 
Ou do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas? Ou do 
princípio da inalterabilidade contratual lesiva? Ou da proposição relativa à 
continuidade da relação de emprego? Ou da noção genérica de 

                                                 
27 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr. 2000, p. 83. 
28 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 
112. 
29 RODRIGUEZ, Américo plá. Op. cit., p. 107.  
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despersonalização da figura do empregador (e suas inúmeras conseqüências 
protetivas ao obreiro)? Ou do princípio da irretroação das nulidades? E 
assim, sucessivamente. Todos esses outros princípios especiais também 
criam, no âmbito de sua abrangência, uma proteção especial aos interesses 
contratuais obreiros, buscando retificar, juridicamente, uma diferença prática 
de poder e de influência econômica e social apreendida entre os sujeitos da 
relação empregatícia.30  

 

 Percebe-se que o princípio da proteção espraia seu conteúdo jurídico nos demais 

ramos do direito do trabalho, manifestando-se tanto através de outros princípios quanto nas 

regras impostas pelo Estado, visando um ponto de equilíbrio nas relações de trabalho. 

 Autores como Maurício Godinho Delgado31 e Arnaldo Süssekind32 elevam ao status 

de princípios as regras estabelecidas por Américo Plá Rodrigues como manifestações do 

princípio da proteção.    

  

3.4.1 Princípio in dúbio pro operario 

  

 Trata-se de princípio que engloba em seu conteúdo duas vertentes de pensamento. No 

que tange a primeira vertente, aponta o princípio para a escolha da melhor opção para o 

obreiro pelo aplicador do direito, havendo, in casu, múltiplas opções possíveis. Neste caso, 

percebe-se que o princípio da norma mais favorável atende perfeitamente esta vertente do 

princípio. Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, “essa dimensão do velho princípio é 

válida e importante, sem dúvida, mas já está, hoje, atendida, com precisão pelo princípio da 

norma mais favorável.” 33 

 Um segundo aspecto peculiar do princípio versa sobre o caso de dúvida no exame das 

provas dos autos. No entendimento de Maurício Godinho Delgado, o simples favorecimento 

do trabalhador neste tipo de situação afronta ao princípio do juiz natural. Tal princípio 

encontra-se albergado na Constituição Federal no art. 5°, LIII, cujo conteúdo legal é, in 

verbis: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.” 

Considera Delgado que esta dimensão processual do princípio in dubio pro misero encontra-
                                                 
30 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 184. 
31 Para uma leitura integral da concepção principiológica das regras referidas por Américo Plá Rodriguez, pode-
se consultar: 31 DELGADO, Maurício Godinho, Op. cit, p. 183-187, 196-198. 
32 A concepção de que os fundamentos jurídico-político e sociológico do princípio da proteção geram outros 
como filhos legítimos foi defendida por SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 113-144.  
33 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 197. 
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se superada pela teoria do ônus da prova, bem como pela presença da figura da presunção. 

Nas palavras do autor: 

 

Havendo dúvida do juiz em face do conjunto probatório existente e das 
presunções aplicáveis, ele deverá decidir em desfavor da parte que tenha o 
ônus da prova naquele tópico duvidoso, e não segundo a diretriz genérica in 
dúbio pro operario. É que o caráter democrático e igualitário do Direito do 
Trabalho conduz ao desequilíbrio inerente às suas normas jurídicas e à 
compatível sincronia que esse desequilíbrio tem com a teoria processual do 
ônus da prova e com as presunções sedimentadas características desse ramo 
jurídico. Não se estende, contudo, o mesmo desequilíbrio à figura do juiz e à 
função judicante – sob pena de se comprometer a essência da própria noção 
de justiça. O que há de positivo, portanto, na velha diretriz (in dubio pro 
operário) – sua referência a um critério de interpretação de normas jurídicas 
– já se manteve preservado no Direito do Trabalho (através do princípio da 
norma mais favorável), abandonando-se, contudo, a referência superada que 
o antigo aforismo fazia à função judicante de avaliação e valorização de 
fatos. (Grifos do autor).34 

 

 Américo Plá Rodriguez leciona de maneira diversa, ou seja, admitindo a utilização do 

princípio in dubio pro operario inclusive no âmbito valorativo das provas. A idéia de utilizar 

o princípio em situações de caráter probatório é defendida pelo autor com base na condição de 

hipossuficiência do trabalhador. Nesse sentido, não apenas situações que ensejem 

desigualdade compensatória devem ser levadas em consideração pelo juiz, mas havendo 

dúvida no conjunto probatório, cabe ao magistrado ponderar favoravelmente ao obreiro. 

Justifica o autor uruguaio: 

 

Com um maior conhecimento prático das realidades discutidas nos dissídios 
trabalhistas, começou a desenvolver-se, até se tornar predominante, a 
posição que estende a regra in dúbio, pro operário inclusive a esse campo. 
Apesar da vigência do sistema inquisitório, continua importante o problema 
do ônus da prova, entendendo-se que, na medida em que se aborda esse 
problema, o trabalhador merece uma consideração especial. Não apenas pela 
desigualdade básica das partes, nem somente pelo estado de subordinação 
em que se encontra muitas vezes o trabalhador, mas também pela natural 
disponibilidade de meios de prova que tem o empregador e que contrasta 
com a dificuldade que possui o trabalhador nesse aspecto.35   

 

3.4.2 Princípio da norma mais favorável 

                                                 
34 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 197-198. 
35 RODRIGUEZ, Américo Plá. Op. cit., 2000, p. 116. 
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 Pode-se extrair o princípio da norma mais favorável da própria Constituição Federal 

de 1988. Ab initio, dentro dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, mais precisamente 

no art. 5°, §2°, encontra-se albergado que “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”. 

 Entretanto, a explicitação constitucional do princípio da norma mais favorável 

encontra guarida no caput do art. 7° da Lei Maior, quando dispõe que “são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 

Desta forma, os direitos expressamente albergados nos XXXIV incisos e no parágrafo único 

do art. 7°, constituem um conteúdo mínimo que não exclui outros direitos destinados a 

melhorar a condição social do obreiro. 

 Logicamente as normas estatais objeto de análise devem estar revestidas de vigência e 

validade, posto que não há conflito de normas quando a comparação é feita tomando-se como 

referência um conteúdo legal excluído do ordenamento jurídico. Nessa comparação de normas 

estatais, não importa o status legal da norma, pois o aplicador do direito deve centrar seu foco 

para aquela disposição legal mais benéfica ao trabalhador. Amauri Mascaro esclarece este 

ponto através do seguinte lição: 

 

De modo geral é possível dizer que, ao contrário do direito comum, em 
nosso direito, a pirâmide que entre as normas se forma não terá como vértice 
a Constituição Federal ou a lei federal ou as convenções coletivas de modo 
imutável. Os níveis normativos se alternam em constante modificação. O 
vértice da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas será ocupado pela 
norma aplicável no caso concreto em se tendo como tal a que resultar do 
ordenamento jurídico interpretado com um sistema. 
[...]. 
Desse modo, entre o direito constitucional e o infraconstitucional, a 
prioridade é sempre daquele, a menos que dele emane uma autorização para 
que outra hierarquia se estabeleça. Entre um convênio coletivo, expressão 
aqui tomada em sentido genérico para abranger todos os tipos de 
instrumentos gerados pela negociação coletiva, e um contrato individual de 
trabalho, prevalece o que for mais benéfico para o trabalhador, não podendo 
este reduzir vantagens estabelecidas por aquele.36 

  

                                                 
36 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: História e Teoria Geral do Direito do 
Trabalho, Relações Individuais e Coletivas do Trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 512-513.. 
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 Quando a comparação é feita com normas criadas através dos contratos proveniente da 

autonomia da vontade das partes, deverá prevalecer sempre a norma mais benéfica ao 

trabalhador. Essa idéia é compartilhada por Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, conforme 

demonstra nas seguintes palavras: 

 

Tem-se como principal conseqüência da regra a supressão do comando geral 
de prevalência da norma hierarquicamente superior, que noutros ramos do 
direito seria aplicável na hipótese de colisão. É comum afirmar-se, em 
consideração a tal conseqüência, que o Direito do Trabalho possui uma 
hierarquia flexível e não pré determinada, uma vez que a norma ápice será a 
mais benéfica.37 

  

 A utilidade do princípio pode ser sentida através das decisões proferidas pelos 

Tribunais. Observa Murilo Carvalho Sampaio Oliveira no tocante a este ponto que: 

 

O TST vem acolhendo o princípio da norma mais benéfica, particularmente 
quando trata de reforçar os dispositivos mais favoráveis dispostos em norma 
coletiva. Outra situação clara de implementação da norma mais favorável é a 
inteligência do E. n. 36238, que estipula que a prescrição relativa às 
cobranças de depósitos de FGTS é a trintenária. É exemplo paradigmático da 
norma mais benéfica posto que, entre a prescrição qüinqüenal disposta no 
art. 7° inciso XXIX e a trintenária elencada na Lei n. 8.036/90, art. 23, § 4°, 
o princípio elege a norma hierarquicamente inferior, porque mais 
favorável.39 

 

3.4.3 Princípio da condição mais benéfica 

 

 Conforme exposto no item 3.4, o princípio da condição mais benéfica, juntamente com 

o princípio in dubio pro operario e o princípio da norma mais favorável, constituem a tríade 

de princípios que advém do princípio da proteção, segundo a concepção de Américo Plá 

Rodriguez. 

                                                 
37 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. (Re)pensando o Princípio da Proteção na Contemporaneidade. 
São Paulo: LTr, 2009, p. 117. 
38 FGTS. PRESCRIÇÃO – É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da 
contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho. (TST, 
2006). 
39 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Op. cit., p. 117. 
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 Trata-se de princípio que atinge o trabalhador de maneira individual. Comparando o 

princípio da norma mais favorável com o princípio da condição mais benéfica, Américo Plá 

Rodriguez explica que este “representa uma garantia ad personam. Tem, pois, uma projeção 

particular para cada trabalhador”.40 

 Mauricio Godinho Delgado também denota a idéia personalíssima deste princípio 

quando afirma que, “na verdade, o princípio da cláusula mais benéfica traduz-se, de certo 

modo, em manifestação do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, também 

característico do direito do Trabalho”.41 Uma manifestação deste princípio no ordenamento 

jurídico encontra-se no art. 468 da CLT cujo fito é proibir alterações que resultem em prejuízo 

para o trabalhador. Porém, havendo mútuo consentimento, sem a assunção de prejuízo por 

parte do empregado, é permito que se altere o contrato de trabalho anteriormente estabelecido.

 O princípio ora analisado serve de parâmetro para decisões dos aplicadores do direito. 

Murilo Carvalho Sampaio Oliveira explica a influência deste princípio no comportamento 

decisório dos Tribunais através da seguinte exposição: 

 

No sentido mais fiel ao princípio da condição mais benéfica, o TST aprovou 
a Súmula n. 5142 que, tratando das cláusulas provenientes de regulamentos 
de empresa, implementou o princípio da condição mais benéfica quando 
afirma que as alterações das cláusulas regulamentares in pejus não valem 
para os trabalhadores com contrato de trabalho em curso, em atenção à 
condição mais benéfica. A recente incorporação da Orientação 
Jurisprudencial – OJ n. 163, que acrescentou o inciso II, configure uma 
mitigação do princípio estudado, essencialmente porque sustentada na idéia 
de “opção” – liberdade do empregado – que, efetivamente, é minorado no 
trabalho subordinado e dependente.43 

                                                 
40 RODRIGUEZ, Américo Plá. Op. cit., p. 133. 
41 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios do Direito Individual e Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 86. 
42 SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. 
ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 
22 e 25.04.2005  
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os 
trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 
14.06.1973)  
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito 
jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999). 
Disponível em http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdf. Acesso em:  
17/03/2011. 
43 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Op. cit., p. 122. 
O autor supra afirma que a regra continua a orientar as decisões do TST, ilustrando através da seguinte decisão 
colacionada do banco de jurisprudência do referido tribunal: 
AIRR – N° 1580/2002-921-21-40 – Acórdão redigido por: JCCACM – DJ 20.8.2004. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DESCABIMENTO. PROMOÇÃO PREVISTO EM NORMA 
INTERNA DA EMPRESA. REVOGAÇÃO POR NORMA SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO. 
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3.4.4 Princípio da primazia da realidade 

 

 Este princípio assume especial importância, na medida em que protege o trabalhador 

contra variações laborais que estejam em desacordo ao estabelecido em contrato. Essa busca 

pela realidade fática em detrimento de um contrato que, por vezes, apresenta apenas uma 

fachada, resultou na adoção de princípio do contrato realidade como um sinônimo utilizado 

conjuntamente com o princípio da primazia da realidade. Américo Plá Rodriguez explica que: 

 

O significado que atribuímos a este princípio é o da primazia dos fatos sobre 
as formas, as formalidades ou as aparências. Isso significa que em matéria de 
trabalho importa o que ocorre na prática, mais do que aquilo que as partes 
hajam pactuado de forma mais ou menos solene, ou expressa, ou aquilo que 
conste em documentos, formulários e instrumentos de controle.44 

 

 A distorção da realidade com os termos pactuados em contrato pode ocorre de diversas 

formas. Esta prática pode ser constatada, como exemplo, quando o empregador adota a prática 

de pagar parte do salário “por fora”, ou seja, o dinheiro é recebido sem as formalidades legais 

do pagamento. 

 Esse tipo de comportamento é duplamente lesivo. O trabalhador é atingido 

frontalmente em suas garantias sociais, caso do FGTS que não é recolhido desse dinheiro 

pago irregularmente. A nação é lesada até mesmo no Imposto de Renda, visto que este 

dinheiro não aparece nos comprovantes de rendimentos emitidos pela empresa para 

                                                                                                                                                         
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGENCIA 
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não se vislumbra qualquer lesão a direito adquirido, ou seja, 
ao art. 5º, XXXVI, da CF/88. Ao contrário, a decisão justamente pretendeu salvaguardar o direito do reclamante 
a ser promovido, com base na norma em vigor na data de sua contratação, ainda que a mesma tenha sido 
revogada posteriormente através da edição de nova diretriz. A decisão do Regional está em consonância com o 
princípio da condição mais benéfica, o qual informa que as condições mais vantajosas para o trabalhador, sejam 
concedidas unilateralmente pelo empregador ou convencionadas bilateralmente pelas partes, incorporam-se ao 
contrato de trabalho, não sofrendo quaisquer reflexos em virtude de cláusulas contratuais e/ou regulamentos 
empresariais que estabeleçam um nível de proteção inferior. Inobstante, o julgado também se coaduna com o 
entendimento pacificado desta Corte, segundo o En. 51. Quanto à divergência jurisprudencial, a mesma não 
restou demonstrada, vez que a agravante colaciona acórdãos oriundos de turmas do C. TST ou do próprio 
regional, o que inviabiliza a revista, a teor do art. 896, a, da CLT, ou, ainda, acórdãos não que se prestam a 
demonstrar o dissenso, uma vez que não possuem a mesma moldura fática, tratando de matéria estranha à 
discussão travadas nestes autos. Incide, nesta hipótese, o En. 296 do C. TST. Agravo de instrumento conhecido e 
não provido. (Decisão obtida no site www.tst.gov.br na consulta unificada de jurisprudências. Acesso em  
17/03/2011). 
44 RODRIGUEZ, Américo Plá. Op. cit., p. 351-352. 
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recolhimento deste imposto. Bento Herculano Duarte exemplifica o tema de maneira 

pormenorizada com a seguinte lição: 

 

Nem todo aquele, ‘oficialmente’ representante comercial autônomo, de fato 
não é empregado. Nem todo recibo salarial indica o valor efetivamente 
auferido. Nem todo cartão de ponto corresponde à realidade da jornada 
diária laboral. Nem toda duração contratual é o constante na CTPS do 
trabalhador. Nem todos exercem a função que consta na ficha de registro do 
empregado. Nem todo pedido de demissão realmente ocorreu, ao invés de 
uma dispensa sem justa causa. Levanta-se óbices à percepção de horas 
extras, adicional noturno, indenização de 40% de FGTS, férias 
proporcionais, etc.. às vezes pretende-se a sonegação de encargos; às vezes 
pretende-se mascarar a própria relação de emprego (caso do falso 
autônomo).45  

 

 Rodrigo Goldschmidt alerte que o juiz deve ater-se ao plano da realidade em 

determinadas situações onde a formalidade contratual tenta mascarar uma realidade fática 

diversa, situação também constatada em contratos irregulares de estágio ou na tentativa de 

passar por uma roupagem de sociedade uma verdadeira relação de emprego. Diz o autor em 

suas palavras: 

 

Independente do que diz o contrato formal (se estágio ou de sociedade, por 
exemplo), se no plano da realidade concreta estiverem presentes os 
requisitos da relação de emprego (pessoalidade, não-eventualidade, 
subordinação, onerosidade e riscos da atividade econômica), o juiz, atento ao 
princípio do contrato realidade, descaracterizará a relação “formal” para 
reconhecer a relação “material”, qual seja, o vínculo de emprego, até mesmo 
porque trata-se de um regime contratual mais benéfico (princípio da 
proteção).46 

 

 Cabe registrar em linhas finais que, a Súmula n. 12 do TST47 constitui um reflexo 

claro deste princípio na construção jurisprudencial. Desta forma, as anotações em carteira de 

trabalho podem ser revistas, visto que a prova destes registros tem natureza relativa. 

 

                                                 
45 DUARTE, Bento Herculano. Princípios de Direito do Trabalho. In: DUARTE, Bento Herculano. (coord.). 
Manual de Direito do Trabalho: Estudos em Homenagem ao Prof. Cássio Mesquita Barros. São Paulo: LTr, 
1998, p. 75. 
46 GOLDSCHMIDT, Rodrigo. Op. cit., p. 98. 
47 As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do  
empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum". Disponível em:  
http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdf. Acesso em: 30 de março de 2011. 
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3.5 A PROGRESSÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS E A PROIBIÇÃO DE 

RETROCESSO 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro alberga uma série de direitos conquistados 

progressivamente ao longo décadas. Tais conquistas são freqüentemente ameaçadas pelos mais 

diversos meios, todos eles ligados de alguma forma aos poderes do capital. 

 É preciso, portanto, que sejam desenvolvidas ferramentas jurídicas capazes de eliminar 

qualquer iniciativa que vise à redução ou eliminação de direitos, sem o oferecimento de uma 

contrapartida razoável e adequada. 

 Nesse sentido, é fundamental entender, por exemplo, que os direitos trabalhistas 

constitucionalizados constituem um núcleo mínimo que precisa ser preservado. Desta forma, 

entende-se que tais direitos integram o rol de cláusulas pétreas e a desconstrução destes direitos 

atenta contra o princípio da vedação de retrocesso.    

 

3.5.1 Conceito de cláusula pétrea 

  

 As cláusulas pétreas são normas constitucionais cujo conteúdo jurídico está revestido 

de um conteúdo axiológico tão forte, que não podem ser alteradas pelo poder constituinte 

derivado. Pode-se afirmar, outrossim, que a nobreza destas normas constitui um meio protetor 

deste conjunto de direitos contra ataques político-ideológico passageiros, ou seja: 

 

Em uma linguagem mais técnica, estamos nos referindo às limitações ao 
Poder Constituinte derivado. Assim, para modificar ou reformar uma 
Constituição sem que haja uma solução de continuidade entre a obra do 
Poder Constituinte originário e sua manifestação seguinte (Poder 
Constituinte derivado) deve haver uma imposição de limites, denominada de 
cláusulas pétreas.48 

    

 Não há dúvidas, portanto, que a interpretação dos direitos sociais como cláusula pétrea 

constitucional, constitui mais um mecanismo, desta vez consolidado em argumentos 

                                                 
48 SANTOS, Murillo Giordan. “Interpretações Implícitas aos Limites constitucionais Expressos.” In. Revista 
de Direito Constitucional e Internacional: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: 
revista dos tribunais. n° 50, p. 144, janeiro-março, 2005. 
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doutrinários sólidos cujo fito é exclusivamente preservar as garantias mínimas necessárias a 

dignidade dos obreiros. Nesse sentido: 

 

Em um país tão marcado pela desigualdade social como o Brasil, os 
impactos do processo de globalização econômica e as matizes neoliberais 
políticas fazem por brotar no constitucionalismo contemporâneo a 
necessidade de elaborar formas de proteger os direitos sociais, em especial 
os trabalhistas, garantindo o mínimo necessário à dignidade de vida.49      

 

3.5.2 O princípio de proibição de retrocesso social 

 

 O tema é abordado por Ingo Sarlet, que rebate as Críticas daqueles que sustentam que 

os direitos sociais não podem ser considerados integrantes do rol de cláusulas pétreas. Tais 

estudiosos argumentam que os direitos sociais não podem ser equiparados aos direitos de 

liberdade albergados no art. 5°, bem como caberia ao legislador constituinte originário 

posicionar diretamente os direitos sociais dentro do rol albergado no art. 60, § 4°, IV, da Lei 

Maior. Ingo Sarlet leciona que tal concepção esbarra nos seguintes argumentos: 

 

a) a Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre os direitos de 
liberdade (defesa) e os direitos sociais, inclusive no que diz com eventual 
primazia dos primeiros sobre os segundos; b) os partidários de uma exegese 
conservadora e restritiva em regra partem da premissa de que todos os 
direitos sociais podem ser conceituados como direitos a prestações materiais 
estatais, quando em verdade, já se demonstrou que boa parte dos direitos 
sociais são equiparáveis, no que diz com sua função precípua e estrutura 
jurídica, aos direitos de defesa; c) para além disso, relembramos que uma 
interpretação que limita o alcance das ‘cláusulas pétreas’ aos direitos 
fundamentais elencados no art. 5° da CF acaba por excluir também os 
direitos de nacionalidade e os direitos políticos, que igualmente não foram 
expressamente previstos no art. 60, § 4°, inc. IV, de nossa lei Fundamental.50 

   

 O autor aborda o problema em outras frentes, tais como o compromisso estatal de 

objetivar a preservação dos direitos individuais e sociais, além da igualdade e da justiça e 

além do que está albergado de maneira bastante clara no texto constitucional, fato constatado 

                                                 
49 ALMEIDA, Dayse Coelho de. A Fundamentalidade dos Direitos Sociais. Revista Síntese Trabalhista, n° 
207. Porto Alegre: Síntese, set/2006, p. 92. 
50 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 423. 
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em face dos princípios fundamentais, mormente aqueles albergados nos arts. 1°, I, II e III, e 

3°, I, III e IV.51 Para arrematar o tema, Ingo Sarlet ensina que: 

 

Não resta qualquer dúvida de que o princípio do Estado Social, bem como os 
direitos fundamentais sociais, integram os elementos essenciais, isto é, a 
identidade de nossa Constituição, razão pela qual já se sustentou que os 
direitos sociais (assim como os princípios fundamentais) poderiam ser 
considerados – mesmo não estando expressamente previstos no rol das 
“cláusulas pétreas” – autênticos limites materiais implícitos à reforma 
constitucional.52    

  

 Como os direitos sociais constituem o conteúdo mínimo necessário albergado pela 

Constituição, é preciso que sejam constituídos mecanismos que protejam o texto 

constitucional de reformas contrárias àquilo que foi pactuado durante sua elaboração. Atentos 

a tal fato, o legislador constituinte originário criou dentro do próprio texto constitucional um 

dispositivo preventivo contra as possíveis manipulações políticas que objetivem fulminar os 

direitos pactuados como compromisso estatal. Trata-se do art. 60, §4°, da Constituição 

Federal de 1988. Eis o conteúdo deste artigo, in verbis: 

 

Art 60, §4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais 

  

 Fazendo-se um trabalho de hermenêutica constitucional, é possível concluir que os 

direitos sociais estão dentro de um mesmo patamar protetivo que os direitos individuais, 

mormente quando se interpreta a Constituição a partir dos métodos sistemático e teleológico, 

reforçando-se também esta linha interpretativa através do princípio da unidade. Perez Luño 

leciona que a interpretação sistemática da Constituição: 

 

Parte del presupuesto de que el ordenamiento jurídico em su conjunto debe 
ser considerado como um sistema caracterizado por la coherencia del 
contenido de las diversas normas que lo integran y dotado de uma unidad 
orgánica y finalista. De ahí que la sistematicidad constitucional, más que um 

                                                 
51 Ibidem, p. 424. 
52 Ibidem, p. 424 
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simple método de trabajo para el intérprete, haya sido considerada por Pietro 
Merola Chierchia como uma característica esencial de la interpretación de la 
Constitución, em el sentido de que incluso al proyectarse sobre sus normas 
singulares es siempre y necesariamente interpretación del entero sistema 
constitucional.53 

 

 Paulo Bonavides leciona que o método de interpretação sistemático veio 

complementar a interpretação lógica. Trata-se da categoria lógico-formal. Nas palavras do 

autor: 

 

A interpretação começa naturalmente onde se concebe a norma como parte 
de um sistema -  a ordem jurídica, que compõe um todo ou unidade objetiva, 
única a emprestar-lhe o verdadeiro sentido, impossível de obter-se a 
considerássemos insulada, individualizada, fora, portanto, do contexto das 
leis e das conexões lógicas do sistema.54 

  

 A Constituição brasileira elegeu como um de seus objetivos fundamentais a 

erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais. O conteúdo axiológico e teleológico que se espraia em todo o texto constitucional 

aponta para a efetiva concretização do Estado Constitucional de Direito. Em momento algum 

a Constituição recomenda como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, a 

absoluta igualdade entre as pessoas, mas está claro que ordem constitucional veda 

expressamente as desigualdades extremas. 

 A aplicação do princípio da unidade é de grande valia quando os direitos e garantias 

individuais são tratados dentro do escopo mais amplo cujo objetivo seja concretizar direitos 

sociais, porém pertencentes a cada indivíduo de maneira isolada. Conceitua Canotilho este 

princípio com as seguintes palavras: 

 

O princípio da unidade da constituição ganha relevo autônomo como 
princípio interpretativo quando com ele se quer significar que a constituição 
deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, 
antagonismos) entre as suas normas. Como <<ponto de orientação>>, 
<<guia de discussão>> e <<factor hermenêutico de decisão>>, o princípio 
da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade 
e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas 

                                                 
53 PEREZ LUÑO, Antonio Henrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 
Tecnos, 2003, p. 273-274. 
54 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 445. 
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constitucionais a concretizar [...]. Daí que o intérprete deva sempre 
considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas, 
mas sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e 
princípios.55 

 

 Com este raciocínio, percebe-se claramente que os direitos sociais não podem ser 

isolados dos direitos individuais, pois tais direitos albergados no texto constitucional 

objetivam concretizar no cotidiano dos cidadãos, o supremo princípio da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, escreve Ingo Sarlet que “verifica-se que todos os direitos 

fundamentais consagrados em nossa Constituição (mesmo os que não integram o Título II) 

são, na verdade e em última análise, direitos de titularidade individual, ainda que alguns sejam 

de expressão coletiva”.56 

 As denominadas “cláusulas pétreas” são normas revestidas de especial nobreza, cuja 

função é “impedir a destruição dos elementos essenciais da Constituição, encontrando-se, 

neste sentido, a serviço da preservação da identidade constitucional, formada justamente pelas 

decisões fundamentais tomadas pelo constituinte”.57 

 A proteção aos conteúdos essenciais não resulta numa petrificação total do texto 

constitucional, tanto é verdade que em vinte e dois anos de história constitucional recente, o 

atual texto da Lei Maior foi emendado por quase 70 vezes, devendo-se lembrar que Emenda 

Constitucional n° 28 de 25 de maio de 2000, reduziu significativamente o direito dos 

trabalhadores rurais albergados no art. 7°, XXIX, da Lei Maior, concernentes a exigibilidade 

dos direitos de natureza laboral, pois este lapso temporal foi igualado aos trabalhadores 

urbanos. 

 Os direitos sociais, incluindo os direitos constitucionais trabalhistas são direitos que 

constituem a essência do Estado Democrático de Direito. Destarte, a destruição ou mesmo a 

redução de tais direitos fulminam o compromisso pactuado pelos representantes do povo no 

texto da Lei Maior. 

 Nesse sentido, o princípio do não-retrocesso social é uma extraordinária ferramenta 

doutrinária destinada a proteger os direitos sociais das tendências neoliberais que tem se 

perpetuado, sobretudo ao longo das duas últimas décadas. Leciona Cristina Queiroz sobre o 

tema que: 
                                                 
55 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”. 7. ed., Coimbra (Portugal): 
Livraria Almedina, 2003, p.1223-1224. 
56 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 424. 
57 Ibidem p. 426. 



 69

 

Concretamente, a “proibição do retrocesso social” determina, de um lado, 
que, uma vez consagradas legalmente as “prestações sociais”, o legislador 
não pode depois eliminá-las sem alternativas ou compensações. Uma vez 
dimanada pelo Estado a legislação concretizadora do direito fundamental 
social, que se apresenta face a esse direito como uma “lei de protecção” 
(Schutzgesetz), a acção do Estado, que se consubstanciava num “dever de 
legislar”, transforma-se num dever mais abrangente: o de não eliminar ou 
revogar essa lei.58  

 

 Os direitos sociais estão envolvidos por uma dupla blindagem: a primeira consagra tais 

direitos dentro do status de cláusula pétrea constitucional, em conseqüência deste fato, advém 

o princípio da vedação do retrocesso, como uma garantia protetiva destes direitos. Destarte, 

da lição de Canotilho extraí-se a definição de vedação de retrocesso social. Eis as palavras do 

autor: 

 

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de 
medidas legislativas (“lei da segurança social”, “lei do subsídio de 
desemprego”, “lei do serviço de saúde”) deve considerar-se 
constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas 
estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 
compensatórios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou 
“aniquilação” pura a simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de 
proibir um retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulado 
em termos gerais ou de garantir em abstracto um status quo social, mas de 
proteger direitos fundamentais sociais sobretudo no seu núcleo essencial.59  

  

 Rúbia Zanotelli de Alvarenga utilizando-se de uma construção doutrinária que eleva 

os direitos sociais trabalhistas a uma dimensão de direitos humanos, afirma categoricamente 

que os direitos trabalhistas albergados no texto constitucional não podem ser reduzidos ou 

suprimidos. Diz a autora: 

 

Dessa maneira, conclui-se que a Constituição de 1988 possui pressupostos 
hermenêutico-constitucionais que orientam a interpretação ampliativa do 
mencionado preceptivo constitucional e, por conseqüência, a máxima 
efetividade das normas fundamentais do trabalho no universo juslaboral. 
Assim, outros direitos propagados pela Constituição, a exemplo do §2° do 
art. 5°, bem como os advindos de tratados internacionais pelo art. 5°, §3°, 

                                                 
58 QUEIROZ, Cristina. O Princípio da não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais: Princípios 
Dogmáticos e Prática Jurisprudencial. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 69-70. 
59 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 340. 
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são reconhecidos como fundamentais e estão acobertados pela cláusula 
pétrea da CF de 1988. 
Os valores sociais do trabalho constitucionalmente encarnados despontam 
valores consagrados nos arts. 7° a 11 da CF de 1988, que iluminam os 
fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil. É sobre esse 
valor nela contido que se espraia o núcleo essencial dos Direitos Humanos 
Sociais do trabalhador, que consiste na valorização da dignidade da pessoa 
humana no universo juslaboral. Por meio desse postulado, a interpretação 
que se faz do art. 60, § 4°, IV, da CF, deve conferir a aplicabilidade plena 
dos Direitos Humanos Sociais do trabalhador no Direito do Trabalho 
brasileiro. 60  

 

 O núcleo essencial está relacionado com os direitos minimamente albergados no texto 

constitucional, efetivados através de um sistema jurídico sintonizado com o texto 

constitucional. A concretização dos direitos sociais fundamentais cabe ao legislador “como 

dever definitivo, previsto constitucionalmente, ainda que não se determine definitivamente o 

conteúdo das normas a serem produzidas”.61 Destarte: 

 

O primeiro – mas não principal –dever, definitivo, a ser cumprido pelo 
Estado em face das normas de direitos fundamentais sociais, é o dever de 
legislar para concretizar, pelo menos, o núcleo essencial, garantindo eficácia 
às normas e posições que caracterizam e identificam o direito, que têm por 
objeto prestações fáticas. Trata-se, em outras palavras, de conferir 
exeqüibilidade às normas constitucionais, o que deriva da supremacia da 
constituição.62  

 

 Concluí-se que o direito ao trabalho está contido neste núcleo essencial, pois para que 

o obreiro tenha acesso aos direitos trabalhistas albergados no ordenamento jurídico pátrio, é 

preciso que este faça parte de uma relação formal de emprego. O direito ao trabalho é, 

portanto, o marco inicial necessário a incorporação de uma gama de direitos provenientes da 

relação formal de emprego. Em suma, o direito do trabalho só protege àquele que 

efetivamente possui uma relação formal, cabendo ressaltar que mesmo aquele obreiro alvo de 

um contrato de trabalho informal, também é protegido pelo direito do trabalho, pois a 

proteção constitucional versa sobre o trabalhador de uma maneira geral. Nesse sentido, a 

                                                 
60 ALVARENGA. Rúbia Zanotelli de. O Direito do Trabalho Como uma Dimensão dos Direitos Humanos. 
São Paulo: LTr, 2009,  p.96 
61 NETTO, Luísa Cristina Pinto e. O princípio de Proibição de Retrocesso Social. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 174.   
62 Ibidem, p. 174-175. 
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Justiça do Trabalho é o órgão adequado para restaurar e impor o cumprimento da ordem 

jurídica àqueles que ainda insistem em contratar a margem da lei. 

 

3.6 O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

  

 Ab initio, é de bom alvitre conceituar o princípio da continuidade da relação de 

emprego para que, num segundo momento, seja feita uma análise de como este princípio pode 

ser mitigado pelos empregadores, quando o Estado omite-se em proteger a classe trabalhadora 

contra o inevitável progresso tecnológico. De acordo com Mauricio Godinho Delgado 

interessa ao Direito do Trabalho: 

 

A permanência do vínculo empregatício, com a integração do trabalhador na 
estrutura e dinâmica empresariais. Apenas mediante tal permanência e 
integração é que a ordem justrabalhista poderia cumprir satisfatoriamente o 
objetivo teleológico do Direito do Trabalho de assegurar melhores 
condições, sob a ótica obreira, de pactuação e gerenciamento da força de 
trabalho em determinada sociedade.63 

   

 Na medida em que o trabalhador consolida sua condição de empregado por mais 

tempo em um emprego formal fixo, aumenta sua confiança na durabilidade do vinculo 

empregatício. Outrossim, é natural que o empregado dirija toda sua conduta social contando 

com a renda auferida mensalmente com seu trabalho. Desta forma, com base em seus 

rendimentos, o trabalhador movimenta toda uma cadeia produtiva que gera mais crescimento 

e, conseqüentemente, mais emprego. Tal fato pode ser constatado quando o trabalhador 

financia um imóvel próprio, investe na educação dos filhos e, naturalmente, quando adquire 

os mantimentos básicos mensais necessários a subsistência de sua família. Por estes motivos, 

Américo Plá Rodriguez adota o entendimento de que a despedida do empregado é, em 

verdade, uma anomalia jurídica, conforme expõe através das seguintes palavras: 

 

Em um relatório sobre os procedimentos de despedida e estabilidade no 
emprego na América Latina, a OIT entende que as concepções existentes na 
região sobre esta matéria estão determinadas pelo conceito de estabilidade 
no emprego, assinalando justamente que este princípio obteve o 

                                                 
63 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios do Direito Individual e Coletivo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 62. 
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reconhecimento geral da III Conferência Regional Americana da OIT 
(México, 1946), uma de cujas resoluções declara que ‘os Estados deveriam 
adotar medidas destinadas a tornar estável o emprego dos trabalhadores nas 
empresas’. E desde logo, tratando-se de precisar o alcance desse conceito, 
determina que a estabilidade no emprego significa a proteção do trabalhador 
contra a despedida arbitrária, o que implica que um trabalhador tenha o 
direito de conservar seu emprego durante toda sua vida de trabalho, sem que 
dele possa ser privado, a menos que exista uma causa que justifique a 
despedida.64 

 

 Alguns mecanismos tentam inibir ou pelo menos dificultar as demissões, conforme 

demonstra o caso da multa paga em cima do valor depositado do FGTS, ou mesmo do 

mandamento constitucional albergado no art. 7°, I, que dispõe que a relação de emprego deve 

ser protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, ficando a cargo de lei 

complementar em que termos a demissão poderia ocorrer, porém, o fato concreto é que esta 

lei complementar ainda não foi editada. Na verdade, a prática demonstra que é muito fácil 

demitir no Brasil, pois a legislação não tem a força suficiente para fazer valer o valor do 

trabalho humano cotidianamente despendido em diversos segmentos empresariais. 

 

3.6.1 A automação como uma ameaça à categoria dos bancários 

  

 A relação de emprego deve ser protegida em face da automação, pois o acesso aos 

postos de serviço, bem como o respeito, a qualidade e os investimentos feitos no ambiente de 

trabalho devem ser fatores de preocupação estatal, bem como se caracterizam como direitos 

humanos fundamentais. No entanto, este dispositivo é mais um que aguarda a regulamentação 

do ocupado legislador infraconstitucional. De qualquer forma, constata-se que no plano da 

dignidade da pessoa humana, “não é digno privar o cidadão da cadeia produtiva em 

detrimento do aquilatamento da técnica”.65 Arrematando o raciocínio, o professor Robério 

Magnus afirma que: 

 

Este aspecto é reforçado pela própria Carta Constitucional do Brasil de 1988, 
quando ela – em seu art. 1°, inciso IV – confere aos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa o status de fundamento da República, assim 
como veste a busca do pleno emprego com o manto de princípio geral da 

                                                 
64 RODRIGUEZ, Américo Plá. Op. cit., p. 264. 
65 GONÇALVES, Robério Magnus Varela. Direito Constitucional do Trabalho: Aspectos Controversos da 
Automatização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 27.  
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atividade econômica (art. 170, VIII). Corroborando com o axioma de se 
estimular o ofício, forçoso recordar que o mesmo diploma legal (art. 5°, 
XIII) dispõe que existe liberdade laboral no território nacional, além de 
afirmar que o trabalho é um dos direitos sociais (art. 6°, caput) e de garantir 
aos trabalhadores citadinos e rurículas proteção em face da automação (art. 
7°, XXVII). 66 

 

 Um aspecto bastante importante a ser ressaltado, é aquele referente à automação dos 

processos, fato cada vez mais comum, sobretudo nos últimos anos, com o espantoso 

desenvolvimento da informática (incluindo neste prisma a popularização das redes de 

computadores, mormente a Internet e o avanço das comunicações ópticas). Em muitas áreas, é 

notória a diminuição dos postos de trabalho. Esse fenômeno pode ser exemplificado através 

da categoria dos bancários.  

 Até bem próximo do final do século XX, muitas pessoas traçavam como objetivo de 

vida, trabalhar numa instituição bancária, pois até aquele momento, o trabalho nos bancos 

trazia um sentimento de estabilidade, além de um bom retorno salarial. 

 Esta realidade de bons empregos e salários atraentes no setor bancário mudou 

radicalmente na medida em que avançava as diferentes tecnologias. As instituições bancárias 

aproveitaram o avanço tecnológico para implementar paralelamente programas de 

produtividade, bem como para redistribuir mais trabalho para determinados empregados, 

tornando alguns, por óbvio, dispensáveis. Luciano Athayde Chaves escreveu sobre a condição 

precarizada dos trabalhadores dos bancos e, neste ponto, o autor discorre que: 

 

A redução do tempo de execução das tarefas, viabilizada pelo processamento 
on line, redefiniu o papel funcional dos bancários, acentuando nos demais 
setores do banco a tendência de multifuncionalidade que vinha se 
desenhando no espaço bancário desde o conceito de caixa on line. 
Serviços e rotinas executados outrora por três ou quatro funcionários 
passaram a ser acumulados por um só, levando à inocuidade os demais 
postos de trabalho. Isto significa, na visão de um entrevistado, que “o 
material humano foi perdendo valor por dentro do banco. [...] perdendo valor 
e perdendo espaço [...] há dez anos atrás você precisava de dez pessoas para 
atender; hoje, com quatro, você atende aquele pessoal”.67 

   

                                                 
66Ibidem, p. 27. 
67 CHAVES, Luciano Athayde. Trabalho Tecnologia e Ação Sindical: A Condição Operária no Panorama 
da Acumulação Flexível. São Paulo: Annablume, 2005, p. 61. 
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 Toda esta situação de precarização e desemprego potencial do trabalhador bancário é 

resultado direto dos processos de automação. É preciso uma convivência saudável entre 

trabalhadores e tecnologia. A legislação infraconstitucional deveria ter vindo no sentido não 

de proibição do avanço tecnológico representado, por exemplo, pelos terminais de auto-

serviço, mas para proteger o trabalhador que, durante anos, dedicou sua força de trabalho a 

este tipo de atividade. 

 Essa desvalorização do fator humano pode ser observada pelo próprio lay out 

desenvolvido pelas agências nos últimos anos. É notório que os bancos estão reservando cada 

vez mais espaço para o auto-serviço, preterindo e dificultando o acesso dos clientes a um 

atendimento pessoal. Luciano Athayde Chaves também atentou para este problema ao 

constatar que: 

 

O lócus mais tradicional – com caixas executivos, escriturários e gerentes – 
vai ficando num quadrilátero tendencialmente reduzido, mais ao fundo do 
prédio. E, mesmo assim, é comum a presença de um funcionário 
(temporário, estagiário) ou segurança realizando uma espécie de “triagem” 
dos clientes, estimulando-os a, primeiro, procurarem o auto-atendimento 
para, somente se não for possível ser atendido dessa forma, adentrar ao 
espaço tradicional de atendimento bancário.68 

 

 

 

 

                                                 
68 Ibidem, p. 126. 
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4 O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E A 

TERCEIRIZAÇÃO 

 

4.1 A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO TRABALHO 

  

 É preciso inicialmente perceber que existe um rol bastante extenso de direitos 

fundamentais. Este rol não é taxativo, pois são direitos que são agregados paulatinamente ao 

patrimônio jurídico da humanidade. Paulo Bonavides adota uma classificação que inclui cinco 

gerações de direitos fundamentais. 

 Os direitos considerados de primeira geração são considerados pelo autor como 

direitos da liberdade,1 ou seja, os direitos civis e políticos, plenamente consolidados no 

ordenamento constitucional brasileiro. 

 Os direitos de segunda geração serão estudados mais detalhadamente nas linhas 

seguintes, pois incluem os direitos sociais e, mais especificamente, alberga o direito ao 

trabalho como direito fundamental, bem como todos os demais direitos trabalhistas 

consagrados no texto constitucional. 

 O referido autor classifica ainda os direitos fundamentais dentro de uma terceira 

geração, traduzida numa dimensão de fraternidade. Nesse sentido Bonavides recorre à lição 

proferida por Karel Vasak, que identificou dentro do contexto da fraternidade cinco direitos: 

“o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação”.2 

 Uma quarta geração de direitos é apresentada, sob a concepção de direito à 

democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Arremata o autor, quando ao 

discorrer sobre tais direitos afirma de maneira categórica que, “deles depende a concretização 

da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece 

o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência”.3 

                                                 
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 563. 
2 Ibidem, p. 569. 
3 Ibidem, p. 571. 
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 O advento da quinta geração de direitos fundamentais ocorreu em virtude do traslado 

do direito à paz da terceira para a quinta geração.4 

 Antes de posicionar o direito ao trabalho dentro do rol de direitos fundamentais, é 

preciso definir o conceito de direitos fundamentais. Em obra conjunta que trata 

especificamente sobre a temática dos direitos fundamentais, Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins encarregam-se de realizar esta difícil missão, lecionando que direitos fundamentais 

são: 

 

Direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 
dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 
poder estatal em face da liberdade individual.5 

 

 Em obra que trata especificamente dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, 

define-se direitos fundamentais: 

 

Como os que, em dado momento histórico, fundados no reconhecimento da 
dignidade da pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de 
liberdade, igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Este é o núcleo 
essencial da noção de direitos fundamentais, aquilo que identifica a 
fundamentalidade dos direitos. Poderiam ser acrescentadas as notas 
acidentais de exigência do respeito a essas garantias por parte dos demais 
homens, dos grupos e do Estado e bem assim a possibilidade de postular a 
efetiva proteção do Estado em caso de ofensa.6 

   

 José Afonso da Silva tratou do tema afirmando que os direitos fundamentais do 

homem: 

 

Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 
para designar, no nível de direitos positivo, aquelas prerrogativas e 
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas (grifo do autor).7 

                                                 
4 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 579. 
5 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2. ed. rev., atual e 
ampl.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 46 e 47. 
6 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. 3. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2009, p. 51. 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 30. ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
178.  
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 Anota ainda o autor que, baseado na Constituição, pode-se classificar os direitos 

fundamentais em cinco grupos: direitos individuais (art. 5°); direitos à nacionalidade (art. 12); 

direitos políticos (arts.14 a 17); direitos sociais (arts. 6° e 193 e ss); direitos coletivos (art. 5°); 

direitos solidários (arts. 3° e 225).8 

 Aprofundando o conceito de direitos fundamentais, Artur Cortez Bonifácio apresenta a 

seguinte definição: 

 

Diríamos, sem embargo, numa primeira abordagem, que fundamentais são 
os direitos, os quais, por essência ou natureza, são imprescindíveis à 
afirmação do homem e de sua dignidade. São reconhecidos como tais pelo 
Estado e pela sociedade em qualquer circunstância de tempo e lugar, os 
quais não se destinam a privilegiar castas ou setores sociais individualizados, 
antes se dirigindo a todos os homens.9  

 

 Avança o mesmo autor na temática abordando o duplo sentido dos direitos 

fundamentais. Outrossim, tais direitos manifestam-se nos sentidos formal e material. 

Exemplificando através do formato de inúmeras Constituições, tais como a alemã, a argentina, 

a boliviana, a chilena, a grega, a colombiana, a mexicana, a paraguaia, a hondurenha, dentre 

outras, o autor estabelece o conceito de direitos fundamentais numa dimensão formal: 

 

Os direitos fundamentais, em sentido formal, são aqueles positivados ao 
longo do texto constitucional. Estão, em sua quase totalidade, concentrados 
em um título específico, sendo visível a sua explicitude, tendo em vista a 
localização topográfica e a disposição seqüenciada ou enumerada em 
matérias, artigos, incisos e parágrafos, num espaço chamado de “catálogo” 
de direitos fundamentais.10 

 

 No sentido material, os direitos fundamentais também são aqueles vinculados a 

Constituição, porém acrescidos de outros, cuja condição material é inegável. Outrossim, o 

autor arremata a lição, afirmando que: 

 

                                                 
8 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 184. 
9 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a Proteção dos Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Método, 2008, p. 59. 
10 Ibidem, p. 75. 
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Há, na relação entre normas de direito fundamental, em sentido formal, e 
normas de direito fundamental, em sentido material, uma conexão lógica 
segundo a qual as primeiras formariam um subconjunto das outras, no 
sentido de que aquelas estariam contidas naqueloutras, mas a recíproca não é 
verdadeira.11 

  

 Em suma, percebe-se que os direitos fundamentais existem, positivados ou não na 

Constituição, objetivando consagrar a dignidade da pessoa humana, na medida em que este 

constitui, sem sombra de dúvida, um princípio com notória superioridade axiológica com os 

demais princípios. 

 O direito ao trabalho foi expressamente albergado dento do rol de direitos sociais no 

art. 6° de nossa Lei Fundamental. O legislador optou claramente em oferecer ao direito do 

trabalho, o mesmo status, a mesma importância de direitos como saúde, educação, lazer e 

segurança. 

 A importância do direito do trabalho no texto constitucional aparece com clareza na 

preocupação no detalhamento de normas de caráter individual e coletivo, albergados nos arts. 

7° ao 11°. Apenas no art. 7°, foram albergados 34 incisos, versando sobre os mais diversos 

direitos. Tais direitos, conforme exposição teórica anterior com indiscutível natureza de 

direitos fundamentais. 

 A despeito de algumas normas albergadas no art. 7° ainda não terem sido devidamente 

regulamentadas pelo atarefado legislador infraconstitucional, é inegável o avanço de tais 

preceitos normativos cujo caráter protetivo aparece como garantia da manutenção e ampliação 

destas conquistas, em face da fundamentalidade destes direitos. 

 

4.2 O DIREITO AO TRABALHO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DA 

DIGNIDADE HUMANA 

 

 A dignidade da pessoa humana está albergada na Constituição brasileira de 1988, com 

status principiológico supremo, de tal forma que seu conteúdo axiológico espraia-se não 

apenas no rol de direitos fundamentais, dentre estes o direito ao trabalho, mas em todo o 

ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Flávia Piovesan: 

                                                 
11 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Op. cit., p. 79. 
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Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como unidade e 
como sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar 
que a Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como valor 
essencial, que lhe dá unidade de sentidos. Isto é, o valor da dignidade 
humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma feição 
particular.12 

 

 O Estado deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, 

deve haver um estimulo estatal a promoção de ações e condutas que valorizem o ser humano. 

Sobre este tema leciona Ingo Sarlet que: 

 

Como tarefa imposta ao Estado, a dignidade da pessoa humana reclama que 
este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente 
ou até mesmo de criar condições que possibilitem o pleno exercício da 
dignidade, sendo, portanto dependente (a dignidade) da ordem comunitária, 
já que é de se perquirir até que ponto é possível ao indivíduo realizar, ele 
próprio, parcial ou totalmente suas necessidades existenciais básicas ou se 
necessita, para tanto, do concursos do Estado ou da comunidade.13 

 

 Ingo Sarlet afirma de maneira clara que o direito ao trabalho insere-se dentro de um 

contexto de preservação da dignidade do homem. Afirma o autor que: 

 

Uma outra dimensão intimamente relacionada ao valor da dignidade da 
pessoa humana consiste na garantia de condições justas e adequadas de vida 
para o indivíduo e sua família, contexto no qual assumem relevo de modo 
especial os direitos sociais ao trabalho, a um sistema efetivo de seguridade 
social, em última análise, à proteção da pessoa contra as necessidades de 
ordem material e à asseguração de uma existência com dignidade.14   

   

 Não há dúvidas que o direito ao trabalho, por estar imerso dentro dos direitos sociais, 

encontra-se protegido pelo manto dos direitos fundamentais, sendo possível inseri-lo dentro 

do rol cláusulas pétreas constitucionais. Nessa linha de raciocínio, Ingo Sarlet traça a relação 

intima entre a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Entende o autor, “ser 

possível, no mínimo, sustentar o ponto de vista de acordo com o qual os direitos fundamentais 

                                                 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, 
p. 28.  
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional 10. ed. (rev, atual., ampl.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. p. 102. 
14 Ibidem, p. 104. 
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correspondem a explicitações, em maior ou menor grau, do princípio da dignidade da pessoa 

humana.”15 

 Meditando sobre a relação entre dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e 

função social da empresa, João Filipe Moreira Lacerda Sabino alarga em complexidade o 

ponto em análise, na medida em que enxerga como parte da função da empresa, o respeito ao 

status de permanente dignidade do trabalhador na relação laboral, fator que implica na 

concretização dos direitos fundamentais. Nas palavras do autor: 

 

A constitucionalização do direito do trabalho possui o objetivo de promover 
a dignidade da pessoa humana no âmbito de uma relação trabalhista. Isso 
estabelece a cidadania na empresa, que possui importante papel na promoção 
dos direitos fundamentais, haja vista que a atividade empresarial tem função 
social.16 

 

4.3 A EFETIVIDADE DO DIREITO AO TRABALHO 

 

 No caso dos empregos públicos, a Constituição é bastante clara no sentido de evitar 

qualquer tipo de discriminação entre pessoas que concorrem em iguais condições. No caso 

dos portadores de deficiência, o art. 37, VIII, dispõe que serão reservados percentuais 

definidos em lei para que estes candidatos disputem os certames em iguais condições entre si. 

 No que tange a efetividade do direito ao trabalho no âmbito privado, leciona Maria 

Hemília Fonseca que existem três momentos distintos que precisam de análise. Destarte, é 

preciso analisar a relação de emprego momentos antes de sua formação, no seu 

desenvolvimento e na sua extinção.17 

 Quanto à efetividade do direito ao trabalho antes da formação do contrato de trabalho, 

a autora trata do direito ao trabalho das pessoas com deficiência, ressalvando que a despeito 

das dificuldades de ordem estrutural, caso da eliminação de barreiras arquitetônicas e pessoais 

                                                 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 110 e 111. 
16 SABINO, João Filipe Moreira Lacerda. Os direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de (coord.). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. 
São Paulo: Atlas, 2010, p. 76. 
17 FONSECA, Maria Hemília Direito ao Trabalho: Um Direito Fundamental ao Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. São Paulo: LTr, 2009, p. 183. 
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como a qualificação profissional, existem no direito pátrio mecanismos concretos cujo fito é 

inserir estes profissionais no mercado de trabalho.18 

 Outro aspecto apontado pela autora como discriminatório é o uso de “listas negras”, 

sobretudo aquelas que excluem o trabalhador com problemas em órgãos de proteção ao 

crédito como o SERASA, sobretudo porque em casos como este o empregador, em verdade, 

dissimula o real critério de exclusão. Esclarece a autora que: 

 

Nesta hipótese, ainda que a Constituição, em seu art. 7°, inciso XXX, e a 
legislação infraconstitucional não tenham inserido como um dos motivos de 
discriminação na admissão do emprego, o “econômico-financeiro”, é forçoso 
considerar que a não contratação de empregados que tenham o nome nos 
serviços vinculados à proteção de crédito é utilizada corriqueiramente e que 
se trata de um ato discriminatório e limitativo para efeito de ingresso na 
relação de emprego.19 

 

 Quando ao direito ao trabalho durante a relação de emprego, Maria Hemília Fonseca 

utiliza-se de aresto jurisprudencial que impõe ao empregador o dever de designar atividades 

laborais a dirigente sindical, cujo exercício desta atividade, gerou incompatibilidade na 

relação entre as partes. Destarte, a autora ressalta que: 

 

Esta vinculação permite concluir que, em alguns casos concretos, o direito 
ao trabalho pode manifestar-se em dois momentos distintos da relação 
individual de trabalho, como por exemplo, na extinção do contrato, em 
eventual imposição da obrigação de reintegrar trabalhador estável e, após a 
reintegração, no desenvolvimento da relação contratual, caso haja 
descumprimento da obrigação de dar trabalho e de possibilitar a execução 
normal da prestação de serviços.20 

 

 O direito ao trabalho está devidamente positivado no rol de direitos sociais 

constitucionalizados. Entretanto, sabe-se que nem sempre tais direitos são exercidos em sua 

plenitude. 

 Para solucionar esse problema, Paulo Lopo Saraiva propõe a inserção no art. 6° da 

Constituição Federal de uma ferramenta cuja natureza é similar ao mandado de injunção 

                                                 
18 FONSECA, Maria Hemília. Op cit., p. 187-188. 
19 Ibidem, p. 189. 
20 Ibidem, p. 194. 
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denominado de mandado de garantia social. O autor indica a seguinte redação para esta 

proposta: 

 

É instituído o mandado de garantia social, destinado a fazer consagrar, 
respeitar, manter ou restaurar, preventiva ou repressivamente, os direitos 
sociais previstos explícita ou implicitamente na Constituição Federal, contra 
atitudes ativas ou omissivas do Poder Público ou de particulares, para os 
quais não exista remédio próprio.21   

 

 Entende o autor que o mandado de garantia social seria uma poderosa ferramenta para 

a eficácia dos jus laborandi e jus habitandi. 

 

4.3.1 Políticas públicas voltadas ao trabalho 

 

 As políticas públicas podem ser classificadas numa dimensão passiva e ativa. A 

inserção de uma política pública dentro destas dimensões vai depender do modo como a 

dinâmica da geração de emprego e da quantidade de desempregados está ocorrendo na 

sociedade. Citando estudos de Beatriz Azeredo e Carlos A. Ramos, Maria Hemília apresenta a 

definição destes autores sobre o tema. Destarte: 

 

As políticas passivas de emprego “consideram o nível de emprego (ou 
desemprego) como dado, e o seu objetivo é assistir financeiramente ao 
trabalhador desempregado ou reduzir o ‘excesso de oferta de trabalho’”. Na 
execução dessas políticas, são utilizados instrumentos como o seguro-
desemprego, o adiantamento da aposentadoria e a expulsão de população 
(imigrantes ilegais). [...] 
As políticas públicas ativas “visam exercer um efeito positivo sobre a 
demanda de trabalho” e “os instrumentos clássicos desse tipo de políticas 
são: a criação de empregos públicos, a formação e reciclagem profissional, a 
intermediação de mão-de-obra, a subvenção ao emprego e, em geral, as 
medidas que elevem a elasticidade emprego-produtivo”. Quanto a estas 
últimas, a mais popular é o apoio à micro e pequena empresa.22 

 

 Existem alguns instrumentos de política ativa de geração de emprego e renda no 

Brasil. A título de exemplo, pode-se citar: O Programa de Geração de Emprego e Renda – 

                                                 
21 SARAIVA, Paulo Lopo. O Mandado de Garantia Social no Direito Constitucional Luso-brasileiro. In:  
Revista da Ordem dos Advogados do Brasil. Ano XXXIV – n° 79 – julho/dezembro, 2004, p. 134. 
22 FONSECA, Maria Hemília. Op. cit., p. 203. 
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PROGER; O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; O 

Programa de Expansão de Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador – 

PROEMPREGO e o Programa de Promoção do emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do 

trabalhador – PROTRABALHO, além de outros programas, todos com recursos alocados do 

FAT. 

 Percebe-se que existe uma grande quantidade de programas de geração de emprego e 

renda no Brasil. Entretanto, é preciso verificar se este volume quantitativo resulta numa 

qualidade, que deve estar traduzida através de resultados concretos. No entanto, Maria 

Hemília, fazendo referência a uma suposta intermediação política destes recursos, conclui que 

existe uma grande quantidade de dinheiro diretamente empregado nestes programas “sem 

qualquer mecanismo de controle objetivo de seus resultados”.23 

 Os programas de qualificação profissional direcionados pelo chamado sistema “S” 

também possuem sua eficácia questionada pela ausência de um planejamento político voltado 

para o conjunto dos trabalhadores. Ademais: 

 

Como fator de ineficácia e ineficiência destas políticas, destaca-se também a 
falta de articulação das instituições voltadas para a formação do trabalhador, 
como é o caso das entidades privadas de formação profissional que não 
deixam de receber recursos públicos, como, por exemplo, o SENAI e o 
SENAC. O SINE, que poderia ser um elemento importante neste processo, 
pouco colaborou para uma melhoria no atendimento e apoio ao 
desempregado, pois os serviços ali prestados, de modo geral, são bastante 
precários.24  

 

 Marcio Pochmann aponta o direcionamento político como fator fundamental para o 

esfacelamento do mercado de trabalho no Brasil. O problema do desemprego e a ineficiência 

das políticas públicas de emprego aliada a conseqüente destruição dos postos de trabalho são 

para o autor, em linhas gerais, uma opção política, como pode ser observado através da 

seguinte citação: 

 

O movimento de desestruturação do mercado de trabalho ganhou maior 
dimensão ainda com a implantação do programa neoliberal desde 1990, 
diante da inserção passiva e subordinada do país na economia mundial. 

                                                 
23 Ibidem, p. 221. 
24 AZEREDO, Beatriz; RAMOS, Carlos. Políticas Públicas de Emprego: Experiências e Desafios apud 
FONSECA, Maria Hemília. Op. cit, p. 233. 
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Além da ausência de crescimento econômico sustentado, o processo de 
abertura produtiva, comercial, tecnológica e financeira terminou pó destruir 
ocupações urbanas e rurais existentes devido à ampliação das importações, 
da reforma do Estado e da desnacionalização do parque produtivo nacional.25  
       

 Até mesmo o cooperativismo, que tem em sua essência, a participação dos 

trabalhadores de forma direta e nasceram exatamente para proteger o trabalhador da 

precarização e do desemprego, tem sido desvirtuado dessa finalidade maior. As cooperativas, 

conforme se apresentam hoje, entraram em processo de mutação e passaram a ser mais um 

instrumento do capital. Ricardo Antunes atento ao tema adverte que: 

 

Os capitais vêm, em escala global, criando cooperativas falsas, como forma 
de precarizar ainda mais os direitos do trabalho, visando até mesmo sua 
redução e destruição. Sabemos que as cooperativas originais, criadas 
autonomamente pelos trabalhadores, têm um sentido muito menos despótico 
e mais autônomo, em oposição ao despotismo fabril e ao planejamento 
gerencial, sendo por isso um real instrumento de minimização da barbárie, 
do desemprego estrutural, consistindo também num efetivo embrião de 
exercício autônomo do trabalho. 
As “cooperativas” de sentido patronal têm, ao contrário, sentido 
completamente inverso. Na fase capitalista das megafusões, os capitais 
freqüentemente denominam como “cooperativas”, verdadeiros 
empreendimentos patronais para destruir direitos sociais do trabalho e 
precarizar ainda mais a classe trabalhadora. Transfiguraram muitas destas 
experiências, utilizando-se de suas autênticas denominações, convertendo-as, 
então, em instrumental de destruição dos direitos visando à intensificação 
das formas de exploração da força de trabalho.26 

 

 Crescem as denúncias de cooperativas fraudulentas que se utilizam dessa estrutura 

empresarial, fugindo completamente do verdadeiro foco do cooperativismo, cuja característica 

é a solidariedade entre os membros, bem como a gestão compartilhada e participativa dos 

atores envolvidos. Jacob Carlos Lima retrata este quadro dissimulado no qual uma 

cooperativa existe, em verdade, como uma verdadeira sociedade empresária com todas as 

características dessa atividade, exceto no descumprimento da legislação trabalhista, por 

esconder-se nessa situação de cooperativa fake. Este tipo de empreendimento teve a 

                                                 
25 POCHMANN. Marcio. Rumos da Política do Trabalho no Brasil. In: SILVA, Maria Ozanira da Silva e.; 
YAZBEK, Maria Carmelita (orgs.). Políticas Públicas de trabalho e Renda no Brasil Contemporâneo. 2. ed. 
Cortez: São Paulo, 2008,  p. 26. 
26 ANTUNES, Ricardo. As Formas Contemporâneas de Trabalho e a Desconstrução dos Direitos Sociais. 
In: SILVA, Maria Ozanira da Silva e.; YAZBEK, Maria Carmelita (orgs.). Políticas Públicas de trabalho e 
Renda no Brasil Contemporâneo. 2. ed. Cortez: São Paulo, 2008, p. 47. 
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participação direita do Estado, faltando, como é possível perceber, mecanismos adequados de 

fiscalização e acompanhamento das atividades. Diz o autor: 

 

Podemos nos referir a diversos estados do Nordeste que passaram a atrair 
investimentos industriais de setores trabalho-intensivo com políticas de 
organização de cooperativas de trabalho pelo próprio estado ou incentivo a 
empresas para que as organizassem. O setor de calçados e confecções teve 
maior visibilidade nesse processo. Apenas no Estado do Ceará mais de trinta 
cooperativas foram organizadas, chegando a ocupar mais de cinco mil 
trabalhadores nos anos 1990. Atraídas por incentivos fiscais, a maioria das 
empresas permaneceu enquanto esses incentivos garantiam lucratividade. 
Para os trabalhadores, geralmente em cidades do interior da região, 
significou o primeiro emprego “formal”, com retiradas regulares e, por um 
bom tempo, significou estabilidade nos rendimentos. E ainda significa onde 
estas cooperativas permanecem em atividades. De fato, são setores de 
empresas que chegam a ocupar mais de mil trabalhadores voltadas a 
exportação de calçados e confecções. Os funcionários das empresas 
supervisionam o trabalho e os associados são trabalhadores tais quais os 
assalariados, apenas sem contratos de trabalho e os direitos a ele 
acoplados. As cooperativas são meramente formais, seguem na maioria dos 
casos a legislação da área, mas a autonomia não existe. A dependência da 
empresa é absoluta, os dirigentes são indicados ou apoiados pelas empresas 
tomadoras do serviço.27 (grifo nosso)    

  

 Diante destas constatações, é de bom alvitre que as políticas públicas voltadas para o 

trabalho sejam repensadas, para que possam atender a contento as demandas da classe 

trabalhadora. Tais necessidades estão atreladas obviamente à recolocação no mercado de 

trabalho, estando intimamente relacionadas à formação profissional, a assistência aos 

desamparados em face do desemprego, enfim, ao papel estatal de amparar os cidadãos 

trabalhadores, mantendo-os dentro de padrões aceitáveis e constitucionalmente albergados de 

dignidade humana. 

 É preciso que as cooperativas sejam devidamente fiscalizadas e que, constatando-se 

fraude, sejam sumariamente fechadas e seus proprietários, bem como as empresas que 

contratam sob fraude e má-fé os serviços destas cooperativas sejam responsabilizados pelos 

danos causados aos trabalhadores.   

 

                                                 
27 LIMA, Jacob Carlos. O Trabalho em Cooperativas: Dilema e Perspectivas.  In: DRUCK, Graça; FRANCO, 
Tânia (orgs.). A Perda da Razão Social do Trabalho: Terceirização e Precarização. São Paulo: Boitempo, 2007, 
p. 76-77. 
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4.4 O TRABALHO TERCEIRIZADO COMO UM INSTRUMENTO DE PRECARIZAÇÃO 

DO DIREITO AO TRABALHO 

 

 O fenômeno da terceirização avança fortemente sobre todos os setores econômicos, 

transformando as relações de trabalho através de um vínculo empregatício mais frágil e 

precário. 

 O fenômeno da terceirização avança em escala mundial, resultando concentração de 

capital, ao mesmo tempo precarizando as relações de emprego através de diversos mecanismo 

devidamente articulados. Conforme será detalhado nos tópicos seguintes, algumas situações 

caracterizadas por quebra de isonomia entre paradigmas diretamente contratados, bem como a 

desarticulação dos trabalhadores constituem fatores preocupantes não apenas no Brasil, mas 

em todo o mundo. 

 

4.4.1 Breve panorama internacional 

   

 No plano internacional, as grandes corporações têm passado a responsabilidade de 

materialização de suas idéias a outras de porte e lastro econômico menor. Daí, se percebe que 

esta dimensão imaterial está revestida de um valor econômico muito mais forte, restando aos 

executores terceirizados responsáveis pela materialização das idéias, uma pequena fatia dos 

ganhos auferidos. Essa tendência nefasta do mundo do trabalho moderno é descrita por André 

Gorz através das seguintes palavras: 

 

O capital material é abandonado aos “parceiros” contratados pela firma-mãe, 
que por sua vez assume para eles o papel de suserano: ela os força, pela 
revisão permanente dos termos de seu contrato, a intensificar continuamente 
a exploração de sua mão de obra. Ela compra, a um preço muito baixo, 
produtos entregues pelos contratados, e embolsa ganhos bastante elevados 
(no caso da Nike, por exemplo, quatro bilhões de dólares por ano, apenas no 
que diz respeito às vendas  nos Estados Unidos) revendendo-os já com a sua 
marca. O trabalho e o capital fixo material são desvalorizados e 
freqüentemente ignorados pela Bolsa, enquanto o capital imaterial é avaliado 
em cotações sem base mensurável.28 

 

                                                 
28 GORZ, André. O Imaterial: Conhecimento, valor e capital. Trad. Celso Azzan Jr. São Paulo: Annablume, 
2005,  p. 39. 
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 Esses dados demonstram que a terceirização é um fenômeno que ocorre em escala 

global. Annie Thébaud-Mony e Graça Druck ocuparam-se em analisar determinados aspectos 

da pesquisa desenvolvida por Michael Quinlan e C. Mayhen sobre o perfil dos trabalhadores 

terceirizados na Europa. Dentre algumas constatações, sempre com foco centrado na 

precarização de direitos e condições de trabalho, com reflexos significativos na saúde e, em 

conseqüência, na qualidade de vida destes trabalhadores em comparação aos trabalhadores 

direitamente contratados, é possível dizer num segundo momento quanto à reparação 

legislativa ou regulamentar de trabalhadores atingidos em face da atividade laboral exercida 

que: 

 

Qualquer que seja o país, os pesquisadores insistem sobre o fato de que esses 
dispositivos não evoluíram em função das transformações observadas. Eles 
permanecem fundados sobre o modelo de contrato de trabalho entre o 
empregador e o assalariado com contrato de tempo indeterminado. Eles não 
levam em conta as situações que impõem ao trabalhador uma obrigação de 
trabalhar para muitos empregadores, mesmo que ele tenha apenas um 
empregador no sentido tradicional do contrato de trabalho, tornando 
inoperante os direitos que o contrato supõe garantir. M. Quinlan, na 
Austrália, e Katherine Lippell, no Canadá, mostram a erosão dos direitos em 
relação ao reconhecimento dos acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais, associada a essa evolução de organização do trabalho.29 

  

 Constata-se então que a terceirização é um mecanismo criado pelo capital 

extremamente danoso, pois desprotege o trabalhador em virtude da aplicação de diversos 

instrumentos e ações precarizadoras da relação de emprego. Se a terceirização consegue 

devastar direitos e precarizar atividades em países economicamente maduros e consagrados 

historicamente pela defesa de garantias sociais, não seria diferente na sociedade brasileira, 

cuja economia ainda tenta ser consolidada entre os grandes e, cuja legislação social, sofre 

diversas ameaças, em face, por exemplo, das correntes que pregam a flexibilização dos 

direitos dos trabalhadores. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DE TRABALHO TERCEIRIZADO E HIPÓTESES LEGAIS NO BRASIL 

                                                 
29 THÉBAUD-MONY, Annie; DRUCK, Graça. Terceirização: A Erosão dos Direitos dos trabalhadores na 
França e no Brasil. in: DRUCK, Graça; FRANCO Tânia (orgs). A perda da Razão Social do Trabalho: 
Terceirização e Precarização. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 53. As autoras referem-se através de citação às 
seguintes obras: Michael Quinlan e Claire Mayhew, “Precarious Employment and Workers’ Compensation”, p. 
491-520 e Katherine Lippel, “Le travail atypique et la législation de santé et sécurité du travail”.  
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 A relação de emprego clássica é essencialmente composta de empregado e 

empregador, caracterizando-se pela não-eventualidade do trabalho, pela pessoalidade na 

prestação na execução da atividade laboral e pela subordinação, presente também o requisito 

da onerosidade. Trata-se de uma relação bilateral. 

 A terceirização rompe com este modelo bilateral, uma vez que a relação passa a ser 

composta por três partes distintas. Destarte, a terceirização caracteriza-se pela adoção de um 

modelo trilateral. Nesse sentido, conceitua Mauricio Godinho Delgado que a terceirização 

para o Direito do trabalho: 

 

É o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da 
relação justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno 
insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços sem 
que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados 
com uma entidade interveniente. A terceirização provoca uma relação 
trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista: 
o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e 
intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, 
que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas 
pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de 
labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador 
envolvido (grifo do autor).30 

 

 Zéu Palmeira Sobrinho segue este mesmo entendimento, justificando a utilização desta 

forma de contratação. Leciona o autor que: 

 

A terceirização é a forma de organização da produção que possibilita a uma 
empresa, chamada de contratante, transferir a outra, chamada contratada, a 
obrigação pela produção de bens, pela realização de serviços e pelos riscos 
decorrentes de tais atividades. Na maioria dos casos, a utilização da 
terceirização é justificada com base na especialização dos serviços, na 
diminuição de custos e na descentralização da produção.31 

 

 Em suma, com o recurso da terceirização, a empresa terceirizante contrata o 

trabalhador assumindo os encargos de natureza laboral. Este, por sua vez, exerce sua atividade 

profissional para a empresa tomadora de serviços, ficando a esta, subordinado 

hierarquicamente. 

                                                 
30 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 407. 
31 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Terceirização e Reestruturação Produtiva. São Paulo: LTr, 2008, p. 83 
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 A Súmula n° 33132 alberga as hipóteses de terceirização presentes no ordenamento 

jurídico pátrio. Ainda é a única referência que deve ser utilizada pelos operadores do direito. 

 Está Súmula, “muito embora tenha mais méritos do que deméritos, não está 

protegendo eficazmente os credores da relação trabalhista, que são os trabalhadores".33 Zéu 

Palmeira Sobrinho discorre sobre o texto da Súmula com as seguintes palavras: 

 

Com as mudanças provocadas pela nova diretriz jurisprudencial, as hipóteses 
excepcionais passaram a ser tão amplas e relevantes a ponto de a regra 
parecer nada mais do que uma exceção. O inciso primeiro da Súmula n. 331, 
ainda vigente, trata da terceirização temporária e os dois incisos seguintes 
amplificam as hipóteses de terceirização permanente. A nova postura do 
TST permitiu uma grande abertura para a disseminação da prática da 
terceirização, admitindo desde então a terceirização dos serviços vinculados 
à ‘atividade-meio’ da empresa.34 

4.5.1 Hipóteses e requisitos necessários para classificar uma terceirização como lícita ou 

ilícita 

 

 Nem todas as formas de trabalho terceirizado estão inseridas dentro dos preceitos 

legais. É importante ressaltar que inexiste uma legislação específica sobre o tema que 

discipline estas atividades. É uma situação preocupante, mormente quando se percebe que 

quanto mais flexível a norma, maior a probabilidade dos empregadores adentrarem no 

                                                 
32 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 
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 nº 6.019, de 03.01.1974). 
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 nº 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.º 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. 
Disponível em: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_html_atual.html>. Acesso em 2 de 
agosto de 2011. 
33 CARELLI. Rodrigo de Lacerda. Terceirização e direitos Trabalhistas no Brasil. in: DRUCK, Graça; 
FRANCO Tânia (orgs). A perda da Razão Social do Trabalho: Terceirização e Precarização. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 65. 
34 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Op. cit., p. 89. 
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sombrio terreno das ilegalidade e dos abusos, aproveitando-se da potencial hipossuficiência 

do trabalhador. 

 A distinção entre terceirização lícita e ilícita não é tarefa fácil, desta forma, questões 

deste tipo estão fadadas a terminarem na Justiça do Trabalho, órgão que terá de resolver o 

problema. De acordo com Mauricio Godinho Delgado as hipóteses lícitas de terceirização 

podem ser agrupadas em quatro grupos decorrentes da interpretação da Súmula 331 do TST. 

Desse modo, compõem estes grandes grupos: 

 

Em primeiro lugar, situações empresariais que autorizem contratações de 
trabalho temporário (Súmula 331, I). [...] 
Em segundo lugar, “atividades de vigilância”, regidas pela Lei n. 7.102/83 
(Súmula 331, III, ab initio). [...] 
O terceiro grupo de situações passiveis de contratação terceirizada lícita é o 
que envolve atividades de conservação e limpeza (Súmula 331, III). [...] 
O quarto grupo de situações passíveis de contratação terceirizada lícita diz 
respeito a serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.35 

 

 O elemento subordinação deve estar ausente na relação terceirizada, inexistindo 

qualquer relação hierárquica entre terceirizado e terceirizante. A relação de emprego direta é 

percebida quando o poder de direção é utilizado pelo terceirizante, direcionando e 

comandando diretamente as atividades dos profissionais da terceirizada. 

 Surge então a necessidade de conceituar atividade-fim e atividade-meio. Entre outros 

conceitos semelhantes, “atividades-meio podem ser definidas como aquelas cuja finalidade é 

o apoio, a instrumentalidade do processo de produção de bens ou serviços”.36 Atividade-fim 

pode ser entendida como aquela inerente ao objetivo final de uma atividade empresarial, ou 

seja, a entrega de um produto ou serviço. Este tipo de atividade, em regra, não pode ser 

terceirizada, constituindo ilegalidade. Mauricio Godinho Delgado diferencia estas duas 

situações por meio da seguinte lição: 

 

Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas 
empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do 
tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo 
inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto 
empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias 
da essência da dinâmica empresarial do tomador de serviços. 

                                                 
35 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 416-417. 
36 SANTOS, Rodrigo Coimbra. Relações Terceirizadas de Trabalho. Curitiba: Juruá, 2006, p. 132. 
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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 de serviços. São, ilustrativamente, as atividades 
referidas pela Lei n. 5.645, de 1970: “transporte, conservação, custódia, 
operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas”. São também outras 
atividades meramente instrumentais, de estrito apoio logístico ao 
empreendimento (serviço de alimentação aos empregados do 
estabelecimento, etc.).37 

  

 Karen Artur transcreve em seu trabalho o posicionamento do Ministro Rider de Brito 

do TST exatamente sobre a flexibilidade tolerada no caso da indústria automobilística: 

 

A terceirização, no meu ponto de vista, é absolutamente inevitável. O que 
precisa é as partes sentarem para discutirem cada caso, se justifica ou não 
justifica. O que chega aqui a respeito da terceirização é a rai da miúda, é o 
varejismo. Mas não chega aqui a terceirização mor que é das montadoras de 
automóveis. As montadoras de automóveis quase que passaram a ser um 
nome só lá dentro. Pelo que ouço dizer, existe um monte de emrpesas 
trabalhando, cada uma em sua especialização, em seu setor, porque a coisa 
evolui neste sentido. E a senhora não ouve falar, eu não tenho notícias de 
ações trabalhistas contra isso. Significa que as partes estão satisfeitas com 
essas relações que estão se desenvolvendo. Porque se elas não vêm a juízo é 
porque está bem para elas.38 

 

 Não necessariamente quem está insatisfeito recorre a Justiça do Trabalho. Ademais, 

trata-se de questão de natureza empresarial, onde o trabalhador individualmente pouco pode 

fazer. De acordo com o exposto, é bem possível que coubesse a abertura de Inquérito Civil 

pelo Ministério Público do Trabalho. 

 Ainda segundo a autora, existem vozes contrárias a uma suposta ampliação da 

terceirização e exemplifica com as falas dos Ministros Francisco Fausto e Vantuil Abdala. 

Nesse sentido, “a possibilidade divulgada de ampliar a tercerização para atividades fim via 

jurisprudência foi barrada por pressões sindicais e por um possível consenso entre os 

ministros de que os limites para essa ampliação devem ser estabelecidos legalmente.”39 

 

                                                 
37 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 418. 
38 ARTUR, Karen. O TST Frente à Terceirização. São Carlos: EduFSCar, 2007, p. 117 
39 Ibidem, p. 118. 
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4.6 O TRABALHADOR TERCEIRIZADO E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

IGUALDADE 

 

 Celso Antônio Bandeira de Mello estabelece três critérios basilares cujo 

preenchimento provoca uma diferenciação que importa em quebra da isonomia. Diz o autor 

referindo-se a tais questões que: 

 

a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; 
b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator 
erigido em critério de discrímem e a disparidade estabelecida no tratamento 
jurídico diversificado; 
c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses 
absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicializados.40 

 

 O trabalho terceirizado guarda relação com os critérios de quebra de isonomia 

expostos acima. 

 Em primeiro lugar, a remuneração destinada ao trabalhador terceirizado, na grande 

maioria das vezes, é inferior a um paradigma diretamente contratado. O salário passa a ser, in 

casu, o elemento tomado como fator de desigualação, conforme exposto no item “a” 

supracitado. 

 Em segundo lugar, sabe-se que os trabalhadores quando contratados exclusivamente 

pela iniciativa privada são regidos pelo mesmo conjunto de regras trabalhistas, porém com 

uma diferenciação, o trabalhador terceirizado encontra um caminho maior para conseguir o 

adimplemento de obrigações trabalhistas pela via judicial em face do instituto da 

subsidiariedade.   

 Nessa situação, a empresa tomadora de serviços deve ser demandada primeiramente, 

em caso do inadimplemento das obrigações trabalhistas mesmo que esteja inoperante, ou seja, 

a satisfação do crédito do trabalhador terceirizado deve ser buscada na empresa terceirizada. 

Não havendo sucesso nesta busca, caberá então a tomadora dos serviços, arcar com as verbas 

devidas, pois incorreu em culpa in eligendo e in vigilando. Tal fato resulta do inciso IV, da 

Súmula 331 do TST. Destarte, é inegável a existência de um tratamento jurídico diversificado, 

conforme exposto no item “b” acima citado. 
                                                 
40 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed., 18ª tir.. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 21. 
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 A jurisprudência tem buscado minimizar os efeitos dos fatores que implicam em 

quebra de isonomia expostos acima, combinando duas trilhas principais: 

 

A trilha da isonomia remuneratória entre os trabalhadores terceirizados e 
os empregados originais da empresa tomadora de serviços e a trilha da 
responsabilização do tomador de serviços pelos valores trabalhistas 
oriundos da prática terceirizante. Isonomia remuneratória e 
responsabilidade trabalhista têm sido, assim, os dois mecanismo principais 
que, hoje, após longos anos de debate, a jurisprudência tem eleito como 
viabilizadores da adequação mínima necessária da fórmula terceirizante às 
regras e princípios essenciais ao Direito do trabalho (grifo do autor).41 

 

 Julio Bernardo do Carmo reforça a constatação de que existe uma diferenciação 

remuneratória entre um trabalhador diretamente contratado e um terceirizado que exerce as 

mesmas funções. Para o autor esta situação representa invariavelmente um mecanismo de 

quebra de isonomia. Esclarece o autor: 

 

A generalização irrestrita da terceirização, fora do âmbito específico da Lei 
n° 6.019/74, ou seja, quando é feita mediante um contrato de prestação de 
serviços entre a empresa fornecedora e a empresa tomadora, torna possível, 
por não ter sido ainda regulamentada tal instituto jurídico no Brasil, o 
vilipêndio ao princípio protetor da isonomia salarial, porque mesmo 
executando o mesmo labor do empregado da tomadora, o trabalhador da 
empresa fornecedora aufere salários bem inferiores, a par de ser alijado das 
melhores condições de trabalho existentes na empresa tomadora, geralmente 
estratificadas em acordos e convenções coletivas de trabalho e mesmo em 
sentenças normativas, situação insuportável, máxime quando presente a 
pessoalidade e a subordinação direta às ordens e diretrizes da empresa 
beneficiária da prestação de serviços.42    

 

 Karen Artur entrevistou alguns Ministros do TST, com o fito de obter a visão de seus 

membros sobre o trabalho terceirizado. Em uma das entrevistas o autor atribui a Ives Gandra 

as seguintes palavras: 

 

O inquérito que eu entrei contra um banco sobre o pessoal que fazia 
digitação e compensação bancária. O pessoal trabalhava lá no banco, com 

                                                 
41 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 437. 
42 CARMO, Júlio Bernardo do. Terceirização Ilícita no Âmbito das Empresas de Telecomunicações e a 
Liminar Concedida na Reclamação STF N° 10.132-Paraná. In: Revista do Tribunal Superior do Trabalho. 
Ano 77 - n. 1, jan. a mar, 2011,   p. 26-27 
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equipamento do banco, simplesmente iam com uma camiseta de outra 
empresa, não recebiam todos os direitos dos bancários. Um grupo de 
empresários dessas empresas que vendiam os serviços para os bancos dizia: 
‘é claramente caracterizada a prestação de serviços, porque nós não 
recebemos por empregado, recebemos por número de toques que é dado’. Ei 
disse: ah, é? Então, vocês só estão alugando os dedos. Não é nem o 
trabalhador, são só os dedos. Então, isso é locação de mão-de-obra, esse 
empregado tem direito ao vínculo direto com o banco. Já que não é possível 
estabelecer este vínculo, porque precisa fazer concurso, no mínimo deveria 
receber o que ganharia um bancário.43 

  

 Agrava-se a situação albergada nesta segunda hipótese, quando o trabalhador 

terceirizado, integra um sistema diferente de seu paradigma, fato que fica claro, por exemplo, 

quando o mesmo serviço bancário é exercido por um prestador de serviços, regido 

exclusivamente por um conjunto de normas jurídicas, ao lado de outro regido por um 

conjunto normativo com normas que denotem maior proteção. Em suma, um é empregado 

simplesmente regido pela CLT, enquanto que o outro é um empregado público. 

 A situação última e extrema ocorre quando dentro de uma mesma instituição 

trabalham um servidor público e um terceirizado. Neste caso, é fácil perceber na prática as 

diferenças de ambos. Enquanto o interesse público resguarda através de um Estatuto próprio 

os direitos e interesses do servidor público, incorre em sofrimento o trabalhador terceirizado 

com as diferenças protetivas gritantes oferecidas pela iniciativa privada.    

 Adverte Celso Antônio Bandeira de Mello que a hostilidade a qualquer um dos 

requisitos importa em ofensa ao princípio da isonomia.44 Conforme exposto os três requisitos 

são atacados pelo instituto do trabalho terceirizado, não restando dúvidas que tal forma 

laboral fere o princípio da igualdade, sendo necessário seu combate nos moldes praticados 

atualmente.   

 Fica claro, portanto, que a legitimação do trabalho terceirizado nos moldes atualmente 

praticados, acarreta a criação de uma subclasse de trabalhadores, podendo-se afirmar que, em 

verdade, estes trabalhadores são considerados obreiros de segunda categoria. Uma situação 

inaceitável quando se deseja a consolidação de um Estado Constitucional de Direito. 

 Interpretando-se o princípio da igualdade em sua fundamentalidade e numa dimensão 

onde veda expressamente o arbítrio, a doutrina portuguesa, através de Guilherme Machado 

Dray, considera a presença de caráter negativo, pois: 

                                                 
43 ARTUR, Karen. O TST Frente à Terceirização. São Carlos: EduFSCar, 2007, p. 107 
44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 22. 
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Ao interditar o tratamento de pessoas ou grupos de pessoas posicionadas em 
situações essencialmente idênticas de forma arbitrariamente desigual, ou o 
tratamento de pessoas ou grupos de pessoas essencialmente desiguais de 
forma arbitrariamente idêntica, o princípio da igualdade impõe 
inequivocamente uma obrigação aos poderes do Estado em favor do 
indivíduo.45 

 

 Desta forma, percebe-se que existe uma permissividade legal na discriminação dos 

trabalhadores terceirizados com os seus paradigmas diretamente contratados, conforme 

demonstrado através das notórias diferenças salariais e das condições laborais sobre as mais 

diversas vertentes. Assim, o princípio da igualdade também é fulminado pela terceirização 

através de sua vertente negativa, ou seja, a Não Discriminação. Para entender tal fato, é 

cabível recorrer a lição de Yara Maria Pereira Gurgel. De acordo com a autora: 

 

A igualdade e a não discriminação são signos que tramitam de forma 
simbiótica. A idéia de tratamento isonômico gera a proibição de tratamento 
discriminatório. Em conseqüência, está presente o desrespeito ao Princípio 
da Igualdade; a discriminação fica caracterizada, ainda que de forma 
indireta. Assim, sempre que se fala em Princípio da Igualdade, este deve ser 
associado a sua vertente negativa – Não Discriminação. 
A construção da vertente negativa do Princípio da Igualdade deriva da 
própria axiologia do direito ao tratamento isonômico. Enquanto o Princípio 
da Igualdade é o coração de todo o sistema jurídico, sua vertente negativa – 
não discriminação – é o sistema nervoso central, que irradia e conduz a 
Norma-Regra. Assim sendo, o princípio da Não Discriminação não é o mero 
apêndice, mas parte integrante do Princípio da Igualdade, sob o qual não há 
equivalência de tratamento.46 

 

 Por fim, para ilustrar este quadro de desigualdades, é cabível transcrever os dados de 

uma pesquisa que demonstra a presença forte e dramática do sentimento de desigualação 

colhidos através dos relatos de trabalhadores terceirizados de empresas petroquímicas e 

químicas na Bahia. Annie Thébaud-Mony e Graça Druck ocuparam-se de compilar esses 

dados, constatando que: 

 

Na própria fala dos trabalhadores, são constatadas a desvalorização e a 
discriminação. Em pesquisa realizada com trabalhadores de empresas 
petroquímicas e químicas na Bahia, quando inqueridos se gostariam de ser 

                                                 
45 DRAY, Guilherme Machado. O Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina, 1999, 
p. 125. 
46 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: Sua 
Aplicação às Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 48.   
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terceirizados, 93% responderam negativamente. Dentre esses, as principais 
justificativas apresentadas foram às seguintes: para 47%, a perda de direitos, 
de benefícios, de recompensa de salários; para 11%, a instabilidade e a 
insegurança; para 7%, a falta de condições de trabalho nas terceiras. Os 
demais entrevistados apresentaram grande variedade de justificativas, todas 
associadas ao sentimento de desvalorização, humilhações e “perda de auto-
estima”, em clara referência à discriminação, em termos de condições 
inferiores aos trabalhadores permanentes.47 

 

4.7 A TERCEIRIZAÇÃO COMO UM FENÔMENO PRECARIZADOR DO DIREITO 

FUNDAMENTAL AO TRABALHO 

  

 Quando uma corporação grande ou média contrata uma empresa menor para prestar-

lhe serviços de natureza diversa, celebrará tal contrato com valores muito aquém daqueles que 

ela própria iria destinar, caso decidisse contratar direitamente a mão-de-obra e investir em 

estrutura. Seria ilógico raciocinar o contrário, visto que um dos objetivos da terceirização é a 

diminuição de custos. 

 O que a empresa de maior porte busca, em suma, é transferir para uma empresa de 

menor porte, determinadas atividades que desviam, em tese, o foco do seu negócio final, 

apesar de fazerem parte, mesmo que indiretamente, do processo de produção ou de prestação 

de serviços. Com efeito, estas grandes empresas passam a se concentrar muito mais na 

lucratividade, no setor de negócios, de que na produção dos bens ou serviços por ela 

oferecidos. 

 Existe toda uma conspiração implícita dentro da ordem econômica, no sentido de 

fragilizar a relação de emprego, especialmente daqueles trabalhadores que não se envolvem 

diretamente com a gestão dos negócios. 

 Aqueles que atuam profissionalmente em algumas atividades técnicas, exemplificam 

bem este fenômeno, pois estes são empurrados, cada vez com mais freqüência para empresas 

terceirizadas, muitas delas fragilizadas economicamente e capitaneadas por proprietários 

descompromissados com os fins sociais da atividade empresária. 

 Muito mais grave é a situação de trabalhadores que são contratados como pessoas 

jurídicas ou “PJs”. Este tipo de contratação pode ocorrer de diversas formas, constituindo uma 

                                                 
47 THÉBAUD-MONY, Annie; DRUCK, Graça. Terceirização: A Erosão dos Direitos dos Trabalhadores na 
França e no Brasil. in: DRUCK, Graça; FRANCO Tânia (orgs). A perda da Razão Social do Trabalho: 
Terceirização e Precarização. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 51. 
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verdadeira fraude da relação de emprego. O trabalhador pode, por exemplo, ser induzido a 

pedir demissão da empresa e estimulado a registra uma empresa individual, ou mesmo, na 

condição de desempregado, ter a ocupação vinculada à abertura de uma empresa. Graça 

Druck e Tânia Franco escrevem sobre o tema lecionando que: 

 

No caso das empresas do “eu sozinho” ou “PJs”, explicita-se o crescimento 
do assalariamento disfarçado, pois trata-se de um processo de contratação de 
trabalhadores que são pressionados a redefinir a sua personalidade jurídica, 
ou seja, registram uma empresa em seu nome, assumindo todos os encargos 
por isso, e se transformam assim numa empresa individual terceirizada. A 
motivação para tal modalidade é a mesmo das cooperativas, pois abole-se a 
relação empregatícia, bem como todos os seus custos – econômicos, sociais 
e políticos – e, conseqüentemente, todos os direitos trabalhistas, passando o 
novo trabalhador-empresa a ser tratado de “igual para igual”.48  

 

 Ora, a empresa terceirizada recebe uma parcela da tercerizante, retirando desta parcela 

o lucro e as despesas diversas de produção. O negócio é viabilizado na prática através de uma 

menor remuneração aos profissionais recrutados para exercer as atividades contratadas e pela 

precarização das condições laborais. Na grande maioria das vezes os valores pagos aos 

trabalhadores terceirizados são inferiores aos paradigmas da própria empresa contratante. Tal 

condição já foi enfrentada pelo TST, conforme demonstra notícia veiculada no sítio do 

Tribunal: 

 

O relator, ministro Corrêa da Veiga, ao ser provocado durante a sustentação 
oral pelo advogado da Telemar, José Alberto Couto Maciel, destacou a 
importância dos critérios de remuneração e de cumprimento de obrigações 
nas terceirizações. Segundo o relator, o problema não está na Súmula 331 do 
TST – questionada pelo advogado – mas “na precarização da atividade e 
dignidade do trabalhador, no tratamento diferenciado, no sentido de 
restringir direitos”. Para exemplificar, o ministro citou o caso de 
terceirizado que faz o mesmo trabalho de outro contratado diretamente pelo 
banco, trabalha mais horas e ganha dez vezes menos (grifo nosso). [...] 
Durante a análise dos ministros, duas informações suscitaram curiosidade 
nos presentes. Uma delas, revelada pelo ministro Godinho Delgado, é que na 
França a lei manda não só pagar aos terceirizados os mesmos direitos do 
empregado diretamente contratado, como obriga a pagar um adicional de 
terceirização. Após esse dado, o advogado da Telemar informou que a Vivo 
está indenizando os terceirizados que trabalham nas lojas e efetuando as 

                                                 
48 DRUCK, Graça; FRANCO. Tânia. Terceirização e Precarização: O Binômio Anti-social em Indústrias. In: 
DRUCK, Graça; FRANCO Tânia (orgs). A perda da Razão Social do Trabalho: Terceirização e Precarização. 
São Paulo: Boitempo, 2007, p. 105.  
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contratações diretas, por ter percebido que o empregado contratado 
diretamente rende mais.49 

  

 O caráter danoso da terceirização pode ser sentido na prática em todos os ramos da 

atividade econômica onde este fenômeno é utilizado, ou seja, a condição de precarização do 

trabalhador terceirizado ocorre dentro da categoria dos bancários, dos trabalhadores em 

telecomunicações e, conforme exposto a seguir, nas indústrias automobilísticas, visto que 

transformaram trabalhadores da área de logística em trabalhadores de assessoramento, como 

forma de justificar a terceirização destes profissionais. Dessa forma: 

 

É nesse quadro de desregulamentação das relações trabalhistas que os 
trabalhadores das indústrias automobilísticas da área de logística, onde essa 
atividade foi terceirizada são considerados trabalhadores de assessoramento, 
e não metalúrgicos. Como só é possível extrair mais-valia de trabalhador 
vivo, rebaixar salários por meio da terceirização de atividades é uma forma 
de exploração renovada do capitalismo. Além do prolongamento da jornada 
de trabalho e do aumento da produtividade por meio da automação e da 
inserção de maquinaria, o capitalismo reduz ainda mais a remuneração em 
forma de salários, destinada à subsistência e reprodução da força de trabalho. 
Como parte do sistema produtivo geral, os trabalhadores da logística, bem 
como os da maioria das outras áreas terceirizadas, constituem uma parcela 
da classe trabalhadora caracterizada pela precarização das suas condições 
laborais.50 

  

 A condição de desigualdade do trabalhador terceirizado em face do seu paradigma, ou 

mesmo como profissional isolado a serviço de um grupo econômico maior, é facilmente 

percebida analisando-se alguns aspectos. 

 Pode-se perceber, por exemplo, que um trabalhador terceirizado sofre uma dupla 

cobrança por resultados. Uma delas é exercida pelo próprio empregador direto, que não 

raramente interfere no trabalho do obreiro diretamente, causando enorme confusão e 

constrangimento nas atividades. A outra cobrança é exercida diretamente pelo tomador de 

serviços através de seus empregados diretos, quando estes além de cobrar as atividades 

destinadas por contrato, passam a sobrecarregar o empregado terceirizado com funções outras, 

que diferem do escopo inicial, com atribuições que, por vezes, escapam as capacidades 

                                                 
49Notícia publicada no site do TST em 20/11/2009. Disponível em: <http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_ 
NOTICIAS.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=10017&p_cod_area_noticia=ASCS&p_txt_pesquisa=terceiriza%E7
%E3o>. Acesso em 03/08/2010. 
50 MARCELINO, Paula Regina Pereira. Honda: Terceirização e Precarização. A Outra Face do Toyotismo. 
In: ANTUNES, Ricardo (org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 98. 
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técnicas desse profissional. Dessa forma, os trabalhadores terceirizados, passam a ser alvo de 

um plus no que tange as condições de discriminação e precarização, ou seja: 

 

A terceirização cria uma perversa relação de poder entre os próprios 
trabalhadores, casos em que o empregado efetivo torna-se ‘chefe’ do 
subcontratado, pressionando-o, a mando da empresa, a executar tarefas 
perigosas ou que exigem maior esforço físico, numa clara discriminação em 
relação ao trabalho ‘sujo’ que caberia aos terceirizados realizar.51 

 

 Zéu Palmeira Sobrinho aborda outra questão concernente ao tema, quando analisa os 

aspectos negativos da terceirização, trata-se da fragilização dos trabalhadores terceirizados 

enquanto categoria profissional. Outrossim, afirma o autor que: 

 

A terceirização vem surgindo como uma alternativa de fragmentar a 
chamada mobilização sindical localizada, ou seja, esse processo de 
especialização flexível – reduzindo e dispersando o setor produtivo – 
ocasiona uma baixa interação dos trabalhadores, o que resulta numa 
pulverização do organismo sindical na empresa, tornando as conquistas dos 
trabalhadores vulneráveis às reformas empresariais.52  

 

 Uma das formas de combater a precarização do trabalho terceirizado é através de 

mudanças de natureza legislativa. Tal mudança é necessária visando à humanização do 

trabalho. Nesse sentido, Rodrigo de Lacerda Carelli aponta três dispositivos básicos 

destinados a resgatar a humanização do trabalhador terceirizado: 

 

A responsabilidade solidária da tomadora de mão-de-obra pelas obrigações 
trabalhistas referentes aos trabalhadores das empresas terceirizadas ou 
subcontratadas; a isonomia de direitos e benefícios dos trabalhadores da 
empresa principal e daqueles das empresas subcontratadas, caso sejam 
superiores; a possibilidade de sindicalização pelo sindicato da categoria dos 
trabalhadores da empresa principal.53   

 

                                                 
51 THÉBAUD-MONY, Annie; DRUCK, Graça. Terceirização: A Erosão dos Direitos dos trabalhadores na 
França e no Brasil. in: DRUCK, Graça; FRANCO Tânia (orgs). A perda da Razão Social do Trabalho: 
Terceirização e Precarização. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 50-51. 
52 PALMEIRA SOBRINHO. Zéu. Contrato Coletivo de Trabalho: Concepções e Possibilidades. Mossoró: 
Fundação Guimarães Duque/Fundação Vingt-un Rosado/Coleção Mossoroense, 2001, p. 43. 
53 CARELLI. Rodrigo de Lacerda. Op. cit., p. 66. 
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 José Cláudio Monteiro de Brito Filho admite a terceirização de serviços e corrobora 

com a idéia de igualdade de direitos do trabalhador terceirizado com aqueles contratadores 

diretamente pela empresa tomadora, acrescentando a sugestão da criação de um fundo de 

proteção ao trabalhador contra um futuro inadimplemento de verbas trabalhistas por parte da 

empresa terceirizada. De acordo com o autor: 

 

Assim, embora não sejamos totalmente contrários à terceirização, 
acreditamos que ela somente deveria ser permitida se os trabalhadores, 
tivessem garantidos todos os direitos trabalhistas concedidos aos 
empregados da empresa tomadora, com salários equivalentes aos pagos para 
a categoria à qual pertencem os empregados da tomadora, não os pagos na 
categoria da prestadora, quando fosse o caso, bem como se fosse obrigatório 
estabelecer um fundo que garantisse, de imediato, o pagamento desses 
direitos. 
Menos que isso é manter relação de emprego abaixo das condições mínimas 
necessárias à preservação da dignidade do trabalhador, em comparação com 
outros que laboram em favor da mesma empresa e da mesma categoria 
econômica.54 

  

4.8 PROTEÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DA 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 

 

 Inegavelmente, a terceirização tem sido empregada como uma alternativa de repasse 

de determinadas funções, visando aumento nos lucros da tomadora, com um conseqüente 

prejuízo para o obreiro. Ocorre que, em determinadas situações o prejuízo do trabalhador 

passa a ser dobrado, pois algumas destas empresas possuem uma grande fragilidade 

financeira, encerrando suas atividades sem pagar o crédito devido aos funcionários. 

 A subsidiaridade é um importante instituto introduzido no ordenamento jurídico 

através da Súmula 331, cujo objetivo é evitar uma situação onde o trabalhador sinta-se 

desamparado, caso a empresa de trabalho terceirizado encerre suas atividades, da maneira 

descrita acima, sem quitar os direitos trabalhistas de seus empregados. 

 A empresa tomadora assume o ônus de todos os créditos trabalhistas, bastando para 

isto, a inclusão desta, no pólo passivo da demanda. Diante deste fato, caberá a tomadora 

buscar empresas idôneas como parceiros terceirizados, empresas estas que devem honrar com 

seus compromissos trabalhistas, única maneira da tomadora livrar-se do problema.  
                                                 
54 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho Decente: Análise Jurídica da Exploração, Trabalho 
Escravo e Outras Formas de Trabalho Indigno. 2. ed.. São Paulo: LTr, 2010, p. 121 
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 Incidirá em culpa in eligendo, a empresa que escolher erradamente a empresa 

terceirizada contratada, geralmente ocorre a “quebra” desta empresa terceirizada, com a 

conseqüente assunção dos débitos trabalhistas pela tomadora. Por tal motivo, é de bom alvitre 

que o tomador de serviços verifique a saúde financeira da empresa terceirizada que pretende 

contratar, sob pena de ter que arcar com futuros encargos trabalhistas. 

 Cabe também a tomadora, cuidar para que a empresa terceirizada mantenha uma 

política correta de pagamento dos direitos trabalhistas, quando isto não acontece, incorre a 

tomadora em culpa in vigilando. Existem ferramentas contratuais que podem ser utilizadas 

para a garantia da tomadora, evitando problemas futuros. Um exemplo é a vinculação do 

pagamento das faturas, desde de que a terceirizada comprove estar quite com os encargos 

trabalhistas. 

  Diante do exposto convém citar os três pressupostos da responsabilidade subsidiária: 

 

a) licitude da terceirização: a responsabilização subsidiária da empresa 
tomadora dos serviços se dará apenas no caso de a terceirização ser lícita. Em se 
tratando de terceirização ilícita, a relação de emprego forma-se diretamente 
entre trabalhador e a empresa tomadora, respondendo a empresa prestadora de 
serviços solidariamente. Esse pressuposto não consta expressamente como os 
dois últimos, mas provém da interpretação sistemática da Súmula 331 do TST. 

b) inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de 
serviços: a responsabilidade originária pelo pagamento dos débitos 
trabalhistas é, sem dúvida, do prestador dos serviços, pois ele é o 
empregador, nos moldes do art. 2° da CLT. Entretanto, a teor do disposto no 
item IV da Súmula 331 do TST, basta o inadimplemento das obrigações 
trabalhistas por parte do devedor principal (empregador,-prestador dos servi-
ços) para que o devedor subsidiário (cliente-tomador de serviços) seja 
responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos em 
sentença judicial. 

c) participação da tomadora no processo trabalhista: é necessário que o(s) 
tomador(es) haja(m) participado da relação processual e conste(m) também 
do título executivo judicial para que o trabalhador possa cobrar do tomador 
de serviços os direitos trabalhistas que lhe são devidos.55 

  

4.9 A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

                                                 
55COIMBRA SANTOS, Rodrigo. Relações Terceirizadas de Trabalho. Curitiba: Juruá, 2006, p. 186 a 188.  
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 O acesso aos cargos e empregos públicos é um direito que pode exercido por qualquer 

brasileiro, desde que atenda as exigências legais. O meio adequado para a escolha destes 

profissionais é através do concurso público, por força do art. 37, II, da Constituição de 1988. 

 No entanto, a própria Constituição admite formas alternativas de contratação. A 

primeira encontra-se albergada no art. 37, IX, que trata da possibilidade de contratação 

temporária para atendimento de serviços temporários de excepcional interesse público. Nesse 

caso, constatado o excepcional interesse público, é realizado um contrato temporário 

diretamente com o prestador de serviço. Com isso, caso a administração perceba que o serviço 

deixe de ser excepcional e passe a ser definitivo, deverá organizar um certame para a 

contratação de servidores, conforme regra constitucional. Como este tipo de contratação é 

pessoal, não havendo intervenção de sociedade empresária, não pode ser considerada 

terceirização. 

 A terceirização no serviço público ocorre quando uma das esferas da administração 

contrata uma empresa para realizar atividades-meio, ou seja, as atividades-fim da 

administração pública devem ser realizadas por pessoal concursado. 

 A Administração Pública tem o dever de fiscalizar as empresas contratadas. Para isto, 

o ordenamento jurídico dispõe mecanismos constitucionais e infraconstitucionais. No plano 

constitucional, a Administração Pública deve respeitar primeiramente os fundamentos da 

republicanos, in casu, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, devidamente albergados no art. 1°, III e IV da Lei Maior, deve também 

respeitar aos direitos mínimos trabalhistas consagrados no art. 7° e, por fim, deve valorizar o 

trabalho humano, conforme disposto no caput do art. 170. Adentrando no campo 

infraconstitucional, a Lei de Licitações e a Instrução Normativa (IN) n° 02/08, alteradas pela 

Instrução Normativa n° 03/09, constituem instrumento legais que obrigam a administração a 

exercer o dever de administrar eficientemente seus contratos.56 Como bem leciona Juarez 

Freitas: 

 

Compreende-se o direito administrativo como rede de princípios, de regras e 
de valores jurídicos, cuja função é a de dar cumprimento aos objetivos 
superiores do Estado Democrático, assim como se encontram 

                                                 
56 VIANA, Márcio Túlio; DELGADO, Gabriela Neves; AMORIN, Helder Santos. Terceirização – Aspectos 
Gerais. A Última Decisão do STF e a Súmula 331 do TST. Novos Enfoques. In: Revista do Tribunal Superior 
do Trabalho. Ano 77 - n. 1, jan. a mar, 2011, p.77 
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consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição, tendo como 
meta máxima tutelar o direito fundamental à boa administração pública.57 

 

  

 O dever de fiscalização dos contratos se espraia para todos os entes federativos em 

face do princípio federativo. Ou seja: 

 

Este padrão fiscalizatório federal vincula a Administração Pública em todos 
os âmbitos federativos, por força do princípio da predominância do 
interesse, tendo em conta que, sendo privativa da União a competência para 
legislar sobre normas de licitações e contratos, aos estados e municípios 
incumbe complementar esta legislação com respeito às diretrizes nacionais. 
Nessa linha de princípio federativo, embora as regras de fiscalização 
previstas na IN n° 02/08 do MPOG tenham incidência estrita à órbita da 
Administração Pública Federal, suas diretrizes para uma fiscalização eficaz 
sobre os contratos de terceirização, em matéria trabalhista acabem por 
orientar os demais entes federativos na implementação de suas normas 
internas acerca da matéria, em face da legítima expectativa constitucional de 
uma Administração Pública comprometida com a higidez legal e com a 
eficiência dos mecanismos de controle da atividade administrativa 
(Constituição, art. 37).58   

 

 Convém ressaltar que a inclusão dos itens V e VI na Súmula n° 331 do TST, atende 

perfeitamente a decisão do STF no julgamento da ADC 16, reforçando a idéia lógica de que a 

Administração Pública não pode se furtar de fiscalizar seus contratos de mão-de-obra 

terceirizada, sob pena de responder subsidiariamente, porém, é sempre bom lembrar o 

cabimento da ação regressiva em caso de condenação do ente público. 

  

4.9.1 A responsabilidade subsidiária da administração pública. O julgamento da ADC 

16 e a constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei n° 8666/93. 

 

 Nos casos de terceirização de serviços pela administração, observa-se que muitas 

empresas contratadas não honram com os encargos trabalhistas por diversos motivos. Diante 

deste fato, é preciso definir se caberia ou não a administração pública responsabilizar-se pelo 

adimplemento de tais verbas, pois com a falência das empresas ou mesmo pelo 

                                                 
57 FREITAS, Juares. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública. São Paulo: Malheiros, 2007,  p. 48. 
58 VIANA, Márcio Túlio; DELGADO, Gabriela Neves; AMORIN, Helder Santos. Op. cit., p. 78. 
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descumprimento da legislação laboral vigente por parte destas, restaria ao trabalhador, 

hipossuficiente nestas relações, arcar com o prejuízo, principalmente no primeiro caso, ou 

seja, em caso de falência, visto que não é difícil concluir que o trabalhador encontra enormes 

dificuldades, mesmo através dos meios judiciais, na restauração dos direitos violados. 

 Conforme disposto na Súmula n. 331, IV59 do TST, em caso de inadimplemento das 

obrigações trabalhistas, por parte do empregador, caberia a responsabilidade subsidiária 

também aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 

processual e constem do título extrajudicial. Em outro giro, o artigo 71, § 1° da Lei 8666/9360, 

trata do tema de maneira diversa, no sentido de não admitir a transferência para a 

Administração Pública das responsabilidades de natureza trabalhista, dentre outras. 

 O advento da ADC n.16 ocorreu em face da divergência jurisprudencial, uma vez que 

o TST, utilizando-se dos princípios protetores, passou a julgar com base na Súmula n. 331, 

responsabilizando a Administração Pública em caso de inadimplemento das obrigações 

trabalhistas pela contratada. Inconformado com a linha protetiva do TST, o Governador do 

Distrito Federal, ingressou com esta ADC cujo fito principal era que fosse declarada a 

constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei 8.666/93. 

 Em julgamento realizado dia 24/11/2010 a ação foi julgada procedente, tendo voto 

contrário do Ministro Ayres Brito. O julgamento declarou a constitucionalidade do art. 71, § 

1º da Lei 8.666/93, mas não declarou a inconstitucionalidade do Enunciado n. 331, de 

maneira que o TST terá de trabalhar com estas duas normas jurídicas. Coube, diga-se de 

passagem, ao Ministro Ayres Brito, mesmo vencido, sustentar argumentos voltados a uma 

maior proteção dos trabalhadores terceirizados. Nesse sentido, é cabível a transcrição de parte 

do informativo n. 610 do STF, naquilo que concerne ao pensamento do referido Ministro: 

 

Vencido, parcialmente, o Min. Ayres Britto, que dava pela 
inconstitucionalidade apenas no que respeita à terceirização de mão-de-obra. 
Ressaltava que a Constituição teria esgotado as formas de recrutamento de 
mão-de-obra permanente para a Administração Pública (concurso público, 
nomeação para cargo em comissão e contratação por prazo determinado para 

                                                 
59 Ver nota de rodapé da página XXXXX 
60 Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
§ 1o  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
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atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), não 
tendo falado em terceirização. Salientou que esta significaria um 
recrutamento de mão-de-obra que serviria ao tomador do serviço, 
Administração Pública, e não à empresa contratada, terceirizada. Assentava 
que, em virtude de se aceitar a validade jurídica da terceirização, dever-se-ia, 
pelo menos, admitir a responsabilidade subsidiária da Administração 
Pública, beneficiária do serviço, ou seja, da mão-de-obra recrutada por 
interposta pessoa.61  

 

 No voto do Ministro Ayres Brito percebe-se a interpretação conforme disposto no art. 

37, II, IX da Constituição Federal. Desta forma, os funcionários terceirizados, além de serem 

recrutados de forma precária, diversa dos mandamentos constitucionais, tornam-se 

duplamente fragilizados pela dificuldade imposta por este julgado, numa eventual tentativa de 

responsabilização dos entes públicos, nos recorrentes casos de inadimplemento da reclamação 

trabalhista. 

 No julgamento da ADC n. 16, a responsabilização subsidiária da Administração 

Pública só será admitida em caso de omissão. A aplicação direta da Súmula n. 331 não será 

mais possível. O informativo n. 610 do STF pormenoriza a questão, sendo oportuno 

transcrever o ponto concernente a caracterização da omissão e a possível aplicação da Súmula 

n. 331: 

 

Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não 
poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo 
pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que 
eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as 
obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. 
Registrou-se que, entretanto, a tendência da Justiça do Trabalho não seria de 
analisar a omissão, mas aplicar, irrestritamente, o Enunciado 331 do TST.  
   

 

 É fácil concluir que, conforme entendimento do STF, só é admissível a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando restar comprovado que o ente 

público incorreu em omissão no que tange a fiscalização do adimplemento das obrigações 

laborais. A falta dos limites temporais e a abrangência destas fiscalizações durante a execução 

do contrato implicam em uma tarefa extremamente árdua, descobrir com precisão se a 

Administração Pública agiu ou não com omissão, incorrendo em culpa in vigilando. 

                                                 
61 Informativo n. 610 do STF. Disponível em: www.stf.jus.br. 
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 No entanto, em hipótese alguma é admissível que o trabalhador seja prejudicado nesse 

tipo de situação. Na relação entre Estado, empresa e trabalhador, este último é, por óbvio, o 

mais fraco. É muito claro, portanto, que o trabalhador, sujeito potencialmente hipossuficiente, 

deve receber o mais rápido possível as verbas a que faz jus. Se por acaso o Estado arcar com 

ônus, será por conta da sua própria incompetência de gestão. Em outras palavras: 

 

O nexo causal justificador da responsabilidade é a conduta omissiva e 
negligente do ente público, que se beneficia da força de trabalho de alguém e 
remunera seu empregador sem fiscalizar se este cumpriu com suas 
obrigações trabalhistas. Destarte, a construção jurisprudencial contida no 
inciso IV da Súmula n° 331 foi explicitada secundum legem, escorada no art. 
186 do Código Civil, aplicável por compatível com o Direito Trabalhista, 
restando plenamente observado o princípio da legalidade, tendo o Tribunal 
Superior do Trabalho assim atuado no desempenho de sua função 
constitucional, com o escopo de proceder à necessária uniformização de 
jurisprudência.62 

  

 Quando a Administração Pública contrata empresas que possuem um histórico de 

pendências judiciais na ceara trabalhista, não a como desconsiderar a comprovada culpa in 

eligendo. Nesses casos, o fato de ter escolhido errado uma sociedade empresaria, torna 

praticamente inafastável a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 

 De toda forma, a responsabilidade subsidiária não pode ser entendida como um 

instrumento para transferir de maneira automática débitos decorrentes do inadimplemento de 

obrigações de empresas contratadas, uma vez que existe a ação regressiva, como um 

instrumento que deve ser utilizado pela administração pública nestes casos. Este é o 

posicionamento de Tereza Aparecida Asta Gamignani: 

 

A responsabilidade subsidiária não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade que é própria do empregador, tendo em vista que em seu 
conceito está implícita a observância do benefício de ordem e a possibilidade 
de ação regressiva.63   

 

 Infere-se que se a Administração Pública assumir as responsabilidades fiscalizatórias 

estabelecidas no ordenamento jurídico, dificilmente será alvo de ações provenientes de 

                                                 
62 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta. Artigo 71 da Lei N° 8.666/93 e Súmula 331 do TST: Poderia Ser 
Diferente? In: Revista do tribunal Superior do Trabalho. Ano 77 - n. 1, jan. a mar, 2011, p. 44. 
63 Ibidem, p. 41. 



 107

trabalhadores lesados por empresas descompromissadas com valorização do trabalho, fato que 

implicará numa complexa litigiosidade que envolverá, num segundo momento, ações 

regressivas contra tais empresas.  
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5 SOFRIMENTO E PRECARIZAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 

 

5.1 A SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREPARO TÉCNICO E O PRINCÍPIO DO PLENO 

EMPREGO 

 

 É bastante recorrente a reclamação do empresariado dos mais diversos setores quanto 

ao despreparo da mão-de-obra nacional. Tenta-se, desta forma, justificar na ausência de 

requisitos e habilidade, uma suposta vacância de postos de trabalho, que estariam à espera de 

tais profissionais. Este tipo de abordagem amplifica-se através dos meios de comunicações 

que endossam a tese de que o profissional quando chega ao mercado de trabalho não tem 

condições de assumir determinadas funções de maior complexidade em face da ausência de 

requisitos técnicos. O mesmo discurso repete-se quando o alvo é o profissional já experiente e 

disponível no mercado de trabalho. 

 Percebe-se claramente que o empresariado deseja obter mão-de-obra qualificada 

pronta para a produção, furtando-se de investir qualquer valor para formar um profissional 

apto a atender as demandas produtivas necessárias. É fácil perceber que a tarefa de treinar os 

diferentes profissionais das mais diversas áreas não pode ficar a cargo, exclusivamente, das 

escolas governamentais, pois é impossível estabelecer programas de treinamento focados para 

uma determinada especialização. 

 Vislumbrando sempre a necessidade de que as ações de valorização do trabalho 

humano e ponderando que tal iniciativa cabe ao Estado e as instituições de natureza privada, 

Rafael da Silva Marques aponta para essa simbiose de valores, conforme se observa na 

seguinte citação: 

 

Valorizar o trabalho humano, alçá-lo ele ao local em que deveria, sempre, ter 
permanecido, é buscar o pleno emprego, aumentando as ofertas de trabalho a 
quem tem qualificação e qualificar quem tem menos qualificação, buscar a 
segurança de quem trabalha e dar dignidade no momento de exercício de seu 
mister, não exigindo trabalho em condições penosas ou perigosas e 
eliminando a insalubridade. Valorizar, de fato, o trabalho humano é diminuir 
consideravelmente a alienação, extinguir as horas extraordinárias e colocar o 
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ser humano, homem trabalhador, como fim em si mesmo e não como meio a 
que o capital atinja seu fim.1 

 

   Também não é cabível responsabilizar o trabalhador por uma suposta desatualização 

profissional, pois, dependendo do caso e, levando-se em consideração a situação de 

hipossuficiência do obreiro, é bastante dispendioso àquele que ocasionalmente está fora do 

mercado formal de trabalho, arcar com os custos de um treinamento cujos resultados no que 

tange a empregabilidade são na maioria das vezes duvidosos. Sem falar que existem 

determinado treinamentos que só podem ser realizados em determinados centros do país, o 

que também inviabiliza um suposto investimento do obreiro. Porém, infelizmente, o 

trabalhador tem sido obrigado a investir recursos financeiros e tempo na busca desta suposta 

empregabilidade. A vida fora do trabalho passa então a existir em função do trabalho, 

sobretudo em face do desemprego estrutural. Nesse ponto, cabe citar a pertinente observação 

de Ricardo Antunes: 

 

Múltiplas fetichizações e reificações poluem e permeiam o mundo do 
trabalho, com repercussões enormes na vida fora do trabalho, na esfera da 
reprodução societal, onde o consumo de mercadorias, materiais ou 
imateriais, também está em enorme medida estruturado pelo capital. Dos 
serviços públicos cada vez mais privatizados, até o turismo, onde o “tempo 
livre” é instigado a ser gasto no consumo dos shoppings, são enormes as 
evidências do domínio do capital na vida fora do trabalho. Um exemplo 
ainda mais forte é dado pela necessidade crescente de qualificar-se melhor e 
preparar-se mais para conseguir trabalho. Parte importante do “tempo livre” 
dos trabalhadores está crescentemente voltada para adquirir 
“empregabilidade”, palavra que o capital usa para transferir aos 
trabalhadores as necessidades de sua qualificação, que anteriormente eram 
em grande parte realizadas pelo capital.2 

 

 Não se pode nesse momento esquecer que a Constituição Federal no art. 170, VIII, 

alberga o princípio do pleno emprego. Nesse sentido, a capacitação funcional é um requisito 

para caracterizar se a empresa está obedecendo ou não a uma função social. Ney Duarte 

Montanari escreve sob o tema que: 

 

                                                 
1 MARQUES, Rafael da Silva. Valor Social do Trabalho, na Ordem Econômica, na Constituição Brasileira 
de 1988. São Paulo: LTr, 2007, p. 112. 
2 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio Sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho. 1. ed. 
São Paulo: Boitempo, 1999, p. 131. 
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A organização de uma unidade de produção na forma empresarial irá 
demandar a reunião de quatro fatores essenciais, quais sejam, capital, mão de 
obra, insumos e tecnologia que serão geridos segundo um modelo de gestão 
e que terão no fator humano seu elemento central, mas, que somente se 
sustentará na medida em que produza riqueza e resultados de modo a 
viabilizar-se economicamente.3  

  

 A necessidade de treinamento, orientação e acompanhamento ocorre em qualquer área, 

inclusive na produção intelectual. Pela necessidade constante de orientação, por exemplo, é 

preciso que exista acompanhando do mestrando ou doutorando de qualquer área por um 

Professor de comprovada experiência acadêmica, visando a otimização da produção 

acadêmica.     

  

5.1.1 A exclusão de jovens e velhos do mercado de trabalho 

 

 A uniformização dos trabalhadores contratados é mais uma face cruel do mundo do 

trabalho contemporâneo. Algo bastante claro e presente no senso comum é que as 

contratações estão atreladas não apenas a competência profissional que, muitas vezes já é um 

problema como exposto no item anterior, mas o fator idade também entra neste contexto 

discriminatório quando se necessita encontrar um trabalhador. 

 Após discorrer sobre as transformações do mundo do trabalho e dos processos de 

produção mais recente, Ricardo Antunes adverte sobre este problema nos países centrais, 

porém estes reflexos também se enquadram na realidade brasileira, pois há muito tempo o 

Brasil deixou de ser um país periférico. Desta forma, o autor afirma em sua obra que, além de 

outras conseqüências advindas destas transformações no processo de produção e de trabalho: 

 

O mundo do trabalho dos países centrais, com repercussões também no 
interior dos países de industrialização intermediária, tem presenciado um 
processo crescente de exclusão dos jovens e dos trabalhadores considerados 
“velhos” pelo capital: os primeiros acabam muitas vezes engrossando as 
fileiras de movimentos neonazistas, sem perspectivas frente à vigência da 
sociedade do desemprego estruural. E aqueles com cerca de 40 anos ou 
mais, uma vez excluídos do trabalho dificilmente conseguem se requalificar 

                                                 
3 MONTANARI, Ney Duarte. A Função Social no Contrato de Trabalho e os Princípios e as Garantias 
Fundamentais da Constituição Brasileira. In: ALMEIDA, Renato Rua de. (coord.); CALVO, Adriana; 
ROCHA, Andrea Presas. (orgs.). Direitos Fundamentais Aplicados ao Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010,  
p. 137-138 



 111

para o reingresso. Ampliam os contingentes do trabalho informal, além de 
aumentar ainda mais os bolsões do exército industrial de reserva. O mundo 
do trabalho capitalista moderno hostiliza diretamente esses trabalhadores, em 
geral herdeiros de uma “cultura fordista”, de uma especialização que, por sua 
unilateralidade, contrasta com o operário polivalente e multifuncional 
(muitas vezes no sentido ideológico do termo) requerido pela era toyotista.4   

 

 Não há como negar, portanto, que na contemporaneidade o fator idade aparece como 

um dos elementos decisivos no processo de exclusão e segregação dos trabalhadores. Não é 

difícil imaginar que o capital tem buscado para atender seus interesses, apenas aqueles 

trabalhadores verdadeiramente adaptados e previamente treinados ou, pelo menos, que 

demonstrem uma maior versatilidade no aprendizado das atividades, cada vez mais 

diversificadas e intensas do mundo do trabalho. 

 Dito isto, não interessa ao capital dispor da mão-de-obra jovem, pelos custos de 

treinamento. Também não interessa aquele trabalhador envelhecido, com mais de 40 anos, 

pois os grupos empresariais impõem à sociedade uma visão que tal profissional não terá a 

dinamicidade para exercer sua atividade laboral. Ricardo Antunes escreve que tal fato é algo 

que transcende a realidade brasileira, sendo uma tendência do novo proletariado no mundo, 

nestes anos que marcaram a virada do século. Eis as palavras do autor: 

 

Há uma exclusão enorme dos jovens e dos “velhos” (no sentido dado pelo 
capital destrutivo). Os jovens são aqueles que terminam seus estudos, 
médios e superiores, e não têm espaço no mercado de trabalho. Os jovens 
europeus, os jovens norte-americanos e também os jovens brasileiros não 
mais têm garantido o seu espaço no mercado de trabalho. Na Europa, a 
garantia única é a certeza do desemprego. Algo que já caracteriza também o 
nosso mercado de trabalho. E os trabalhadores de 40 anos ou mais, 
considerados “velhos” pelo capital, uma vez desempregados não voltam 
mais para o mercado de trabalho. Vão realizar trabalhos informais, trabalhos 
parciais, part time, etc. Imaginem as profissões que desapareceram: inspetor 
de qualidade, por exemplo, que desapareceu da fábrica. O indivíduo que era 
inspetor de qualidade há 25 anos, uma vez desempregado, será que ele vai 
voltar para outra fábrica com uma nova profissão ou será que a fábrica vai 
contratar um trabalhador jovem, formado sob os “moldes” da polivalência e 
da multifuncionalidade, ao qual pagará muito menos do que ganhava aquele 
inspetor de qualidade? A resposta é evidente. Ele tragicamente será um novo 
integrante do monumental exercito industrial de reserva.5 

 

                                                 
4 ANTUNES, Ricardo. Op. cit, p.112. 
5 Ibidem, p. 203-204. 
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 No que tange ao trabalho do idoso, a recente Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso), traz 

dispositivos voltados à proteção deste grupo de pessoas contra a discriminação. O art. 26 da 

lei garante ao idoso o direito ao exercício de atividades profissionais, respeitando-se suas 

condições físicas, intelectuais e psíquicas. 

 O art. 27 do referido diploma legal, veda expressamente a discriminação por idade, 

quando da admissão, em qualquer tipo de trabalho, inclusive no que tange aos concursos 

públicos, exceto nos casos onde a natureza do cargo exigir limites etários. O parágrafo único 

deste artigo ainda ressalta que, havendo empate em concurso público, a vaga deverá ser 

preenchida pelo candidato mais idoso. 

 O dever do Poder Público no estimulo de programas de aperfeiçoamento profissional 

dos idosos, visando o desenvolvimento e aprimoramento de suas potencialidades, com vistas 

ao preenchimento de vagas remuneradas, encontra proteção legal no art. 28, I, do Estatuto do 

Idoso. A preparação para a aposentadoria através de esclarecimentos sobre direitos sociais e 

cidadania também é matéria albergada no inc. II deste mesmo artigo. 

 Está previsto também no Estatuto o estímulo às empresas privadas para admissão de 

trabalhadores idosos, conforme inteligência do art. 28, III. 

 Conforme visto, o próprio Estatuto do Idoso traz uma série de recomendações 

normativas que, se efetivamente cumpridas, reduziriam significativamente a quantidade de 

trabalhadores com idade superior a 60 anos excluídos do mercado de trabalho. 

 O problema maior é que, de acordo com os fatos supracitados, o problema da 

discriminação por idade começa por volta dos 40 anos, quando o trabalhador, no auge da 

maturidade torna-se alijado do mercado de trabalho. Os trabalhadores de 40 a 60 anos 

parecem estar, desta forma, totalmente desprotegidos quando a dispositivos que garantam a 

empregabilidade, uma vez que o Estatuto do Idoso protege aqueles cidadãos com idade igual 

ou superior a 60 anos, conforme art. 1°. Mesmo assim, percebe-se que muito poucas empresas 

seguem estas recomendações de inclusão social quanto aos idosos. Se o idoso encontra 

dificuldades na atual realidade brasileira para a simples locomoção dentro da cidade, é fácil 

perceber a dificuldade que este indivíduo encontrará para obter um posto de trabalho.  

 Os trabalhadores de 40 a 60 anos são denominados por Daniela Lustoza Marques de 

Souza Chaves de trabalhadores envelhecentes, cuja característica marcante está na difícil 

adaptação destes as novas tecnologias. A autora analisa a situação destes obreiros referidos 
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como envelhecentes e traça um paralelo com os trabalhadores idosos através das seguintes 

palavras: 

 

O segmento da força de trabalho de 40 anos e mais, por sua vez, merece 
atenção, sendo integrado por trabalhadores em “meio caminho”. Não são 
mais jovens. Não possuem o viço da juventude. Porém, não são idosos. 
Possuem a maturidade daqueles que já trilharam alguns significativos anos 
de trabalho; em sua maioria, possuem família, o que os levam a refletir 
melhor sobre a mobilidade mais facilmente aceita pelos mais moços; 
apresentam-se, ainda, em seu vigor físico e intelectual. [...] 
Os idosos, considerados aqueles que dedicam sua vida ativa ao trabalho, 
deveriam encontrar albergue em uma aposentadoria que suprisse suas 
necessidades e proporcionasse tranqüilidade na velhice. No entanto, muitas 
vezes o retorno à vida do trabalho produtivo é necessário para que se 
complemente o valor percebido mensalmente, o que os levam a ocupar as 
vagas que poderiam ser destinadas aos mais jovens e que estão iniciando a 
longa jornada que aqueles pensavam ter completado.6 

 

 É inegável que uma vida de trabalho, cuja intensidade tem aumentado 

significativamente ao longo dos anos, degrada o trabalhador, debilitando-o física e 

mentalmente. Nesse sentido, a grande massa de trabalhadores desempregados que compõem 

um exército pronto para a substituição e que se sujeitam a condições de intensidade extrema, 

baixos salário e condições flexibilizadas, passa a ser usada em substituição a mão-de-obra 

velha, cansada, inútil aos interesses do capital. De acordo com Solange Maria Teixeira a 

constatação deste fenômeno constitui uma tragédia, visto que a fase final da vida dos 

trabalhadores idosos é marcada: 

 

Pela ausência de meios de sobrevivência, posto que, sob o comando do 
capital, o sujeito que trabalha não pode mais considerar as condições de sua 
produção e reprodução como sua propriedade, pois não tem controle sobre 
os meios de produção, os processos de trabalho e o produto do trabalho. E 
não tendo o homem valor, a não ser econômico, como força de trabalho, 
“condição material de produção”, a velhice está fadada à pobreza e à 
dependência dos recursos da família e da sociedade, como está sujeita a uma 
desvalorização social, que reflete a desvalorização da vida humana fora dos 
circuitos produtivos.7 

 

                                                 
6 CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Mercado de Trabalho e Discriminação Etária: A 
Vulnerabilidade dos Trabalhadores “Envelhescentes”: São Paulo: LTr, 2006, p. 98. 
7 TEIXEIRA, Solange Maria. Envelhecimento e Trabalho no Tempo de Capital: Implicações para a 
proteção Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008, p.. 135 
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 Ante o exposto, percebe-se que a situação dos jovens torna-se bastante dificultada em 

face da inexperiência e da ausência de políticas voltadas para o estímulo ao emprego desta 

mão-de-obra. No caso dos trabalhadores com mais de 40 anos, a dificuldade em conseguir um 

posto de trabalho assume contornos dramáticos, visto que estes trabalhares, via de regra, 

possuem família constituída, cuja renda é fundamental para o equilíbrio do orçamento 

familiar. Toda esta situação de sofrimento é amplificada com as exigências, cada vez mais 

absurdas de qualificação profissional. 

 

5.2 A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE DO TRABALHO MATERIAL E 

IMATERIAL 

 

 É bastante preocupante e assustador o aumento do grau de intensidade a que são 

submetidos os trabalhadores das mais diversas atividades. Nos mais diversos setores, os 

trabalhadores são induzidos a exercer suas atividades laborais dentro de uma dinamicidade 

que, por vezes, supera os limites admitidos física e emocionalmente. 

 O que tem sido constatado é um aumento expressivo nos mecanismos de controle das 

diversas atividades laborais, sobretudo através do controle informatizado destas atividades. 

Desta forma, são criados indicadores de qualidade, produtividade e metas que devem ser 

cumpridas. Sadi Dal Rosso estabelece um conceito sobre intensidade do trabalho, sendo 

oportuno transcrevê-lo: 

 

Por esse conceito entende-se a condição pela qual requer-se mais esforço, 
físico, intelectual ou emocional de quem trabalha com o objetivo de produzir 
mais resultados, consideradas constantes a jornada, a força de trabalho 
empregada e as condições técnicas. A dimensão de intensidade distingue-se, 
pois, de outras condições como produtividade e precariedade. 
Sociologicamente, o significado da questão da intensidade está no fato de 
que não se trata de um evento individualizado e sim de uma condição geral 
do trabalho contemporâneo, fixada em regras e normas de conduta, em 
habitualidade, constituindo um padrão de organização que, portanto, 
independe dos desejos, das vontades e das características específicas de cada 
trabalhador. Como quaisquer outras condições de trabalho, o grau de 
intensidade de uma atividade resulta das relações que entre si estabelecem 
trabalhadores e empregadores. O emprego contemporâneo concentra-se 
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majoritariamente em atividades de serviço, o que conduziu à necessidade de 
uma digressão sobre materialidade e imaterialidade.8   

 

 A valorização do conhecimento, manifestado e utilizado através de diversas formas 

pelas empresas, demonstram uma mudança no mundo do trabalho. Mudança que, cada vez 

mais, conduz a uma canalização de atividades nitidamente braçais para fora das grandes 

corporações, sobretudo através de mecanismos de terceirização. Desta forma, quem possui o 

maior quadro de capital humano capacitado a encontrar as soluções exigidas, domina não 

apenas o mercado, mas também acumula grande parte da massa do capital circulante. 

 O trabalho material é exercido não necessariamente empresas contratadas para a 

materialização das novas idéias e projetos, mas na contemporaneidade este fenômeno tem 

sido cada vez mais comum. O trabalho imaterial tem sido o objeto central das grandes 

corporações. Sadi Dal Rosso explica de maneira bastante didática a diferença entre trabalho 

matéria e trabalho imaterial. Distingue então o autor que: 

 

Nos serviços baseados na materialidade, o emprego da mão-de-obra pauta-
se tão integralmente no trabalho físico e corporal quanto o trabalho 
industrial. Assim, as atividades vinculadas à prestação de serviços pessoais 
como em bares, restaurantes e os serviços que os viabilizam, entre eles as 
cozinhas e a produção de alimentos e bebidas, equiparam-se ao trabalho 
industrial no sentido de sua materialidade. Os serviços com base na 
imaterialidade marcam diferenças significativas em relação ao trabalho 
industrial pelo fato de demandarem mais intensamente as capacidades 
intelectuais, afetivas, os aprendizados culturais herdados e transmitidos, o 
cuidado individual e coletivo. A intensidade em tais serviços não é 
adequadamente avaliada caso se expresse exclusivamente em termos 
corporais, físicos, materiais.9 (grifos nossos). 

 

 Infere-se do conceito supracitado que determinadas profissões possuem aspectos 

baseados essencialmente na imaterialidade. É possível ilustrar o conceito de trabalho imaterial 

quando analisamos o labor de uma enfermeira que atua na área assistencial. O grau de 

intensidade do trabalho deste profissional não é medido apenas pela quantidade de 

procedimentos diários que devem ser executados, como a colocação de sondas ou análise de 

prontuários médicos. O desgaste maior ocorre na relação interpessoal com os pacientes e 

demais profissionais da área de saúde, pois tais relações são expressas através do 

                                                 
8 ROSSO, Sadi Dal. Mais Trabalho!: A Intensificação do Labor na Sociedade do Contemporânea. São 
Paulo: Boitempo, 2008, p. 42-43 
9 ibidem, p. 33. 
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conhecimento adquirido e manifestadas através do apoio psicológico ao paciente e da 

elaboração conjunta de estratégias de tratamento com os demais membros da área de saúde da 

unidade de saúde. 

 Analisando-se sobre um contexto global, o trabalho material tem sido na 

contemporaneidade desvalorizado e delegado a empresas menores, ficando a cargo das 

grandes corporações a criação e o desenvolvimento de novos produtos que levaram seu nome 

e, conseqüentemente acumularão a maior parte do capital. Esse fenômeno foi descrito por 

André Gorz através dos seguintes dados e exemplos: 

 

Uma proporção rapidamente crescente de firmas prefere alugar seu capital 
fixo material (prédios, instalações, máquinas, meios de transporte) a ser 
proprietária dessas coisas. “Use it, don’t own it”, é o lema. Nos Estados 
Unidos, um terço das máquinas, das instalações e dos meios de transporte, é 
alugado. 80% das empresas alugam sua infra-estrutura a duas mil agências 
especializadas. Um terço das indústrias terceirizou mais da metade das suas 
atividades de produção. IBM e Compaq, as duas líderes de seu ramo, 
contrataram a mesma firma, Ingram, para a construção, entrega e a fatura de 
seus computadores. Nike não possui nem instalações, nem máquinas: sua 
atividade se limita à concepção e ao design. A fabricação, a distribuição, o 
marketing e a publicidade são confiados a empresas contratadas para tal.10 

 

 

5.2.1 A intensidade do trabalho no setor de telecomunicações 

 

 O objetivo deste tópico é mostrar através de um exemplo prático, como os 

mecanismos de intensidade do trabalho manifestam-se na contemporaneidade. Para tanto, é 

conveniente analisar os resultados sobre intensificação do trabalho presente na obra de Sadi 

Dal Rosso no setor de telecomunicações. Convém observar que o autor faz uma análise 

completa acerca da intensificação do trabalho também nas atividades bancárias e financeiras, 

de supermercados, de ensino privado, de construção civil e de serviço público, cujos 

resultados são bastante semelhantes aos que serão apresentados em linhas gerais na presente 

dissertação. 

 Depois da alteração do texto constitucional resultante da Emenda Constitucional n°8, 

de 15 de agosto de 1995, o caminho das privatizações ficou aberto no setor de 

                                                 
10 Gorz, André. O Imaterial: Conhecimento, Valor e Capital. Trad.: Celso Azzan Júnior. São Paulo: 
Annablume, 2005, p. 38-39. 
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telecomunicações, fato consumado em 1998, quando, em poucas horas, todo um patrimônio 

construído pelo povo brasileiro ao longo de anos foi vendido a alguns poucos grupos, cuja 

origem, em sua maioria, era internacional. 

 Desta forma, os trabalhadores que antes laboravam em empresas de caráter 

essencialmente estatal, em meados de 1998 passaram a incorporar os quadros deste novo tipo 

de empresa criada pelo mecanismo ideológico neoliberal, ou seja, a empresa privada recém 

privatizada. Com a chegada dos executivos destas novas empresas, houve um verdadeiro 

choque de gestão que, por óbvio, resultou num processo de intensificação do trabalho. De 

acordo com a pesquisa de Sadi Dal Rosso: 

 

A privatização do sistema repercutiu sobre os trabalhadores de diversas 
maneiras. Inicialmente, por demissão: houve uma redução substancial do 
número de empregados em telefonia e comunicação. A expansão dos 
serviços para empresas fez com que novos trabalhadores fossem contratados 
para atender a demanda, conduzindo mais tarde ao crescimento do emprego 
no setor. Em segundo lugar, os funcionários remanescentes passaram a 
trabalhar segundo a cartilha do programa de qualidade total. [...] 
Os telefônicos aparecem em segundo lugar (67, 3%), em nosso levantamento 
no Distrito Federal, como o ramo de atividades em que os trabalhadores mais 
sentem os efeitos da intensidade. Em primeiro lugar, está, como já escrito, o 
serviço em bancos e instituições financeiras (72, 5%). Portanto, no Distrito 
Federal, as verdadeiras sweat-shops11 do início do século XXI seriam as 
instituições bancárias e financeiras, seguidas de perto das empresas de 
telecomunicação.12 

 

 Quando questionados sobre se o labor hoje é mais intenso que quando começou a 

trabalhar, 67,3% dos trabalhadores nas atividades de telefonia do Distrito Federal 

responderam que o trabalho tornou-se mais intenso. 38,8% responderam que trabalharam mais 

horas de que quando começaram a trabalhar. 34,7% afirmam acumular atividades que antes 

eram exercidas por mais de uma pessoa. 93,9% responderam que o ritmo e a velocidade do 

trabalho hoje são maiores e que administração da empresa cobra mais resultados que 

anteriormente.13 

 Não é cabível, nem mesmo é objetivo deste trabalho analisar os aspectos positivos ou 

negativos da privatização do setor de telecomunicações sob o aspecto macro. Porém, os dados 

                                                 
11 Sadi Dal Rosso conceitua sweat-shops como uma expressão que indica elevado grau de exploração e 
precarização das condições de trabalho. No mesmo parágrafo o autor faz referencia a Francis Green, uma vez 
que este estabelece a comparação de que os call centers são para a Revolução Informática o que as Sweat-shops 
foram para a Revolução Industrial. ROSSO, Sadi, Dal. Op. cit., p. 164. 
12 ROSSO, Sadi Dal. Op. cit., p. 164. 
13 Ibidem, p. 165. Obs.: Os dados foram compilados da tabela que consta na referida página. 
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mostram que, pelo menos para os trabalhadores do setor e, sob o aspecto da intensificação do 

trabalho, houve um prejuízo enorme para a classe trabalhadora. 

 Pelo menos no Estado do Rio Grande do Norte, houve um pequeno aumento da oferta 

de mão-de-obra, conforme exposto pelo autor, no curto espaço de tempo necessário para que 

fossem atingidas as metas de universalização estabelecidas e exigidas pela ANATEL. Em 

janeiro de 2001, uma empresa terceirizada foi escolhida dentre as que atuavam no ramo de 

construção naquele momento pela operadora, cabendo a tal empresa, por força do curto 

espaço para cumprimento das metas de universalização, absorver parte da mão-de-obra 

excedente das demais empresas terceirizadas excluídas do rol de fornecedoras de serviços da 

operadora. 

 O fato é que as metas foram atingidas ainda em 2001 e em junho de 2003, a empresa 

terceirizada que executou este projeto teve suas atividades encerradas por dificuldades 

financeiras, deixando centenas de desempregados e um enorme passivo trabalhista. Passivo 

este que, com o passar dos anos, coube a operadora arcar na condição de responsável 

subsidiária, por força da Súmula n° 331 do TST.   

 

5.3 A VIOLÊNCIA SILENCIOSA DO ASSÉDIO 

 

 As diversas manifestações de assédio presentes nas mais variadas relações de 

emprego, são uma prova inequívoca de que o poder diretivo precisa de limites claros, sob 

pena da submissão do trabalhador a uma jornada de tortura física e psicológica. 

 Diante das repercussões pessoais e sociais causadas pelas diferentes formas de assédio, 

é cabível dissertar, pelo menos sobre as duas mais conhecidas: O assédio moral e o assédio 

sexual. No entanto, para que se possa adentrar sobre estas duas principais formas de assédio 

presentes no mundo do trabalho, é preciso que o termo assédio, em sentido lato, seja 

conceituado. Marie-Grance Hirigoyen conceitua o tema da seguinte maneira: 

 

Por assédio em um local de trabalho temos que entender toda e qualquer 
conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, 
atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou 
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à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego 
ou degradar o ambiente de trabalho.14 

  

5.3.1 O assédio moral 

 

 Apesar de aparentemente ser um assunto novo, não há como negar que a figura do 

assédio moral esteve presente ao longo da história. Basta lembrar a situação dos trabalhadores 

no século XIX. A situação de opressão, as longas jornadas de trabalho, a insalubridade e a 

ameaça de desemprego, dentre outras situações de precarização, tornavam o trabalhador uma 

frágil vítima de toda sorte de abusos. 

 Com o advento do Estado Social e a consagração da dignidade como característica 

inerente a condição humana, ocorreu uma gradativa preocupação estatal em coibir ou pelo 

menos intimidar que práticas danosas a saúde física e mental do trabalhador disseminem-se no 

ambiente laboral.  

 Francisco das Chagas Lima Filho afirma que existem duas concepções possíveis sobre 

o assédio moral. A primeira é a concepção subjetiva, que trata o assédio moral como uma 

conseqüência de um ato intencional do agente. A segunda concepção é a objetiva, cuja idéia é 

eliminar a intencionalidade como fator decisivo para a caracterização do assédio moral. 

Levando em consideração a concepção objetiva o autor afirma que o assédio moral: 

 

É constituído por condutas abusivas de superiores hierárquicos sobre 
subordinados, ou destes sobre aqueles (assédio vertical, descendente ou 
ascendente) ou de colegas (assédio horizontal), que cria um ambiente de 
degradação no entorno laboral, tornando extremamente penoso e, às vezes, 
insuportável ao trabalhador a continuidade da relação de trabalho ou 
emprego. [...] 
Pode-se definir o assédio moral como atentado à dignidade da pessoa, 
exercido de forma reiterada, potencialmente lesiva e não desejada, dirigida 
contra um ou mais trabalhadores, no local de trabalho ou em conseqüência 
do mesmo, constituído por toda conduta abusiva (gestos, palavras, 
comportamentos, atitudes...) que atente, por sua repetição ou sistematização, 
contra a dignidade ou a integridade psíquica/moral ou física de uma pessoa, 
podendo ainda colocar em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho.15 

                                                 
14 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano. Tradução: Maria Helena 
Kühner. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2010,  p. 65. 
15 LIMA FILHO, Francisco das Chagas. O Assédio Moral nas Relações Laborais e a Tutela da Dignidade 
Humana do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2009, p. 37-38. 
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 Marie-france Hirigoyen divide as atitudes hostis que permeiam o ambiente de trabalho 

em quatro categorias: A primeira trata da deterioração proposital das condições de trabalho. 

Neste caso, a precarização das condições laborais implicará numa queda de rendimento do 

trabalhador tornando mais fácil a tarefa do agressor em apontar uma suposta incompetência da 

vítima, o que torna o processo de demissão da vítima justificável; Pode ocorrer uma segunda 

forma de atitude hostil quando a vítima é isolada; Uma terceira categoria versa sobre 

atentados contra a dignidade do trabalhador e, por fim, uma quarta categoria é englobada pela 

autora dentro de situações que caracterizem violência verbal, física ou sexual.16 

 Além das atitudes hostis que culminam invariavelmente com a caracterização do 

assédio moral, existem diversos exemplos típicos deste problema. João Luís Vieira Teixeira 

traz quinze situações claras de assédio moral. Foi necessário e, diga-se de passagem, difícil, 

eleger dentre os exemplos deste autor duas situações ilustrativas. 

 A primeira situação versa sobre as metas. A atribuição de metas é uma verdadeira 

chaga que assola os diversos setores de serviços. É bastante comum perceber nas lojas de 

alguns shoppings centers chamadas codificadas pelo sistema de som advertindo vendedores e 

caixas sobre a necessidade de dar celeridade ao trabalho. Este comportamento não pode ser 

visto como um estímulo ao empregado, mas como uma forma vexatória de impor um ritmo de 

trabalho muito além do possível, em face da pequena quantidade de funcionários ou mesmo 

de uma maior demanda de clientes em determinado momento. Este tipo de conduta 

empresarial está presente, sobretudo, em departamentos de vendas ou em situações de elevada 

competitividade. A situação de assédio moral em face do não cumprimento de metas foi 

tratada por João Luís Vieira com as seguintes palavras: 

 

Empresas com metas de produtividade que, não atingidas, acarretam 
“brincadeiras”, como danças vexatórias; uso de roupas do sexo oposto; 
receber diplomas com o título de pior vendedor ou de pior empregado do 

                                                 
16 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Tradução: Rejane 
Janowitzer. 5. ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 107-110. A autora exemplifica através de uma lista 
diversas atitudes hostis. A título de ilustração é pertinente a transcrição de algumas atitudes consideradas hostis 
pela autora nas quatro categorias. Para a lista completa, cf. pg. 108-109. 1) Deterioração proposital das condições 
de trabalho: • Retirar da vítima a autonomia. • Contestar sistematicamente todas as suas decisões. • Atribuir-lhe 
proposital e sistematicamente tarefas inferiores ou superiores às suas competências. • Induzir a vítima a erro; 2) 
Isolamento e recusa de comunicação: • A vítima é interrompida constantemente. • É posta separada dos outros. • 
Já não a deixam falar com ninguém. • A direção recusa qualquer pedido de entrevista; 3) Atentado contra a 
dignidade: • Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la. • Zombam de suas deficiências físicas ou de seu 
aspecto físico; é imitada ou caricaturada; • Atribuem-lhe tarefas humilhantes. • É injuriada com termos obscenos 
ou degradantes; 4) Violência verbal, física ou sexual: • Ameaças de violência física. • Agridem-na fisicamente, 
mesmo que de leve, é empurrada, fecham-lhe a porta na cara. • Não levam em conta seus problemas de saúde.  



 121

mês; ou, ainda, ter que usar uma tartaruga sobre sua mesa de trabalho, para 
que todos a vejam, como símbolo de sua lentidão. Temos, ainda, que 
mencionar as críticas perante outros empregados, reuniões para críticas 
coletivas, críticas perante clientes etc.17 

    

 Outra prática muito utilizada pelas empresas é o chamado Plano de Desligamento 

Voluntário (PDV) ou Plano de Desligamento Incentivado (PDI). João Luís Vieira Teixeira 

trata este tipo de conduta da empresa como assédio moral e explica que: 

 

Em alguns casos, são enviados, repetidamente, ao obreiro, mensagens, 
correios eletrônicos e cartas solicitando sua adesão ao Plano, chegando-se ao 
absurdo de as propostas já virem preenchidas e datadas, faltando apenas a 
assinatura do trabalhador. E, para piorar a situação, já absurda, o empregado 
é constantemente transferido de local de trabalho, até finalmente “aceitar” 
seu desligamento pelo PDV.18 

  

 A presença dos fatores supracitados transforma a jornada de trabalho numa verdadeira 

sessão de tortura. O trabalhador tem de se dedicar a exercer sua atividade profissional 

adequadamente sob um clima de tensão, onde a qualquer momento pode ser alvo de ataques a 

sua dignidade. 

 Durante a ocorrência do assédio moral, o trabalhador perde o foco em sua atividade 

que, dependendo do grau de complexidade, pode inclusive resultar em um acidente de 

trabalho. O trabalhador passa a ser o centro das atenções, na medida em que quando assediado 

na frente de todos, sobretudo pelo superior hierárquico, serve de exemplo para que os demais 

trabalhadores cumpram suas atividades, não através do poder diretivo, mas através de 

mecanismos violentos e opressivos. 

 O assédio moral que tem como sujeito ativo o superior hierárquico, bem como o 

caráter predominantemente intimidatório deste tipo de conduta também foram analisados por 

Francisco das Chagas de Lima Filho. Explica o autor que: 

 

O assediante utiliza sua posição dominante no organograma da empresa para 
quebrar a resistência da pessoa assediada, que a cada dia passa a se sentir 
mais isolada e incapaz e, portanto, impedida de apresentar respostas às 
condutas agressivas de que é vítima, porquanto, um dos objetivos que se 

                                                 
17 TEIXEIRA, João Luís Vieira. O Assédio Moral no Trabalho: Conceito, Causas e Efeitos, Liderança 
Versus Assédio, Valorização do Dano e sua Prevenção. São Paulo: LTr, 2009, p. 48. 
18 Ibidem, p. 49. 
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persegue com os atos intimidatórios do trabalhador é o de fazê-lo sentir que 
se encontra sem apoio e respaldo por parte dos outros colegas de trabalho, 
eis que com tal procedimento se estende o temor sobre os demais 
trabalhadores que terminam se desvinculando daquele que está sendo vítima 
de assédio por receio de virem a sofrer o mesmo tratamento, e com isso, o 
isolamento da vítima é mera conseqüência.19     

 

 As conseqüências do assédio moral perpassam a vida pessoal e laboral do empregado, 

na medida em que os familiares percebem a situação de angustia e sofrimento, bem como a 

mudança no aspecto comportamental, cuja manifestação pode acontecer de diversas formas, 

invariavelmente danosas a estrutura familiar. O assédio moral passa a ser não apenas um 

instrumento utilizado para aniquilar o indivíduo, mas também atinge frontalmente a família. 

Francisco das Chagas Lima Filho esclarece este ponto com os seguintes argumentos: 

 

A capacidade do assediado de se socializar será inevitavelmente afetada em 
face do isolamento a que se submete e, como conseqüência, a sua hostilidade 
para as demais pessoas será uma constante, devido à hipersensibilidade de 
que padece e, por óbvias razões, os familiares e aqueles que dele estão mais 
próximos passam também a sofrer as conseqüências danosas desse tipo de 
violência laboral, pois todos serão afetados pela angústia, pela humilhação, 
pelas suas perturbações físicas e psicológicas.20 

 

 É de enorme gravidade quando a empresa, conhecendo situações de assédio moral em 

seu interior, se cala diante dos fatos. Uma empresa comprometida com valores éticos e morais 

deve agir energicamente, sobretudo contra superiores hierárquicos que utilizam-se de práticas 

violentas e intimidatórias contra os trabalhadores. A empresa que não age, faz nascer em seu 

pessoal à idéia de que é possível a manutenção e mesmo o crescimento de suas carreiras 

através da utilização de mecanismos perversos. Marie-France Hirigoyen alerta para este fato 

ao afirmar que: 

 

Se a empresa é assim condescendente, a perversão gera a emulação entre 
indivíduos que não são propriamente perversos, mas que perdem seus 
referenciais e se deixam persuadir. Não acham mais chocante que um 
indivíduo seja tratado de maneira injuriosa. Não se sabe onde está o limite 
entre o fato de criticar ou censurar seguidamente alguém para estimulá-lo e o 
fato de persegui-lo.21 

                                                 
19LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Op. cit., p. 41. 
20 Ibidem, p. 52. 
21 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano. Tradução: Maria Helena 
Kühner. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2010, p. 93. 
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   Para encerrar o tema, é cabível trazer as palavras de Zeno Simm, visto que o autor 

aborda a questão do assédio moral sob o prisma da proteção do trabalhador. Destarte, o 

assédio moral passa a ser visto como um ataque a dignidade e a princípios e bens jurídicos 

consagrados. O assédio moral passa então a ser tratado como uma forma de ataque ao direito 

fundamental a vida, devidamente consagrado pelo ordenamento jurídico nacional e 

internacional. Explica então o autor que: 

 

Bem mais precioso de que o homem dispõe, a vida merece a especial tutela, 
não só por parte da ordem jurídica, mas também de toda a sociedade, que 
deve velar pela preservação da existência de todos que a integram. Esta 
questão é importante no âmbito do presente estudo, na medida em que não 
raras vezes o acosso psíquico não só arruína a vida mental ou psíquica do ser 
humano como destrói a sua própria existência física, seja em decorrência das 
enfermidades corporais que causa, seja pela indução à atitude desesperada do 
suicídio. Portanto, com a repressão ao acosso psíquico visa-se, 
primeiramente, a preservar a vida do trabalhador.22 

 

  5.3.2 O assédio sexual 

 

 O assédio sexual é cometido na maioria das vezes por homens que exercem uma 

condição de superioridade hierárquica em relação às mulheres. Desta forma, pode-se perceber 

claramente a distinção entre assédio moral e assédio sexual. Na primeira modalidade o 

assediado pode ser qualquer trabalhador da organização e, na segunda modalidade, a vítima 

ainda é, preferencialmente, do sexo feminino. Márcia Novaes Guedes diferencia estas duas 

modalidades de assédio da seguinte forma: 

 

A distinção entre assédio moral e assédio sexual é fundamental. As pessoas, 
normalmente, tendem a confundir os termos “assédio moral” e “assédio 
sexual”. Uma e outra violência não são modismos, são fenômenos que, em 
certos casos, guardam alguma relação, mas que se distinguem radicalmente 
porque, enquanto o primeiro visa a dominar a vítima sexualmente, 
normalmente pela chantagem, o segundo visa precisamente à eliminação da 
vítima do mundo do trabalho pelo psicoterror.23   

 

 
                                                 
22 SIMM, Zeno. Acosso Psíquico no Ambiente de Trabalho: Manifestações, efeitos, prevenção e reparação. 
São Paulo: LTr, 2008,  p. 135. 
23 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 43. 
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 Pode-se definir o assédio sexual sobre o prisma legal, uma vez que a Lei n. 

10.224/2001 definiu o assédio sexual como um tipo penal. O art. 1° desta Lei alterou o 

Código Penal, que no art. 216-A passou a definir assédio sexual com o seguinte conteúdo, in 

verbis: 

 

Constranger alguém com intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico, ou 
ascendência inerentes a exercício de emprego, cargo ou função: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 

 

 Diferentemente do assédio moral, onde existe a possibilidade do superior hierárquico 

ser vítima de assédio, no caso do assédio sexual é necessário que o assediante exerça uma 

posição de superioridade hierárquica em relação à vítima, ou seja, o autor da conduta 

tipificada seja chefe, seja um funcionário posicionado no mínimo em um patamar 

imediatamente superior a vítima no organograma da empresa ou mesmo que seja o 

proprietário ou sócio da sociedade empresária. Utilizando-se da definição legal e das 

possibilidades de assédio acima descritas, é possível caracterizar o assédio sexual. Destarte, 

de acordo com Ernesto Lippmann o que caracteriza o assédio sexual: 

 

É o pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, ou sócio da 
empresa, com promessas de tratamento diferenciado em caso de aceitação 
e/ou de ameaças, ou atitudes concretas de represálias no caso de recusa, 
como a perda do emprego, ou de benefícios. É necessário que haja uma 
ameaça concreta de demissão do emprego, ou da perda de promoções, ou de 
outros prejuízos, como a transferência indevida, e/ou pela insistência e 
inoportunidade. É a “cantada” desfigurada pelo abuso de poder, que ofende a 
honra e a dignidade do assediado.24 

   

 Lamartino França de Oliveira entende o assédio moral através de duas perspectivas ou 

modalidades. A primeira trata do assédio sexual por chantagem, intercâmbio ou quid pro quo 

e a segunda modalidade versa sobre o assédio sexual ambiental ou de intimidação. Quanto à 

primeira modalidade explica o autor que: 

 

Caracteriza-se quando o sujeito ativo do assédio ocupa no trabalho uma 
posição hierárquica superior ao acossado, valendo-se desta para obter sua 

                                                 
24 LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas Relações e Trabalho. 2. ed. atual.. São Paulo: LTr, 2004, p. 22. 
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intenção sexual. Para caracterizá-lo, o sujeito ativo condiciona a contratação 
e/ou as condições do emprego e/ou a rescisão do contrato de trabalho do 
sujeito passivo à realização, por este, de ato de conteúdo sexual em favor 
daquele ou de terceiros (familiares, clientes, amigos ou outros 
empregados).25   

 

 No que tange ao assédio sexual ambiental ou de intimidação pode-se verificar as 

seguintes características: O assédio é praticado por uma pessoa ligada à corporação cujo cargo 

é igual ou superior ao assediado; Contamina o ambiente de trabalho e visa criar uma situação 

insustentável de constrangimento e intimidação objetivando estimular o assediado a pedir 

demissão. A caracterização do assédio sexual ambiental estabelece-se através das seguintes 

condutas: 

 

Ofensas verbais (gostosa, piranha, delícia etc); piadas de cunho sexual; 
olhadas lascivas e maliciosas ou fixas e ameaçadoras; comentários obscenos, 
chulos sobre seios, nádegas e órgãos genitais; fotos, protetores de tela e 
pôsteres em que a nudez/pornografia estejam presentes; e-mails, bilhetes e 
outros escritos de cunho sexual; passar a mão nas partes íntimas; 
comparações maliciosas entre a vítima e outras pessoas; tocar ou roçar o 
corpo do assediado de forma forçada, não quista e intencional; os agarrões, 
beliscões e, ainda, os assovios comuns nesta prática; atirar objetos ao solo 
para pedir que as mulheres de saia os recolham, insinuações de como vestir 
para destacar os seios e/ou pernas.26 

        

 É preciso ficar claro, entretanto, que condutas elogiosas, bem como propostas visando 

o início de um relacionamento são aceitáveis em qualquer ambiente, desde que conduzidas 

com habilidade e, sobretudo, respeitando a vontade alheia.  

 Em face da preocupação com o crescente número de relatos concernentes a prática de 

assédio social nas diferentes corporações, coube ao Estado, através do Ministério do Trabalho 

e Emprego, a elaboração de uma cartilha que orienta o trabalhador a identificar e tomar as 

devidas providências, quando vítima de assédio moral ou sexual. É cabível, portanto, 

transcrever as orientações do Estado brasileiro aos trabalhadores no que tange a esta matéria. 

Nesse sentido, além de romper o silencio deve o trabalhador: 

 

                                                 
25 OLIVEIRA. Lamartino França de. Assédio Sexual no Trabalho. In: CESÁRIO, João Humberto (Coord.). 
Justiça do Trabalho e Dignidade da Pessoa Humana: Algumas Relações do Direito do Trabalho com os Direitos 
Civil, Ambiental, Processual e Eleitoral. São Paulo: LTr, 2007, p. 106. 
26 Ibidem, p. 107. 
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Dizer claramente não ao assediador; 
Contar para os (as) colegas o que está acontecendo; 
Reunir provas, como bilhetes, presentes e outras; 
Arrolar colegas que possam ser testemunhas; 
Relatar o acontecimento ao setor de recursos humanos; 
Relatar o acontecido ao sindicato; 
Registrar a ocorrência na Delegacia da Mulher e, na falta dessa, em uma 
delegacia comum; 
Registrar o fato na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.27 
 

  

5.4 O EQUILÍBRIO DO AMBIENTE DE TRABALHO COMO UM DIREITO 

 

 Existe uma crescente preocupação internacional referente à qualidade do ambiente de 

trabalho. Tal fato pode ser constatado principalmente na segunda metade do século XX, 

quando houve a edição de algumas Convenções que tratam da matéria.  

 A Convenção 155 trata especificamente sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e 

o Meio Ambiente de Trabalho. Neste diploma que entrou em vigor em 11 de agosto de 1983 

no plano internacional e no Brasil entrou em vigor em 18 de maio de 1993, pode-se destacar a 

definição de saúde albergada no art. 3, alínea a, cujo conteúdo legal é: “O termo saúde, em 

relação ao trabalho, abrange não somente a ausência de afecções ou enfermidades, mas 

também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados à 

segurança e higiene do trabalho.” No art. 4, itens 1 e 2 é determinado ao Estado Membro 

capitanear a formulação de uma política nacional coerente de segurança e saúde dos 

trabalhadores e meio ambiente do trabalho, visando à prevenção de danos à saúde que forem 

conseqüência do trabalho, tenham relação ou se apresentam durante o trabalho, “reduzindo ao 

mínimo, na medida em que for razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao meio 

ambiente de trabalho.28 

 Enoque Ribeiro dos santos faz um resumo das demais Convenções editadas pela OIT e 

ratificadas pelo Brasil, sempre com referência a proteção do meio ambiente de trabalho contra 

as mais diversas formas de agressão. Eis a lista apresentada pelo autor: 

Convenção 115 (proteção contra radiações ionizantes, ratificada em 1967); 
Convenção 136 (proteção contra riscos de intoxicação pelo benzeno, 
ratificada em 1994); 139 (prevenção e controle de riscos profissionais 

                                                 
27 MTE. Assédio Moral e Sexual no Brasil. Brasília: ASCOM, 2009, p. 52-53. 
28 CHAGAS, Gustavo Luís Teixeira das. Legislação de Direito Internacional do Trabalho e da Proteção 
Internacional dos Direitos Humanos. Bahia: Jus PODIVM, 2009, p.202. 
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causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos, ratificada em 1991); 
148 (proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à 
contaminação do ar, ao ruído, e às vibrações no local de trabalho, ratificada 
em 1991); 155 (segurança e saúde do trabalhador e do meio ambiente do 
trabalho em geral, em todas as áreas da atividade econômica, ratificada em 
1993); 159 (reabilitação profissional e emprego de pessoas deficiente, 
ratificada em 1991; 161 (estabeleceu diretrizes para orientar os serviços de 
saúde e segurança do trabalho, ratificada em 1991) e 162 (utilização de 
asbesto com segurança, ratificada em 1991).29  

      

 A Constituição Federal alberga o tema de maneira esparsa. No art. 200, VIII, por 

exemplo, a Lei Maior atribui ao Sistema Único de Saúde a competência de colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Trata-se de um dispositivo que 

visa proteger o trabalhador contra a exposição de situações ambientais em que sejam 

constatados desequilíbrios de natureza física ou psicológica. 

 No art. 7°, dentro do extenso rol de dispositivos protetivos, albergou o legislador no 

inc. XXII, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, in verbis: “redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.” 

 Por força do art. 129, III, infere-se que o Ministério Público do Trabalho é legitimado 

para utilizar seus recursos institucionais, in casu, o inquérito civil e a ação civil pública, para 

defender o meio ambiente do trabalho, bem como outros interesses difusos e coletivos. 

Manoel Jorge e Silva Neto explica através de exemplos que o judiciário tem entendido como 

legitima a atuação do Ministério Público do Trabalho através das ações civis públicas.    

 

Em São Paulo, tivemos a oportunidade de ingressar com ação civil pública 
para obrigar grande empresa do comércio atacadista a disponibilizar assentos 
adequados aos empregados que exerciam a função de caixa, atendendo-se, 
destarte, às regras de ergonomia assinaladas na Norma Regulamentar n. 17, 
precisamente o disposto no subitem 17.3.3., que dentre outros, prescreve 
como requisitos mínimos de conforto pouca ou nenhuma conformação na 
base do assento e borda frontal arredondada, o que não estava sendo 
cumprido pelo empregador, culminando com a situação em que os 
trabalhadores permaneciam desconfortavelmente em pé ao longo de toda a 
jornada de trabalho. Já em Campinas, o Ministério Público do Trabalho 
ingressou com a ação civil pública, de autoria do procurador Genderson 
Silveira Lisboa, em face de notícia publicada no jornal Correio Popular, 
segundo a qual 76, 4% dos funcionários das três enfermarias do Hospital das 
Clínicas que atendiam pacientes de tuberculose se encontravam igualmente 
infectados com a bactéria causadora da enfermidade – a Mycobacterium 
tuberculoris. Distribuída à 5ª JCJ daquela cidade, foi, ato-contínuo, deferida 

                                                 
29 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Temas Modernos de Direito do Trabalho. São Paulo: BH Editora, 2005, p. 
86. 
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a liminar, máxime porque ausente prejuízo ao empregador, eis que instado 
apenas à observância de normas mínimas de proteção aos trabalhadores, 
conforme assentado no decisum. (cf. Decisão Processo n. 1191/98-0, in: 
revista da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, p. 200).30   

   

5.4.1 O meio ambiente de trabalho desequilibrado amplificando as conseqüências do 

trabalho penoso. O magistério como exemplo. 

 

 A penosidade é uma característica intrínseca de algumas profissões. Trata-se de uma 

condição que pode ser agravada diante de um quadro de desequilíbrio do ambiente de 

trabalho. Contudo, antes de discorrer sobre a contribuição do meio ambiente na amplificação 

da condição de penosidade do trabalho, é preciso conceituar trabalho penoso. Analisando 

através do significado morfológico da palavra, bem como levando em consideração conceitos 

elaborados por legisladores em alguns projetos de lei, Christiane Marques traz a seguinte 

definição sobre trabalho penoso: 

 

Poder-se-á conceituar trabalho penoso como aquele relacionado à exaustão, 
ao incômodo, à dor, ao desgaste, à concentração excessiva e à imutabilidade 
das tarefas desempenhadas que aniquilam o interesse, que leva o trabalhador 
ao exaurimento de suas energias, extinguindo-lhe o prazer entre a vida 
laboral e as atividades a serem executadas, gerando sofrimento, que pode ser 
revelado pelos dois grandes sintomas: insatisfação e a ansiedade.31   

 

 Christiane Marques também enumera um rol exemplificado de atividades 

potencialmente penosas,32 dentre as quais cabe escolher uma para ilustração do problema do 

trabalho penoso. Estender-se em várias situações de penosidade terminaria por fugir dos 

objetivos aqui propostos. 

                                                 
30 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses Trabalhistas: Difusos, coletivos e 
Individuais Homogêneos. São Paulo: LTr, 2004, p. 159-160. 
31 MARQUES, Christiani. A Proteção ao Trabalho Penoso. São Paulo, LTr, 2007, p. 64. 
32 Ibidem, p. 64 et seq. A autora leva em consideração o conceito de trabalho penoso para estabelecer quais 
profissões apresentam a característica da penosidade, excluindo desta forma, as hipóteses insalubres e perigosas. 
Porém, é possível a acumulação da penosidade com a periculosidade e com a insalubridade. Nesse sentido, cita 
projetos de lei inativos que consideravam insalubres as seguintes profissões como penosas: motorista e cobrador 
de ônibus, motorista de táxi, empregados de serviços de limpeza ou conservação de bueiros, galerias ou 
assemelhados, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, caixas e vigilantes de banco, cantor e locutor de rádio, 
dentre outras. Exemplifica a autora como atividades penosas as seguintes profissões: Motorista, cobradores e 
motorista de táxi, bancário, telefonistas, operadores de telemarketing, digitadores, metroviários, trabalhadores 
em jornada de turno ininterrupto de revezamento, piloto de aviação de caça, altos executivos, mercado financeiro 
e magistério. A autora detalha cada caso, tendo por base o conceito de trabalho penoso por ela apresentado. 
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 O magistério é o objetivo que muitos dos que fazem o curso de mestrado almejam, 

sendo esta a razão da escolha desta atividade profissional como ilustração de trabalho penoso. 

Não são raros os relatos dramáticos de professores ameaçados direta ou indiretamente, 

submetidos a condições de trabalho degradante, baixos salários, dentre outras formas de 

precarização. Recentemente a professora Amanda Gurgel retratou o quadro dramático destes 

profissionais em um discurso emocionado na Assembléia Legislativa do Rio Grande do 

Norte, fato que teve enorme repercussão em face da popularização do vídeo na internet. Da 

internet também, é cabível colacionar o seguinte relato da situação cotidiana de um professor: 

 

O colégio onde dou aula fica em uma região muito pobre, esquecida. O povo 
dali não tem perspectiva. Muitos pegam a mão de via única chamada 
violência. No ano passado mataram uma pessoa em frente à escola. Algumas 
alunas denunciaram o assassino. Os traficantes ameaçaram invadir o colégio. 
Procuramos a polícia, organizamos passeatas. Em decorrência disso sofri 
ameaças. Meu carro foi apedrejado. Mas não posso e não vou desistir. A 
escola é o último fio de esperança para essa gente. (M.C, 24 anos, professora 
de ciências e biologia em um colégio estadual em Itaquaquecetuba, Grande 
São Paulo).33 

 

 A situação ambiental degradante e penosa é relatada por Jorge Najjar e Sueli Camargo 

Ferreira, através da violência descontrolada que castiga o Rio de Janeiro. Alguns diretores de 

escolas, com larga experiência docente convivem cotidianamente esta situação de tensão em 

face da criminalidade crescente, da impunidade e, sobretudo, da ausência do Estado regulador 

e pacificador dos conflitos sociais. Os autores formaram um grupo destes profissionais para a 

realização de um curso que fundamentou pesquisas sobre aspectos relacionados ao ensino 

fundamental. No que tange ao problema da violência obtiveram a seguinte constatação: 

 

Muitos dos diretores do grupo de referência atuavam em escolas localizadas 
em áreas de risco, o que fazia com que vivenciassem cotidianamente cenas 
de violência, seja no entorno das escolas, seja no interior de seus muros. 
Foram recorrentes os relatos de diretores que se dizem obrigados a fechar 
suas escolas por causa de tiroteios entre policiais e bandidos ou porque o 
chefe do tráfico ordenava tal medida. Muitos já passaram intermináveis 
minutos deitados no chão, junto com seus alunos, tentando sair da trajetória 
das balas. Quase todos relatam, com muita tristeza, casos de estudantes que 
entraram na escola bem pequenos e que morreram, ainda adolescentes, ao 
trocarem tiros com a polícia. Não foi raro o dia em que diretores tiveram que 

                                                 
33 Disponível em: http://educalara.vilabol.uol.com.br/semcarinho.htm. Acesso em: 30 de maio de 2011. 



 130

se ausentar do curso em função da presença, em suas escolas, de alunos 
armados.34  

  

 A manutenção de um meio ambiente de trabalho adequado é uma obrigação de quem 

emprega o professor, seja o Estado através dos diferentes entes federativos responsáveis pelo 

ensino gratuito ou as escolas privadas, responsáveis pelo ensino pago em todos os níveis. 

 

5.5 A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA NA DEGRADAÇÃO DO TRABALHO 

 

 O advento da informática não trouxe à humanidade apenas os benefícios da internet, 

instrumentalizados por sites que permitem o acesso instantâneo a informações das mais 

variadas e em tempo real que estejam disponíveis na rede em qualquer lugar do mundo, assim 

como a possibilidade de comunicação instantânea com qualquer pessoa devidamente 

cadastrada em programas específicos ou em redes sociais. 

 A outra face da informatização mostra-se precarizadora das condições de trabalho, 

notadamente em aspectos como o aumento da intensidade do trabalho e a exposição aos riscos 

inerentes as atividades. 

 Desta forma, constata-se que a informática não trouxe grandes melhorias às condições 

de trabalho, pelo contrário, a maior possibilidade de controle e supervisão das empresas 

transforma muitos trabalhadores, que lidam diretamente com atividades informatizadas, em 

verdadeiras máquinas de trabalhar.  

 

5.5.1 Conseqüências do advento da atividade de teleoperador: desemprego e 

impessoalidade    

 

 Uma das conseqüências imediatas da massificação dos sistemas de informática foi a 

extinção quase que completa do atendimento personalizado. As centrais de atendimento das 

                                                 
34 NAJJAR, Jorge; FERREIRA, Sueli Camargo. Formação Continuada, Gestão Escolar e Construção da 
Democracia no Cotidiano da Escola. In: CHAVES, Iduína Mont’Alverne Braun; COSTA, Valdelúcia Alves 
da.; CARNEIRO, Waldeck. (orgs.). Políticas Públicas de Educação: Pesquisas em Confluência. Niterói: 
Intertexto, 2009, p. 27.  
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grandes e médias corporações praticamente desaparecem e os serviços de atendimento foram 

transferidos para os call centers. 

 Este fenômeno teve um duplo impacto social. O primeiro versa sobre o desemprego 

progressivo da massa de trabalhadores que tinham como atividade o atendimento 

personalizado ao público. Este aspecto perverso foi pesquisado por Sirlei Márcia de Oliveira 

quando parafraseia tal constatação presente na dissertação de Selma Venço, intitulada 

Telemarketing nos Bancos: o emprego que desemprega. Nas palavras da autora: 

 

O teleatendimento evidencia-se pelo uso de novas tecnologias que 
racionaliza serviços. Esse potencial de racionalização atinge não só os 
próprios funcionários das CTAs (a autora utiliza a sigla como abreviação de 
Centrais de Teleatividades), mas provoca também a eliminação de postos de 
trabalho em diferentes setores. Além das companhias telefônicas, foco 
central deste estudo, e do setor bancário, ressalta-se que o teleatendimento e 
a eletrônica nele presente causam desemprego em outros segmentos da 
economia, substituindo o atendimento pessoal. Um exemplo são os serviços 
de atendimento aos assinantes de periódicos e de programação de televisão a 
cabo, nos quais, invariavelmente, os clientes são “atendidos” pela máquina, 
sendo transferidos a uma pessoa apenas em casos extremos.35   

  

 Com a eliminação do atendimento personalizado, é possível concluir que o 

consumidor ficou extremamente prejudicado, pois a interação entre o cliente e o operador é 

conduzida através de scrips que atendem unicamente a aspectos de produtividade, pouco 

importando se o problema será resolvido ou não. Está é uma constatação fática experimentada 

por quase todo mundo que precisa resolver um problema via call Center, seja o cancelamento 

de uma linha telefônica, seja a solução de erro na fatura ou mesmo trocas ou dúvidas sobre 

produtos. Ainda tomando por base a dissertação de Selma Venço, Sirlei Márcia de Oliveira, 

aborda o problema da impessoalidade do atendimento em face da automação quase que 

completa destes serviços. Informa a autora que: 

 

A “receptiva” caracteriza-se por receber as ligações que não foram 
solucionadas no atendimento eletrônico. Na passagem de “eletrônico” para o 
“humano”, todos os dados do cliente já estão disponíveis para o atendente ou 
operador, como são denominados os trabalhadores. Essa etapa de 
transferência é realizada por um aparelho de distribuição automática de 
ligações (DAC), o qual faz uma seleção dos funcionários que estão há mais 

                                                 
35 OLIVEIRA, Sirlei Márcia de. Os Trabalhadores das centrais de Teleatividades no Brasil: Da Ilusão à 
Exploração. In: ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs.). Infoproletários: Degradação Real do Trabalho 
Virtual. São Paulo: Boitempo, p. 114 
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tempo ociosos, colocando-os sistematicamente em ação. Tal equipamento 
permite, além do aumento da produtividade, impedir que haja escolha, por 
parte do cliente, de um determinado funcionário. Essa conduta fundamenta-
se em diferenciar o atendimento à distância em relação ao pessoal e visa 
distanciar o operador do cliente, de forma polida.36 

  

 Esta ausência de pessoalidade e identificação do atendente causa transtornos de 

natureza prática, pois ocorrendo a perda do contato telefônico o cliente terá de iniciar todo o 

processo novamente através de uma nova ligação. 

 Diante da péssima qualidade dos atendimentos dos call centers dos mais diversos 

setores de prestação de serviço, coube ao governo publicar o decreto n° 6.523, de 31 de julho 

de 2008, visando à fixação de normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor 

– SAC. Não é possível ainda ter a certeza de que este decreto irá resolver os problemas dos 

consumidores na resolução de problemas com as diversas empresas. Porém, é certo que a 

situação de precarização destes trabalhadores continuará a mesma. 

 

5.5.2 O humilhante controle imposto aos atendentes 

 

 A informática trouxe também o advento de uma classe de trabalhadores submetida a 

condições de intensidade e exploração do trabalho surpreendentes. O avanço tecnológico não 

foi capaz de suprir a classe trabalhadora de atividades laborais decentes, fato constatado com 

o advento de algumas profissões, sobretudo nos últimos anos, que já nasceram precarizadas 

exatamente pelo avanço e o desenvolvimento de hardwares e softwares, utilizados 

progressivamente e, cada vez de forma mais agressiva, no monitoramento e no gerenciamento 

dos trabalhadores. 

 Na verdade, os teleoperadores constituem uma reinvenção das atividades exercidas 

pelas antigas telefonistas, porém, com uma intensificação das condições precárias de trabalho. 

Há 30 anos as telefonistas já sofriam o terror e as conseqüências psicológicas nefastas desta 

atividade em face do controle e da precarização do trabalho. Com base em relatos dramáticos 

de algumas telefonistas da até então estatal francesa PTT (Postes, telégrames et 

telecommunication), Christophe Dejours afirma: 

 

                                                 
36 Ibidem, p. 115. 
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Há um verdadeiro terror por causa dessa escuta da controladora, que dá notas 
que ficam registradas num relatório, indestrutível. As telefonistas são, 
geralmente, do interior (quase 90% delas), e encontraram aí seu primeiro 
trabalho. Pois é um trabalho mal conceituado, detestado mesmo. Todas elas 
estão em fila de espera para serem transferidas para o interior, onde o 
trabalho é menos sobrecarregado e onde se reencontram com suas cidades de 
origem. Daí a importância das notas, das quais depende a possibilidade de 
conseguir uma vaga no interior.37 

  

 Estes trabalhadores são os chamados infoproletários, cuja representação mais 

conhecida está nos call centers através dos operadores. Uma categoria submetida a rígidos 

controles, sobretudo pelos supervisores, cuja função é exercer o papel de uma espécie de 

capataz hi tech e controlar as variáveis que emperram a produção, tomando as providências 

necessárias, incluindo, obviamente, a demissão, pois diante do farto material humano 

desempregado38 que atende ao perfil destes trabalhadores, torna a tarefa de simples 

substituição do elemento humano bastante simples. 

 De uma maneira geral, quem trabalha como teleoperador tem o desejo imenso de 

mudar de atividade. Estudos demonstram que estes profissionais não vislumbram uma carreira 

nestas empresas e utilizam o emprego como suporte para poder pagar os estudos ou mesmo 

para sustentar minimamente a família. Resumidamente, estes trabalhadores submetem-se a 

esta atividade unicamente por falta de uma opção melhor de trabalho. Ante o exposto não é 

arriscado afirmar que este tipo de atividade, por ser terceirizada, pelas condições de trabalho 

extremamente precarizadas, pela intensificação permanente e pelos baixos salários não se 

enquadra nem de longe naquilo que a OIT denomina de trabalho decente, situação laboral que 

é objeto de análise pormenorizada no penúltimo capítulo da presente dissertação. Selma 

Venco traçou esta situação em suas pesquisas através das seguintes constatações: 

 

Analisando-se as trajetórias pessoais e profissionais dos entrevistados, 
constata-se que todos se tornaram teleoperadores por falta de outras 

                                                 
37 DEJOURS, Chistophe. Estudo de Psicopatologia do Trabalho. Tradução de Ana Isabel Paraguay e Lúcia 
leal Ferreira. 5. ed. ampli.. 10. reimpre.. São Paulo: Cortez-Oboré, 1992, p. 98. 
38 BRAGA, Ruy. A Vingança de Braverman: O Infotaylorismo Como Contratempo. In: ANTUNES, 
Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs.). Infoproletários: Degradação Real do Trabalho Virtual. São Paulo: Boitempo, 
2009, p. 79. Em pesquisa realizada em uma empresa de telemarketing, a ameaça de demissão e a propaganda da 
fácil substituição do trabalhador são ferramentas utilizadas pelos gerentes para que metas sejam atingidas, 
conforme demonstra o seguinte relato ilustrativo: O que eles fazem para garantir o desempenho? Te ameaçam. 
“Olha a meta, se não bater sua meta, não bate a da empresa, perde o emprego, aí fora ta cheio de desempregado.” 
Se a empresa não bater , perde o produto, o produto sai da empresa. Vai todo mundo pra rua. Como é uma área 
muito rotativa sempre tem gente nova. O pessoal novo, com 45 dias, com qualquer pisada de bola, qualquer falta, 
faltou por doença, está na rua. Não bateu a meta: tchau. (Teleoperadora 1, Empresa A, 2004).  
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oportunidades de emprego. A maior parte dos que foram ouvidos ingressou 
no mercado aos quinze anos, em atividades profissionais variadas e, 
invariavelmente, no trabalho informal. Foram auxiliares em serviços, 
distribuidores de panfletos, babás etc. 
Para o conjunto dos entrevistados, ser teleoperador é uma circunstância, e 
não uma opção de carreira. Aspecto compreensível quando analisados os 
dados de desemprego para a população brasileira de 16 a 24 anos: 31% 
trabalham mais de oito horas diárias; 63% estão na informalidade e um terço 
tem remuneração inferior a um salário mínimo. Contudo, o emprego em 
telemarketing é visto por eles como passageiro e constitui uma possibilidade 
viável para a retomada dos estudos para, em seguida, trabalharem em outra 
área, preferencialmente relacionada à futura formação acadêmica.39  

    

 A intensidade do controle dos operários tem ultrapassado a esfera da terceirizada que 

assume os serviços. Foram desenvolvidos mecanismos tecnológicos de controle, onde o 

contratante do serviço pode acompanhar detalhadamente o desenvolvimento das atividades 

dos funcionários das terceirizadas. Esse é o típico exemplo da dupla pressão sofrida pelo 

trabalhador terceirizado, situação que será detalhada com maior profundidade no capítulo 

seguinte, ou seja, além das cobranças existentes dentro da relação de emprego direta, resta ao 

trabalhador suportar a amplificação da intensidade do trabalho em face da interferência da 

empresa contratante. Em suma, com um único salário, o trabalhador deve atender e satisfazer 

a interesses que, muitas vezes, estão fora de sintonia. Todas estas situações foram estudadas 

Selma Venco. A autora explora a questão da seguinte maneira, após pesquisar empresas com 

este perfil de atividade: 

 

Se supervisor e tecnologia podem ser considerados como elementos internos 
da empresa, há ainda outros, contudo, externos a elas. No caso das 
companhias pesquisas, por serem caracterizadamente terceirizadoras de 
serviços, observa-se também a presença da contratante no controle dos 
trabalhadores. Em uma delas há um espaço especial destinado às 
contratantes, aparelhados com fones de monitoração, que possibilitam 
interferir nos atendimentos, a par da interferência dos supervisores, exigindo 
do teleoperador atenção redobrada e realização de multitarefas, a saber: 
digitação de dados, atendimento ao supervisor, escuta, resposta e 
argumentação ao cliente e, ainda, atenção à empresa contratante. Na outra 
companhia analisada, há a disponibilização de todos os relatórios de 
produtividade para os clientes pela internet, o que lhes faculta consultas aos 
índices de vendas do seu produto a qualquer hora do dia, de qualquer lugar. 
Todavia, há também uma inovação de maior impacto e fator de destaque 
para a competitividade da empresa: a monitoração on-line, que permite ao 
cliente externo (empresa contratante) ouvir de qualquer parte do mundo os 

                                                 
39 VENCO. Selma. Centrais de Teleatividades: O Surgimento dos Colarinhos Furta-cores.  In: ANTUNES, 
Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs.). Infoproletários: Degradação Real do Trabalho Virtual. São Paulo: Boitempo, p. 
165. 
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últimos cinqüenta contatos realizados por tipo de operação, segmentados por 
status – ligações que efetuaram vendas, ligações em que os clientes 
declararam já possuir o produto oferecido, por exemplo, outro cartão de 
crédito e, também, aquelas em que eles se recusam a conversar. De acordo 
com a empresa, essa tecnologia não está disponível em países desenvolvidos 
– caracteriza-se, assim, o Brasil como pioneiro em procedimentos técnicos 
para call Center.40     

  

 Conforme exposto, os teleoperadores constituem uma classe de trabalhadores 

extremamente precarizada. Nesses processos de reestruturação empresarial e na falta de 

regulamentação e fiscalização das profissões, surge o vácuo legal que permite não só a 

terceirização, de per si, perniciosa a classe trabalhadora, mas a terceirização amplificada de 

virulência, constatada no caso destes trabalhadores de call centers, sobretudo através da 

desmotivação com a carreira e com o sofrimento trazido quando adquirem doenças físicas e 

psicológicas oriundas da exposição a tais condições.   

 

5.6 A COLABORAÇÃO COM INJUSTIÇAS E COM O MAL NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 

 Um lado obscuro nas relações de emprego modernas surge, no momento em que as 

corporações se habituaram a sistematizar a cultura da injustiça. Fato constatado, 

especialmente, porém não necessariamente, quando tais empresas se encontram em um 

ambiente de grande competitividade, numa situação econômica complicada ou na iminência 

de falir. 

 Estabelece-se uma situação, onde se exige cada vez mais do trabalhador, onde clichês 

criados pelas diretorias e repetidos pelos gerentes são utilizados para fazer com que os 

operários trabalhem cada vez mais. Porém, esta sobrecarga de trabalho é logo estabelecida 

como padrão mínimo e os processos de enxugamento destas empresas transformam aqueles 

que resistem nos postos de trabalho em verdadeiras máquinas de trabalhar. Trata-se de um 

processo que, invariavelmente, culmina com a violência do assédio moral. 

 Esse notável meio de cultura da crueldade e do mal é arrematado por Dejours ao 

afirmar que: 

 
                                                 
40 Ibidem, p. 156-157. 
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Isso inegavelmente representa uma contribuição nada desprezível para a 
colaboração (ou a injustiça), tanto no caso dos operários que aceitam usar os 
meios que estejam ao seu alcance para comprometer o colega, aumentando-
lhe as chances de ser incluído  na próxima lista de demissões, quanto no caso 
dos gerentes que aceitam fazer o mesmo em relação a seus iguais e seus 
subordinados.41     

 

 A falta de qualificação e o medo do desemprego são fatores determinantes para a 

realização de práticas injustas dos empregados entre si, visando salvar-se de um iminente 

naufrágio. Ainda mais quando: 

 

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador "polivalente e 
multifuncional" da era informacional, capaz de operar máquinas com controle 
numérico e de, por vezes, exercitar com mais intensidade sua dimensão mais 
intelectual. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, 
sem qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-time, emprego 
temporário, parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural.42 

 

 Alguns dos elementos que participam de tais atos injustos podem ser classificados 

como portadores de psicopatologias como a perversidade e a paranóia. Porém, a grande 

maioria daqueles que participam de atos eivados de mentira e injustiças, é composta de 

pessoas com um senso moral perfeito. “Porquanto a banalidade do mal diz respeito à maioria 

dos que se tornam zelosos colaboradores de um sistema que funciona mediante a organização 

regulada, acordada e deliberada da mentira e da injustiça.”43 A cultura do medo e a 

banalização das injustiças e do mal nas relações de emprego, constituem uma forma moderna, 

instituída especialmente pelo modo neoliberal de agir, de fulminar o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 Diante de todo este contexto, onde a mentira é tolerada, pior ainda, a permissividade 

nas ações e atitudes que infringem sofrimento a outrem, percebe-se a degradação das relações 

de emprego e a precarização da atividade laboral, pois esta contaminação se espalha como um 

câncer a todos os setores da corporação, porém com o aval e incentivo dos comandantes, que 

valorizam a cultura do medo, submetendo o ser humano a crueldade e a violência, exatamente 

no lugar onde ele busca os recursos para a sobrevivência. 

                                                 
41 DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Tradução de Luiz Alberto Monjardim. 5. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2003. p. 74. 
42 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio Sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do 
Trabalho. 10. ed. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 170. 
43 DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Tradução de Luiz Alberto Monjardim. 5. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2003, p. 76.  
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 A inexistência de critérios éticos e morais e até mesmo a prática de ilícitos se 

concretiza na contratação de pessoas sem carteira de trabalho, burlando a Previdência; no 

emprego de pessoas pagando-lhes aquém do salário mínimo; exigir sobrecarga de trabalho, 

etc. 

 A cultura do medo e do mal está presente nas ameaças contra os trabalhadores, nas 

chantagens, induzindo-os a cometer erros e utilizar-se de tais fatos para a promoção de 

demissões, com o argumento falacioso e perverso de atribuir-lhes incompetência técnico-

profissional,  

 

são também as práticas correntes de dispensa sem aviso prévio, sem 
discussão, especialmente no caso de gerentes que, certa manhã, não podem 
entrar na sala, cuja fechadura foi trocada, e que são convidados a ir receber 
seu salário, a assinar sua demissão e a levar embora seus pertences, que já 
foram colocados junto à porta de saída. O mal é também a participação nos 
planos sociais, isto é, nas demissões cumuladas de falsas promessas de 
assistência ou de ajuda para tornar a obter emprego, ou então ligadas a 
justificações caluniosas para a incompetência, a inadaptabilidade, a lerdeza, 
a falta de iniciativa etc. da vítima. O mal é ainda manipular a ameaça de 
precarização para submeter o outro, para infligir-lhe sevícias – sexuais, por 
exemplo – ou para obrigá-lo a fazer coisas que ele reprova moralmente, e, de 
modo geral, para amedrontá-lo.44 

 

 Dejours arremata este raciocínio quando verifica que o mal se qualifica nas condutas 

supracitadas, quando elas estão estabelecidas como sistema de direção, onde todos estão 

inseridos, assumindo a posição de vítima, de carrasco ou ambos. 

 Outra forma de qualificar negativamente tais condutas aparece quando estão revestidas 

de publicidade, de banalização, quando são admitidas dentro da organização ou mesmo 

reivindicadas. Não assumem a situação lógica da clandestinidade, ocasionalidade ou 

excepcionalidade. 

 O que se percebe é que, na busca da manutenção da relação de emprego em nossa 

contemporaneidade, os trabalhadores são obrigados a assumir uma posição cada vez mais 

perversa, fato que causa grandes estragos na saúde do indivíduo, pois na maioria das vezes 

estas pessoas são éticas e morais, ajustadas com o que a sociedade enxerga como correto. O 

                                                 
44 DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Tradução de Luiz Alberto Monjardim. 5. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2003, p. 76-77. 
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pior, segundo Dejours é que, “a banalidade do mal não resulta de psicopatologia, mas da 

normalidade, ainda que essa normalidade se caracterize como funesta e sinistra”.45 

 Porém, nem todos aqueles que são testados a usarem de práticas perversas nas relações 

de emprego, agem de tal maneira. Isto faz com que alguns de seus pares os considerem 

covardes, por não encarar ou não assumirem posturas agressivas, antiéticas ou imorais. Sobre 

este ponto Dejours é enfático quando observa que é possível fugir de determinadas situações 

que o indivíduo julga odiosa e insuportável sem sentir medo pela vida, mas por uma 

motivação psíquica ou ética. 

 

5.7 AS TRÁGICAS CONSEQÜÊNCIAS DA PRECARIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

 Dentre as conseqüências das atividades laborais precarizadas, talvez a mais dramática, 

resida nos danos causados por situações laborais deste tipo na saúde física e mental dos 

trabalhadores. 

 A exposição a riscos físicos e químicos, decorrentes de ambientes insalubres, 

certamente resulta no adoecimento do trabalhador, mormente se não forem disponibilizados 

os equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, sobretudo, se não houver o 

treinamento do trabalhador. 

 Atividades repetitivas, sem o repouso necessário, utilização de maquinário sem a 

aplicação de estudos ergonômicos, são também outras situações de omissão que podem levar 

o trabalhador a adoecer. Algumas destas situações são detalhadas nos tópicos seguintes.    

  

5.7.1 Os danos físicos e a incompreensão médica  

 

 A manutenção de um padrão mínimo de sobrevivência depende, necessariamente, da 

boa condição de saúde do trabalhador. Dependendo do caso e da família, uma única pessoa 

provém o lar com os insumos de alimentação, higiene, vestuário e outros minimamente 

necessários a uma vida digna. O problema ocorre quando o trabalhador adoece, pois, 

dependendo do tipo de doença e da associação que a enfermidade tem com a relação de 
                                                 
45 Ibidem, p. 83. 
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emprego, o quadro de doença pode culminar até mesmo com a aposentadoria precoce deste 

trabalhador, resultando, pelo menos na atividade causadora desse dano a saúde, no 

encerramento da carreira laboral. 

 A forma com que as empresas lidam com o trabalhador adoecido, consolida mais uma 

vez a certeza de que boa parte dos empregadores não tem qualquer preocupação em mostrar 

para a sociedade que tais empresas têm verdadeiramente função social. A preocupação das 

empresas com o trabalhador quando este adoece, passa a ser em boa parte dos casos, em como 

encontrar uma maneira de se livrar desse problema humano. A demissão passa então a ser o 

caminho natural a seguir. Margarida Barreto pesquisou durante 28 meses, a partir de março de 

1996, um universo de trabalhadores filiados ao Sindicato de trabalhadores nas Indústrias, 

Química, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticos e Similares de São Paulo, centrando o foco na 

forma como estes trabalhadores eram submetidos a uma jornada de humilhações. Sobre o 

tema especifico da relação doença com demissão a autora constatou que: 

 

O acompanhamento desses trabalhadores confirmou a idéia inicial de que os 
demitidos preferenciais fossem os adoecidos. A massa de desempregados em 
relação aos cinco anos anteriores apresenta uma nova característica: mesmo 
quando reabilitados física e profissionalmente, tendo estabilidade garantida 
de um ano, isso não constituía justificativa suficiente para evitar demissões e 
“acordos”, que implicavam perda de direitos e exclusão do quadro de 
funcionários. Todos relatam histórias de abuso de poder por parte das 
chefias, o que os fazia trabalhar mais, mesmo quando o corpo já não 
suportava a pressão e a opressão. Era uma tentativa de superar a 
desvalorização e a desqualificação que lhes eram impostas.46        

 

 A pesquisa da autora mostra ainda uma série de práticas notoriamente atentatórias 

contra a dignidade da pessoa humana. São condutas que mostram como as empresas não se 

intimidam em expor para todos, manifestações permeadas de crueldade e violência. Após a 

análise dos dados a autora concluiu que são comuns por parte destas empresas as seguintes 

práticas: 

 

Omitir ou ignorar os acidentes considerados leves; privilegiar o uso do 
equipamento de proteção individual ao coletivo; culpar o trabalhador por sua 
doença ou acidente; demitir preferencialmente os doentes; rejeitar aqueles 
que apresentem qualquer alteração na saúde, por mínima que seja; isolar e 

                                                 
46 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violência, Saúde e trabalho: Uma Jornada de Humilhações. São 
Paulo: EDUC, 2006, p. 106. 
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discriminar os que retornam da Previdência; mudar de função e dar tarefa 
abaixo da capacidade profissional; sobrecarregar de trabalho; não admitir os 
que têm registro de acidente ou doença em suas carteiras profissionais; 
forçar a demissão dos que estão em estabilidade legal por doença; 
desqualificar e desmoralizar os que resistem ao autoritarismo das chefias; 
demitir aqueles considerados “inadequados e inflexíveis” ante a política de 
gestão; ridicularizar os solidários com o sofrimento alheio.47 

 

 Existem ainda relatos de diversos trabalhadores, questionando condutas antiéticas e 

imorais presentes na forma que alguns médicos lidam com as queixas e com os problemas de 

saúde dos mais diversos que os atingem. Algumas empresas induzem seus funcionários a 

procurarem unicamente o departamento médico próprio em caso de problemas de saúde. Este 

tipo de imposição atenta frontalmente contra a liberdade do trabalhador em conduzir da 

maneira que achar conveniente seu problema de saúde. Ademais, mesmo que o médico do 

trabalho não confirme o diagnóstico de alguma doença profissional, é direito do paciente 

ouvir outros profissionais para que se chegue a um diagnóstico correto. 

 As situações de humilhação promovidas pelos médicos contra trabalhadores doentes 

podem ser observadas através da forma agressiva e pouco humana com que estes profissionais 

da área de saúde lidam com o sofrimento do trabalhador. O médico que age desta maneira 

perde completamente as referências profissionais, esquece do nobre juramento que fez e 

transforma-se num carrasco, condenando a vítima a trabalhar com dor, permitindo e 

legitimando o direito da empresa em torturar o trabalhador, na medida em que este é obrigado 

a trabalhar sem condições, por vezes, agravando seu quadro de doença, levando a seqüelas 

irreversíveis. São relatos dramáticos ilustrados através da conduta de um médico de uma 

empresa e um médico do INPS, hoje INSS.48 

 

5.7.2 Os danos emocionais 

 

                                                 
47 Ibidem, p. 114. 
48 Ibidem, p.171 e 176. Quando eu procuro o médico da empresa, ele sempre me dizia: “Você está prejudicando 
a empresa. Por sua causa, a produção esta diminuindo. É uma seqüência o teu serviço! Pede a tua conta porque, 
no teu caso...você só vai sofrer a cada dia”. (M., branca, LER, ind. farmac.).  
Eu tive vários problemas com os médicos do INPS e da empresa. Se é o médico do INPS, trata a gente 
humilhado. Ele disse. “Você não tem nada. Já está boa. Tem que trabalhar, porque o INPS não vai ficar lhe 
sustentando para o resto da vida. Você é jovem e tem que se virar”. Tive raiva desse médico. Ele falou isso alto e 
com a porta aberta. Todo mundo ficou olhando e parecia que eu era criminosa, que eu estava roubando o INPS. 
Com toda a raiva que eu estava, eu disse: “Doutor, eu só quero o que é meu. Eu quero trabalhar, mas quero a 
minha saúde de volta, e o senhor é médico e não ta sendo capaz de me dar ela de volta”. Tive vontade de dar 
nesse médico! (M., parda, asma, ocupac., ind. Cosmét.). 
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 Todas as situações de sofrimento, assédio, intensidade do trabalho, meio ambiente do 

trabalho desequilibrado, enfim, as diversas circunstâncias de trabalho precarizado expostas ao 

longo deste capítulo são, potencialmente, causadoras não apenas de doenças de ordem física, 

mas também atingem o lado emocional do trabalhador. Obviamente, a reação de cada 

indivíduo ocorre de maneira diferenciada, pois cada um reage de maneira diferente às 

agressões impostas. Enquanto uns desistem rapidamente, outros acumulam uma carga de 

stress que pode culminar, inclusive, com o suicídio. A seguinte notícia ilustra este fato: 

 

Um funcionário de 57 anos da France Telecom se suicidou nesta terça-feira 
ateando fogo ao próprio corpo no estacionamento de uma unidade da 
empresa na cidade de Mérignac, nos arredores de Bordeaux, no sudoeste do 
país. A morte aumenta a já longa lista de casos de funcionários da 
companhia que se mataram nos últimos anos. Houve 32 suicídios entre 2008 
e 2009 e pelo menos 25 no ano passado, segundo sindicatos. [...].Empregado 
na France Telecom há 30 anos, ele não teria suportado as mudanças 
frequentes de locais de trabalho, ocorridas nos últimos tempos, afirmam 
sindicalistas. "Essas transferências impostas o levaram a vender sua casa. Ele 
havia escrito várias vezes à direção, mas não obteve resposta", diz François 
Deschamps, representante dos sindicatos CFE-CGC-Unsa da região sudoeste 
da França.49 

 

 O suicídio do trabalhador é a conseqüência de uma política destinada a eliminar 

aqueles julgados como obstáculo ao acumulo de capital. A corporação passa a atribuir metas 

inatingíveis e a manipular perversamente o empregado que, entre desistir de uma história de 

trabalho e tentar começar em outra carreira numa idade já avançada, prefere abreviar a morte 

através do suicídio. 

 A desvalorização e o desrespeito do trabalhador durante sua jornada laboral, seja por 

motivações de natureza profissional ou mesmo devido a características pessoais, incrementam 

a lista de fatores que desencadeiam o sofrimento. Margarida Barreto assevera que nos atos de 

humilhação: 

 

Predominam as emoções tristes que despontencializam e submetem, 
persistindo no tempo. Muitas vezes, eles vêem como única saída a solidão, 
situação mais freqüente entre os homens. Deprimidos e desvalorizados, 
sentem-se impotentes para agir; a vida gradativamente perde o sentido, e eles 
já não acreditam em sua capacidade. A recordação do vivido toma conta dos 

                                                 
49 Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/04/110426_suicidio_france_telecom_df.shtml. 
Acesso em: 08 de junho de 2011. Ainda segundo o site, o processo de privatização da estatal que contava com 
mais de 100 anos de história e a conseqüente política de reestruturação da empresa que previa a demissão de 
22.000 pessoas em 3 anos, parece ter acionado o estopim para a onda de suicídios da companhia. 
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pensamentos e não consegue esquecer a violência sofrida. São situações que 
persistem por longo período em alguns, chegando a interferir no sono e na 
memória.50   

 

 No caso dos transtornos psicológicos advindo do assédio moral, é possível que as 

repercussões e os traumas resultantes da exposição a este problema persistam durante anos 

sob a forma de estresse pós-traumatico, sendo necessário o acompanhamento médico deste 

trabalhador. Marie-france Hirigoyen esclarece como o assédio moral atormenta a vida 

posterior do trabalhador: 

 

A rememoração das cenas de violência e humilhação se impõe à pessoa 
traumatizada, que não consegue se livrar delas. Essas imagens, exteriores à 
pessoa que as recusa, funcionam como flashbacks dolorosos. À noite, as 
situações traumáticas são revividas sob a forma de pesadelos. A evocação 
das cenas violentas permanece dolorosa por muito tempo, às vezes até para 
sempre. Anos depois, as vítimas continuam a ter terríveis pesadelos 
associados a elas. Muitas pessoas dizem que, mesmo dez ou vinte anos 
depois, começam a chorar quando têm, por exemplo, de olhar papéis 
lembrando aquela situação. Nas cartas que vieram junto com o questionário 
devolvido, algumas pessoas, para quem o assédio moral tinha acontecido há 
muitos anos, mostraram-nos quanto o fato de reviver as feridas passadas 
reativava o sofrimento, intacto como no momento que ocorreu. Elas 
recordavam as cenas de humilhação, sentiam outra vez o mesmo golpe no 
estômago, a mesma vertigem.51  

  

 Ante o exposto, torna-se impreterível que os órgãos de fiscalização, o Ministério 

Público do Trabalho e os Auditores do Trabalho, intensifiquem suas investigações e 

fiscalizações nas empresas, sobretudo naquelas onde as denúncias ocorrem de maneira 

reiterada e naquelas onde a atividade, de per si, é potencialmente precarizada, caso das 

empresas que terceirizadas como os call centers, evitando com isso a proliferação dos casos 

de doenças ocupacionais físicas ou mentais, que decorrem, conforme exposto, das condições 

degradantes do ambiente de trabalho. 

 Procedendo desta forma, haverá uma diminuição da despesa estatal em face das 

aposentarias precoces por invalidez e a diminuição do tempo das licenças médicas. Porém, o 

                                                 
50 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Op. cit. p. 192. Nesta mesma página, a autora colaciona um 
depoimento de funcionário acometido de doença profissional e dos reflexos da humilhação que sofria em 
decorrência da doença: “Quando eu era humilhado, eu sentia tudo: medo da doença, de ficar aleijado, de ser 
demitido, de não ter mais convênio...Ficava remendo o corpo todo...Tinha raiva, revolta...”(H, pardo, hérnia 
discal, ind. quím.).  
51 HIRIGOYEN. Marie-France. Mal-estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Tradução: Rejane 
Janowitzer. 5ª ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p.165-166. 
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mais importante é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador enquanto pessoa humana, 

pois um ambiente de trabalho sadio repercutirá positivamente nas relações familiares do 

trabalhador com sua família e nas relações do individuo com a sociedade. Infere-se, 

outrossim, que o trabalho realizado de forma saudável e equilibrada, conduzirá a sociedade 

num contexto macro, a situações de maior equilíbrio.         
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6 SITUAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

6.1 O TRABALHO DECENTE COMO REFERÊNCIA 

 

 Diante das situações e dos relatos cada vez mais constantes de precarização das 

condições de trabalho, surge uma nova perspectiva de valorização do trabalho humano. Nesse 

sentido, a busca pelo trabalho decente ganha força internacional, sendo este o motivo da 

escolha do tema para a abertura do penúltimo capítulo da presente dissertação.  

 Não é admissível na contemporaneidade a manutenção de postos trabalho que 

maculem a dignidade do trabalhador. De acordo com este mesmo raciocínio, os elevados 

índices de desemprego e de trabalho informal não devem motivar a criação de postos de 

trabalho maculados pelas diversas formas de precarização. 

 Desta forma, a concretização do direito fundamental ao trabalho não significa a 

exposição do trabalhador a qualquer tipo de atividade laboral. O direito ao trabalho precisa, 

por força do princípio da dignidade da pessoa humana, estar revestido do manto da decência, 

única forma de minimizar os mecanismos de precarização perversamente desenvolvidos que 

ainda insistem em contaminar muitas relações laborais. 

 Quando a relação laboral ocorre dentro dos limites impostos pelo ordenamento estatal, 

dificilmente haverá espaço para formas de exploração da mão-de-obra que venham a preterir a 

dignidade do trabalhador. Destarte, quando o trabalhador é atendido dentro das necessidades 

mínimas de subsistência e quando a autonomia da vontade do empregador também se limita 

dentro da esfera legal, a probabilidade da relação de trabalho transcorrer dentro dos padrões 

aceitáveis de decência aumenta significativamente. 

 No entanto, é preciso saber de forma mais clara o que é trabalho decente. Em recente 

trabalho, Yara Gurgel leciona sobre a matéria da seguinte forma: 

 

Trabalho decente é a atividade exercida em conformidade com os preceitos 
de igualdade, liberdade, equidade, respeito à saúde e segurança do 
trabalhador e com remuneração justa, livre de qualquer margem de 
discriminação, de condição análoga à de escravo, de trabalho infantil, 
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fortalecida pelo diálogo social e essencial ao combate à pobreza e à 
minimização das desigualdades sociais.1 

 

 Nessa mesma linha de raciocínio, José Cláudio Monteiro de Brito Filho trata do tema 

salientando que devem ser tomadas diversas providências tanto pelo Estado quanto pelo 

empregador visando à proteção do trabalhador. O autor estabelece parâmetros sem o qual 

inexiste trabalho decente, para em seguida formular um conceito sobre o tema. Eis as palavras 

do autor: 

 

Não há trabalho decente sem condições adequadas à preservação da vida e 
da saúde do trabalhador. Não há trabalho decente sem justas condições para 
o trabalho, principalmente no que toca às horas de trabalho e aos períodos de 
repouso. Não há trabalho decente sem justa remuneração pelo esforço 
despendido. Não há trabalho decente se o Estado não toma todas as medidas 
necessárias para a criação e para a manutenção dos postos de trabalho. Não 
há, por fim, trabalho decente se o trabalhador não está protegido dos riscos 
sociais, parte deles originada do próprio trabalho humano. 
Trabalho decente, então, é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador 
que corresponde: à existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à 
igualdade no trabalho; ao trabalho com condições justas, incluindo a 
remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à proibição do 
trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais.2  

 

 Não se pode falar em trabalho decente, inexistindo uma rede eficiente de proteção 

estatal. Tal proteção deve ter como objetivo maior, evitar que o trabalhador que, de per si, 

carrega consigo a condição da hipossuficiência, tenha de se submeter a condições degradantes 

de trabalho, como única forma de subsistência. Nesse sentido escreve Marcos César Amador 

Alves: 

 

A proteção social, enquanto postulado exigido para a constituição do 
trabalho decente, manifesta-se através de sistemas de seguros sociais que 
suportem eventualidades como desemprego, doença, velhice, além da adoção 
de políticas dirigidas à capacitação profissional e à proteção em face da 
flutuação do emprego no mercado de trabalho. Relaciona-se ao atendimento 

                                                 
1 GURGEL, Yara Maria Pereira . Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: Sua 
Aplicação às Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 120.  
2 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro. Trabalho Decente: Análise Jurídica da Exploração, Trabalho 
Escravo e Outras Formas de Trabalho Indigno. 2. ed.. São Paulo: LTr, 2010,  p. 52. 
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das necessidades humanas, elidindo a exclusão social, notadamente em 
momentos de crise.3 

  

 A promoção do trabalho decente vem sendo um dos objetivos da OIT, tanto que no 

Programa e Orçamento da OIT para o biênio 2006-2007, a busca pelo trabalho decente centra-

se na consecução de quatro objetivos principais: 

 

1) promover e cumprir as normas e os princípios e direitos fundamentais no 
trabalho; 
2) criar maiores oportunidades para mulheres e homens para que disponham 
de remuneração e empregos decentes; 
3) realçar a abrangência e a eficácia da proteção social para todos e; 
4) fortalecer o tripartismo e o diálogo social.4 

 
 

 Gabriela Neves Delgado discorre sobre a necessidade do trabalho decente utilizando 

argumentos semelhantes. Para tratar do tema, a autora, enxergando o direito ao trabalho como 

um direito fundamental, ressalva a imperiosa necessidade de que este labor esteja revestido 

pelo manto da dignidade. Essa necessidade de preservação da dignidade é expressa pela 

autora com os seguintes argumentos: 

 

A identidade social do homem somente será assegurada se o seu labor for 
digno. A explicação deve ser compreendida por meio da contradição 
permanente que se desenvolve na sociedade civil: ao mesmo tempo em que o 
trabalho possibilita a construção da identidade social do homem, pode 
também destruir a sua existência, caso não existam condições mínimas para 
o seu exercício. 
Se o obreiro ganha mal, se não existem condições mínimas de salubridade, 
por exemplo, não há espaço para a concretização da dignidade. O Direito 
será mera abstração. Compreender o trabalhador enquanto mero instrumento 
para a realização de determinado serviço, tônica da sociedade civil 
contemporânea, compromete o entendimento maior de que o homem deve 
ser o fim em si mesmo.5 

 

 Por força dos argumentos apresentados neste tópico, percebe-se que o trabalho 

decente, cuja efetividade é devidamente estimulada pela OIT em seus países membros, deve 

                                                 
3 ALVES, Marcos César Amador. Trabalho Decente sob a Perspectiva dos Direitos Humanos. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula de. (coords.). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010, p. 338. 
4 Organização Internacional do Trabalho. Trabalho Decente nas Américas: Uma Agenda Hemisférica, 2006-
2015. 1. ed. Brasília, 2006, p. VIII. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=187> 
Acesso em: 04 de agosto de 2010. 
5 DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: LTr, 2006, p. 237. 
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fazer parte de qualquer estado Democrático de Direito, cuja fundamentalidade dos direitos 

sociais é uma condição inerente.    

 

6.2 A INSISTÊNCIA EM DETERMINADOS GRUPOS DE PRESSÃO NA 

FLEXIBILIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

 Inegavelmente, não apenas a classe trabalhadora, mas setores importantes da 

sociedade, como os estudantes que formarão o mercado de trabalho futuro, os aposentados 

que prestaram relevantes serviços ao longo de toda uma vida a nação, dentre outros, são 

permanente bombardeados por uma clara propaganda veiculada pelos meios de comunicação 

e por políticos da direita conservadora e retrógrada, destinada a disseminar a idéia da 

necessidade imperiosa na mudança da legislação trabalhista, no sentido de promover a 

chamada flexibilização de direitos trabalhistas. 

 Na verdade, estes grupos representam nacionalmente o pensamento de poderosos 

grupos empresariais, fortalecidos nos últimos anos com o fenômeno da globalização e da 

abertura  dos mercados, onde pouco importa de onde vem o sacrifício e o sofrimento, desde 

que se tenha acesso ao produto por um preço baixo. Ricardo Antunes explica o surgimento 

deste fenômeno com as seguintes palavras:  

 

Desde que o capitalismo ingressou na sua mais recente fase de 
mundialização – o que se deu a partir do monumental processo de 
reestruturação e financeirização dos capitais nos anos 70-, estamos 
constatando que os capitais transnacionais exigem dos governos nacionais a 
flexibilização da legislação do trabalho, eufemismo para designar a 
desconstrução dos direitos sociais, resultado de longas lutas e embates do 
trabalho contra o capital desde o advento da Revolução Industrial.6 

 

 Não deveria interessar ao Brasil, por ser uma nação cuja Constituição consagra a 

valorização o trabalho humano e a dignidade da pessoa humana como um princípio maior, 

reduzir os direitos sociais dos trabalhadores conquistados, equiparando-os a países que não 

respeitam as mínimas garantias que devem inserir o labor dentro de padrões de decência. 

Assim, é inadmissível negociar, em nome da competitividade, condições de trabalho em 

                                                 
6 ANTUNES, Ricardo. Construção e Desconstrução da Legislação Social no Brasil. In: ANTUNES, Ricardo 
(org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 499. 
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sentido lato, que resultem numa precarização ainda maior do que a verificada hoje em 

diversos setores de atividade. 

 É preciso, portanto, proteger a dignidade do trabalhador nacional contra as investidas 

de produtos importados, cuja fabricação utiliza mão-de-obra precária. Não há problema algum 

em se tomar tal atitude, afinal, a proteção do trabalhador nacional nesses casos, implicará 

também na valorização do trabalhador estrangeiro, uma vez que se trata igualmente de pessoa 

humana revestida dos mesmos direitos. 

 O que tem havido na verdade é uma campanha em prol da flexibilização de direitos, 

como se tal providencia viesse a resolver todos os problemas econômicos e sociais atualmente 

existentes. Deve haver pelo menos um debate de idéias para que o poderio econômico não 

prevaleça, sendo este o papel da impressa livre. Nesse sentido, José Afonso da Silva pondera 

que: 

 

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da 
empresa jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido 
de que ela só existe e se justifica na medida do direito dos indivíduos a uma 
informação correta e imparcial. A liberdade dominante é a de ser informado, 
a de ter acesso às fontes de informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o 
jornalista têm um direito fundamental de exercer sua atividade, sua missão, 
mas especialmente têm um dever. Reconhece-se-lhes o direito de informar 
ao público os acontecimentos e idéias, mas sobre ele incide o dever de 
informar à coletividade de tais acontecimentos e idéias, objetivamente, sem 
alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se 
terá não informação, mas deformação.7  

    

 Não há dúvidas de que os meios de comunicação constituem veículos de idéias, 

informação e entretenimento, “entretanto, caso o controle sobre que matéria vai ser 

transmitida ou não esteja em pequenos grupos sociais, são estes que decidem o que grande 

parcela da população deve saber”.8 Sobre o tema adverte ainda Marcelo Santos Leite que: 

 

Um instrumento bastante eficaz para um grupo de pressão atingir seus 
objetivos é a “criação” de uma opinião pública favorável aos seus interesses. 
E o veículo mais “moderno” para alcançar esse desiderato são os meios de 
comunicação de massa, cujas notícias, editoriais, ênfase nos comentários, 

                                                 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 247. 
8 LEITE, Marcelo Santos. “A influência dos Grupos de Pressão na Interpretação Constitucional.” In. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. n. 48, p. 194, julho-setembro. 2004. 
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perspectiva dos problemas podem ocultar uma intenção premeditada de 
orientar a opinião pública para ‘concluir’ de determinada forma, sobre um 
determinado assunto.9 

 

 Paulo Bonavides tratou do tema afirmando que os grupos de pressão não medem 

esforços para alcançar seus objetivos. Para tanto utilizam-se de toda sorte de artifícios, 

inclusive a corrupção. De acordo com o autor: 

 

A opinião pública é “preparada” e se for o caso “criada” para dar respaldo de 
legitimidade à pretensão do grupo, que esperava ver facilitada sua tarefa e 
por essa via indireta (apoio da opinião) lograr o deferimento dos favores 
impetrados junto dos poderes oficiais competentes. 
Dobrar a opinião e em casos mais agudos dar no público uma lavagem 
cerebral se consegue mediante o emprego dos instrumentos de comunicação 
de massas. O grupo mobiliza rádio, imprensa e televisão e por meios 
declarados ou sutis exterioriza a propaganda de seus objetivos, quer pela 
publicidade remunerada, quer pela obtenção da condescendência e simpatia 
dos que dominam aqueles meios. Produzido o clima de apoio, ao grupo se 
lhe depara a autoridade pública já favoravelmente predisposta aos seus 
interesses.10 
 

  

 É preciso que os estudiosos do direito, militantes da plena eficácia e aplicabilidade dos 

direitos sociais, aprofundem os estudos para a defesa destes direitos contribuindo para a 

continuidade de uma construção consagrada com a Constituição de 1988 e abruptamente 

interrompida, por anos de governo neoliberal que, se não conseguiu fulminar estes direitos 

consagrados, não foi por falta de tentativas e vontade. 

 É papel do estudioso, tornar-se verdadeiro advogado, não de uma causa individual, 

mas de uma causa mais ampla cujo benefício será da coletividade, pois o homem comum 

muitas vezes não tem conhecimento, nem mesmo condições estruturais diversas para 

combater a perversidade dos representantes das elites e dos grupos de pressão. Nesse sentido: 

 

Relevante parcela das pessoas no Brasil não possui acesso a uma formação 
educacional adequada que possibilite o desenvolvimento de uma postura 
crítica diante dos fatos que toma conhecimento, nem condições materiais 
para colher as informações suficientes para se posicionar conscientemente 
desta ou daquela forma diante de um problema jurídico ou político.11 

 

  
                                                 
9 Ibidem, p. 197. 
10 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 467 
11LEITE, Marcelo Santos. Op. cit., p. 189. 



 

 

150

 Percebe-se que as idéias falaciosas concernentes a flexibilização da legislação vigente 

se propagam com muita rapidez dentro das diversas esferas sociais supracitadas, sendo 

necessário uma discussão equilibrada e urgente sobre o tema, para que um paradigma 

existente não venha a ser substituído por outro que atenda a interesses unicamente das elites 

empresariais, preterindo direitos historicamente conquistados pela classe laboral. Nesse 

contexto, a flexibilização dos direitos dos trabalhadores nada mais é do que uma tentativa 

sórdida de desconstruir um processo que levou séculos para ser consagrado. 

 

6.2.1 Flexibilização ou redução de direitos? 

 

 Não é preciso uma análise pormenorizada, quando se observa na maioria das situações 

fáticas que, quando se fala em flexibilização de direitos, em verdade, o que se deseja é que 

direitos existentes sejam mitigados sem a devida contrapartida. Mais uma vez, quase sempre 

estas propostas vêm acompanhadas de ameaças de demissão dos trabalhadores, da mudança 

de local da fábrica ou de outras argumentações falaciosas que afastam a empresa de valores 

éticos e morais e fulminam qualquer tentativa de enquadrá-la dentro da chamada 

responsabilidade social. Através da estratégia do medo e das mais diversas ameaças, as 

empresas preferem a escolha de manter lucros elevados em detrimento da qualidade de vida 

dos trabalhadores. É o agradecimento do capital àqueles que, por vezes, dedicaram à saúde, a 

família, enfim, a vida, ao crescimento de uma corporação que, dependo de uma decisão, 

abandona a todos a própria sorte.  

 Este comportamento empresarial não é privilégio da Brasil. No campo internacional 

existem exemplos de empresas que optaram pela estratégia do medo, para implementar 

mecanismos flexibilizatórios lesivos aos trabalhadores. É o que revela Ariosvaldo de Oliveira 

Santos através das seguintes informações: 

 

No início do segundo semestre de 2004, por exemplo, trabalhadores de uma 
fábrica de componentes automotivos da filial francesa da empresa Bosch 
assinaram acordo coletivo pelo qual fica estabelecida uma jornada superior a 
35 horas semanais sem aumento de salários. Como instrumento de pressão, a 
fábrica utilizou um argumento que tem sido uma realidade para diversos 
movimentos sindicais: a deslocalização das atividades para a Hungria, onde 
a força de trabalho é mais barata. Argumento que vem sendo amplamente 
utilizado pelas empresas, como demonstra outro caso exemplar, o da fábrica 
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da Renault Vilvorde, que nos anos 1990 encerrou suas atividades na Bélgica 
alegando os altos custos de produção das unidades automotivas.12   

 

 Adentrando a esfera nacional, é preciso inicialmente que seja estabelecida a diferença 

entre flexibilização e desregulamentação. Lygia Maria Godoy estabelece esta distinção e 

explica uma possível razão pela qual estes termos são, por vezes, utilizados 

indiscriminadamente. De acordo com a autora: 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que os vocábulos “flexibilização” e 
“desregulamentação” embora possuam conceitualmente significados 
distintos – já que flexibilidade pressupõe a capacidade de adaptação das 
normas trabalhistas às novas relações de trabalho e desregulamentação 
pressupõe a eliminação de regras estatais trabalhistas -, são usados como 
sinônimos. Talvez essa denominação genérica de flexibilidade seja uma 
forma deliberada de ocultarem-se os novos controles que a nova ordem 
impõe.[...]. 
A “desregulamentação”, também entendida como flexibilização unilateral, 
pode ser imposta pelo Estado ou pelo empregador com o fim de diminuir 
benéficos trabalhistas sem oferecer uma contrapartida determinada, aspecto 
que a diferencia da “flexibilização”, que a priori seria a adaptação 
autônoma, negociada e condicionada a uma contraprestação específica dos 
direitos trabalhistas. Ou seja, a desregulamentação. 13   

 

 Oscar Ermida Uriarte alerta para o perigo da utilização genérica do termo 

flexibilidade. Conforme exposto no tópico anterior, é preciso saber diferenciar os aspectos 

positivos e negativos carregados pela expressão. Observa o autor que: 

 

O uso genérico do vocábulo flexibilidade, em sua acepção mais ampla, está 
eivado de intencionalidade, resultante de uma tomada de posição ideológica. 
Opõe-se o termo “flexibilidade” como algo positivo em face das condições 
supostamente negativas de seu oposto “rigidez”, que evocaria qualificativos 
de tosco, grosseiro, rude, inadaptável. Mas, por outro lado, só as condições 
positivas do flexível são citadas, omitindo-se as negativas, tais como as que 
se referem ao inseguro, instável, maleável, complacente, fraco e até servil ou 
genuflexo.14  

 

                                                 
12 SANTOS, Ariosvaldo de Oliveira. A Nova Crise do Sindicalismo Internacional. In: ANTUNES, Ricardo 
(org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 454. 
13 CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A Flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil: 
Desregulação ou Regulação Anética do Mercado?. São Paulo: LTr, 2008, p. 130-131. 
14 URIARTE, Oscar Ermida. A Flexibilidade. São Paulo. LTr, 2002, p. 18 
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 Coube ao Brasil promover a primeira reforma desregulamentadora da América Latina, 

que se manifestou através do advento do FGTS, em substituição a antiga estabilidade decenal. 

Houve, portanto, uma troca do direito a continuidade do emprego, por um valor pago 

previamente, permitindo ao empregador dispor livremente do direito de despedir, desde que 

pague a multa cabível quando do ato da dispensa. Destarte, criou-se a possibilidade clara de 

rotatividade do mercado de trabalho, sobretudo em face dos elevados índices de desemprego e 

informalidade que assolam a realidade brasileira.  Oscar Ermida Uriarte expõe como o FGTS, 

ao invés de tornar-se um mecanismo de proteção ao trabalhador, em verdade, provoca e 

estimula a rotatividade dos postos de trabalho: 

 

Com efeito, embora a substituição da indenização pela retirada da soma 
depositada num fundo não significasse perda econômica para o trabalhador e 
pudesse mesmo dar-lhe maior certeza do crédito, ao livrá-lo do risco da 
insolvência ou do simples descumprimento patronal, esse sistema de 
dispensa totalmente livre e até “pré-pago” gerou, alimentou ou tolerou uma 
grande predisposição para a dispensa, convertendo-a numa promoção da 
rotatividade no emprego, a ponto de, nos últimos anos, o próprio Governo 
brasileiro considerar a alta rotatividade no emprego um dos maiores 
problemas a ser enfrentado pela política trabalhista do país. De fato, essa 
rotatividade é de mais de 30% anuais ou, em outras palavras, o trabalhador 
brasileiro, em média, não permanece mais de dois anos numa mesma 
empresa. [...]. Por mais que a Constituição de 1988 tenha restabelecido a 
obrigação do pagamento de uma modesta indenização a cargo do 
empregador, em caso de dispensa sem justa causa, o FGTS continua sendo 
um estímulo à extinção da relação de trabalho.15   

 

 A Constituição de 1988, mais uma vez tornou-se um marco na proteção dos direitos 

trabalhistas, no sentido de só permitir a flexibilização de direitos nos casos albergados 

diretamente em seu texto legal. Silvio Beltramelli Netto entende que tal fato decorre da 

legitimação do Poder Constituinte Originário, pois tal poder é incondicional, ilimitado e 

autônomo. O autor discorre sobre o tema, apresentando este rol taxativo de possibilidades de 

flexibilização constitucionalmente previsto dentro do art. 7°: 

 

A primeira encontra-se no inciso VI, que positiva como direito do 
trabalhador urbano e rural o tradicional Princípio da Irredutibilidade 
Salarial; porém o relativiza, nestes termos: “irredutibilidade do salário, salvo 
o disposto em  convenção ou acordo coletivo.” (destacado). A segunda 
consta do inciso XIII: “duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 

                                                 
15 URIARTE, Oscar Ermida. Op. cit, p. 29-30. 
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a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.” 
(destacado). Finalmente, a terceira surge do inciso XIV: “jornada de seis 
horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva.” (destacado).16   

 

 A existência destes limites é a garantia que a sociedade e, mais precisamente, a classe 

trabalhadora possui, para que direitos historicamente conquistados e devidamente albergados 

sob o status de norma constitucional, venham a ser preservados e gradativamente ampliados, 

sempre em busca da valorização progressiva do trabalho e do trabalhador. 

 Por último, é preciso desvincular as propostas de flexibilização como fator decisivo e 

de grande influência para a redução dos elevados índices de desemprego. Como as propostas 

de flexibilização e desregulação partem de grupos interessados unicamente com o capital, 

parece razoável que tais propostas recheadas de tamanha generosidade soem falaciosas. Em 

verdade, estudos demonstram que não existe relação entre flexibilização e taxa de 

desemprego. Nesse sentido, Oscar Ermida Uriarte informa, para em seguida advertir que: 

 

Há vários anos que na OIT se vem duvidando da relação entre 
desregulamentação e emprego. Nas publicações mais recentes, já se afirma 
abertamente que, em geral, as reformas flexibilizadoras não têm contribuído 
para gerar emprego, mas, em compensação, teriam contribuído para 
deteriorar a qualidade do emprego restante. [...]. 
O fato é que o verdadeiro problema do emprego não é o Direito do trabalho 
nem o sistema de relações de trabalho, cuja incidência no emprego é muito 
relativa. O verdadeiro problema é um sistema econômico que destrói mais 
do que gera postos de trabalho. A substituição da mão-de-obra, mais a 
conveniência economicista de manter um desemprego funcional são os reais 
problemas. E a solução não está no Direito do Trabalho, mas fora, porque o 
problema em si está fora. A solução não pode ser uma progressiva 
degradação das condições de trabalho, porque seria suicida e porque, além 
disso, nenhum empregador contrata trabalhador que não precisa, só porque é 
mais “barato”, e nenhum empregador deixa de contratar trabalhador de que 
precisa, porque é um pouco mais “caro”.17  

                                                 
16 BELTRAMELLI NETO. Silvio. Limites da Flexibilização dos Direitos Trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, 
p. 79. 
17 URIARTE, Oscar Ermida. Op. cit, p. 59. 
O autor fez um cuidadoso levantamento de tendências flexibilizatórias e taxas de desemprego em alguns países, 
constatando a falácia da flexibilização como mecanismo de redução de desemprego. Apenas para ilustrar, é 
cabível transcrever os dados da Espanha e da Argentina. Diz então o autor que “na Espanha, o processo de 
flexibilização iniciou-se, fundamentalmente, a partir de 1984, com uma taxa de desemprego da ordem de 10%. 
Após uma década de reformas flexibilizadoras, o desemprego, que deveria ter baixado, subiu para cerca de 22%. 
Resultado: menos trabalhadores ocupados, menos protegidos. Em 1997, reage-se contra isso e se celebra o citado 
Acordo Internacional de Estabilidade no Emprego para promover o contrato de longa duração. E, curiosamente, 
o desemprego cai moderadamente para 18 ou 19%. No caso chileno, “depois da reforma trabalhista de 1978/79, 
o desemprego também aumentou persistentemente até 20% e só desceu após a adoção de drásticas medidas 
macroeconômicas – inclusive uma hiperdesvalorização – totalmente alheias ao trabalho. Aí, sim, o desemprego 
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6.3 O SALÁRIO MÍNIMO COMO INSTITUTO CONCRETIZADOR DA DIGNIDADE DO 

TRABALHADOR 

 

 A instituição do salário mínimo por lei, bem como sua proteção constitucional é 

medida necessária e preventiva cujo fito é evitar que o fantasma da exploração legitimada 

pelo Estado no século XIX, em face de uma liberdade contratual desarrazoada, retorne aos 

dias atuais através da agressividade e virulência das propostas flexibilizadoras. 

 O salário mínimo como integrante do rol de direitos sociais, constitui um instituto de 

natureza fundamental. Trata-se de um instrumento eficaz de combate à miséria e de 

consagração da dignidade do trabalhador. É incabível, portanto, sob o prisma principiológico 

da vedação do retrocesso, que o salário mínimo seja reduzido, ou que perca o poder de 

compra de tal maneira que coloque o trabalhador em uma condição que exclua sua capacidade 

de subsistência. 

 Impende ressaltar que o objetivo principal do salário mínimo é garantir os limites 

mínimos de sobrevivência do trabalhador e de sua família. Tal fato não pode ser deixado a 

cargo dos empregadores, pois a história ensinou que uma condição de miserabilidade salarial 

dos trabalhadores, pode ser considerada natural e perfeitamente aceitável, porquanto nunca é 

demais lembrar o trágico século XIX para a classe trabalhadora. 

 

6.3.1 O valor do trabalho 

 

 Preocupada com a exploração cruel do trabalho, a Igreja através do Papa Leão XIII, 

publicou a Carta Encíclica Rerum Novarum, que trata das condições dos operários. No ítem 

27 da referida encíclica, o Sumo Pontífice expressa sua preocupação com a remuneração 

destinada aos operários, especialmente porque naquele tempo, final do século XIX, ainda 

estava em curso o liberalismo econômico, responsável pela dominação brutal dos 

trabalhadores pelo poderio econômico. 

                                                                                                                                                         
baixou para cerca de 7%. Em 1990, deu-se novamente a “re-regulamentação”, que alguns consideram verdadeiro 
“enrijecimento” e outros, mera maquilagem. Seja como for, o desemprego continuou baixando até mais ou 
menos 4% para voltar a subir até 10% em 1999, sem nenhuma mudança importante na legislação trabalhista. p. 
57-58. 
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 As palavras do pontífice atravessaram o século XX sem perder a atualidade. Portanto, 

seja em que momento for, é inadmissível o pagamento de salários indignos em troca da força 

de trabalho, único meio de subsistência do trabalhador. Cabe, portanto, colacionar as palavras 

papais: 

 

Uma vez livremente aceite o salário por uma e outra parte, assim se 
raciocina, o patrão cumpre todos os seus compromissos desde que o pague e 
não é obrigado a mais nada. Em tal hipótese, a justiça só seria lesada, se ele 
se recusasse a saldar a dívida ou o operário a concluir todo o seu trabalho, e 
a satisfazer as suas condições; e neste último caso, com exclusão de qualquer 
outro, é que o poder público teria que intervir para fazer valer o direito de 
qual quer deles.[...]. 
Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que lhes aprouver, 
cheguem, inclusivamente, a acordar na cifra do salário: acima da sua livre 
vontade está uma lei de justiça natural, mais elevada e mais antiga, a saber, 
que o salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do 
operário sóbrio e honrado. Mas se, constrangido pela necessidade ou forçado 
pelo receio dum mal maior, aceita condições duras que por outro lado lhe 
não seria permitido recusar, porque lhe são impostas pelo patrão ou por 
quem faz oferta do trabalho, então é isto sofrer uma violência contra a qual a 
justiça protesta.18 

    

 Segundo Amauri Mascaro Nascimento, o salário não deve ser visto apenas dentro de 

uma perspectiva socioeconômica. Existe uma dimensão maior a ser observada quando se trata 

do pagamento salarial caracterizada pela natureza alimentar do instituto. Nesse sentido, 

explica o autor que: 

 

A dimensão econômica do salário, apesar de fundamental, não é a única que 
pesa nos sistemas jurídicos salariais, conhecidas que são as interferências do 
direito positivo, através, inclusive, de princípios como o da isonomia 
salarial, da suficiência salarial que leva aos reajustes aos reajustes periódicos 
do valor do salário, aos valores mínimos que as normas garantem, etc. Há, 
portanto, outra dimensão da maior importância, que é a social. Não há 
economia sem empresas. Não há empresas sem trabalhadores. Não há 
trabalhadores sem salário para manter a sua vida. Esse é o círculo integrativo 
do qual resulta a concepção socioeconômica do salário, compositiva das 
dimensões, que não são isoladas, a econômica e a social.19 

 

6.3.2 O salário mínimo como instituto integrante do mínimo existencial 

                                                 
18 LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum: Sobre a Condição dos Operários. Disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum- 
novarum_po.html. Acesso em: 14 de junho de 2011. 
19 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria Jurídica do Salário.  2. ed. São Paulo: LTr, 1997, p. 33.  
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 O Estado deve ser capaz de prover ao cidadão padrões mínimos estruturais para uma 

sobrevivência digna. A proteção ao salário mínimo está inserida dentro deste contexto, pois 

não há dignidade quando o trabalhador vende sua força de trabalho por um valor miserável. 

Nesse sentido, “é obrigação de um Estado Social controlar os riscos resultantes do problema 

da pobreza, que não podem ser atribuídos aos próprios indivíduos, e restituir um status 

mínimo de satisfação das necessidades pessoais”.20  

 A única forma que o trabalhador possui para sobreviver é através dos seus ganhos 

auferidos através da venda de sua força de trabalho. O trabalho é, portanto, a única forma do 

obreiro garantir o mínimo necessário a sua sobrevivência, bem como de seus familiares. A 

Constituição Federal albergou o tema em seu art. 7°, IV, estabelecendo como um direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais. In verbis: 

 

Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

 

 Não há dúvidas de que se existir qualquer brecha para redução ou flexibilização deste 

direito constitucional, resultará numa intervenção imediata dos empregadores no campo 

legislativo, visando a retirada do mínimo necessário a manutenção de uma vida digna pelo 

cidadão que trabalha, pois a avidez pelo lucro não existia só no século XIX, existe hoje, 

porém arrefecida em face dos direitos historicamente adquiridos e positivados pelo Estado. 

 Houve um período na história do Brasil, muito bem representado na década de 1980, 

onde o salário mínimo era sistematicamente atacado em face dos elevados índices 

inflacionários. Após a estabilidade da economia, a política neoliberal manteve o salário 

mínimo em valores bastante baixos, porém, gradativamente, este importante instituto 

constitucional vem se recuperando, através de aumentos reais que cobrem os atuais índices  

inflacionários, apesar de seu ainda pequeno ganho real. Sobre o tema, ensina Süssekind: 

 

                                                 
20 KRELL, Andreas J.. “DIREITOS SOCIAIS E CONTROLE JUDICIAL NO BRASIL E N A 
ALEMANHA: Os Descaminhos de um Direito Constitucional “Comparado”.  Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 2002, p. 60. 
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O salário mínimo deve ser periodicamente reajustado, a fim de conservar o 
seu poder aquisitivo. Como já vimos, a lei deve fixar o seu valor com base 
no custo mensal dos precitados fatores. Esse é o valor real a ser preservado. 
Daí por que a mesma lei deve instituir o mecanismo de reajuste da sua 
expressão nominal e prescrever a periodicidade dessa correção automática. 
Mas a Carta Magna exige que índice não seja inferior ao da inflação de 
custos dos fatores que o compões, no correspondente período, eis que impõe 
‘reajustes Periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo’ 21 

 

6.3.3 O combate as desigualdades regionais através da proteção legal do salário mínimo   

 

 As Convenções da OIT que versam sobre a proteção salarial albergam comumente a 

necessidade dos Membros que as ratificam, em impor força de lei ao salário mínimo. No caso 

brasileiro o salário mínimo está consagrado na Lei Maior, cabendo a lei infraconstitucional a 

fixação do seu valor, fato que deve ocorrer periodicamente. 

 Não há dúvidas de que a ausência de proteção legal ao salário mínimo poderia 

ocasionar situações de extremo desequilíbrio social, fato agravado pelos elevados índices de 

desemprego. Outrossim, a liberdade total de negociação salarial levaria a imposição de 

padrões salariais indignos e degradantes. A humanidade já viveu tal situação no século XIX, 

época em que o trabalhador sofreu todas as formas possíveis de crueldade e de violência por 

parte de empregador. Este aspecto também foi alvo dos manuscritos filosóficos de Marx, 

filósofo que conviveu com o problema do trabalhado do século XIX in loco. Dizia ele: 

 

A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como 
de qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, 
então parte dos trabalhadores cai na miséria ou na fome. Assim, a existência 
do trabalhador torna-se reduzida às mesmas condições que a existência de 
qualquer outra mercadoria.22   

  

 Portanto, a proteção estatal ao salário mínimo é de fundamental importância para a 

manutenção de padrões mínimos de subsistência para o trabalhador e seus familiares, sem a 

qual haveria, em verdade, uma imposição opressora do empregador a níveis salariais 

degradantes cujo resultado final seria a redução do trabalhador a uma condição análoga a de 

                                                 
21 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3. ed. amp. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 176. 
22 MARX, Karl. Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Tradução de Alex Martins. São Paulo: Martin Claret, 
2005, p. 66. 
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escravo, fato infelizmente ainda real em nossa contemporaneidade, sobretudo em localidades 

onde o Poder estatal inexiste, ou existe de forma precária. 

 Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão: “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdade sociais e regionais”. Assim dispõe a Constituição Federal no art. 3°, I e III. 

 Parafraseando os ensinamentos de K.W. Rothchild, presentes na obra “Teoria dos 

Salários”, editado em 1971, Rodrigo Fortunato Goulart adverte que:  

 

Considerando o abismo econômico entre regiões brasileiras (Nordeste e 
Sudeste, por exemplo), a existência de um salário mínimo nacional e único 
torna-se um importante instrumento de combate à desigualdade, 
proporcionando um impulso econômico nas regiões mais pobres do país.23 

 

 Ainda sobre o problema da discriminação, Wilson Steinmetz afirma que, “a finalidade da 

norma constitucional de proibição de discriminação é impedir a marginalização ou a 

‘guetização’ de pessoas e grupos; impedir a criação e a cristalização de ‘subclasses sociais’ ou 

subcategorias sociais’ com base em fatores (de discriminação) que o texto constitucional 

especifica e em outros deixa em aberto à identidade e a valoração do legislador e do juiz”.24 

 Nesse sentido, o salário mínimo exerce um papel de fundamental importância, 

coibindo a contratação de trabalhadores com salários inferiores ao mínimo legal nos cantos 

mais remotos do país. O desrespeito a esta garantia ensejará as medidas judiciais cabíveis no 

caso concreto. 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTABILIDADE 

 

 Além do princípio da continuidade da relação de emprego, outro ponto que merece 

destaque quanto à proteção da relação de emprego versa sobre a estabilidade. Este instituto 

sofreu um forte impacto com o surgimento do FGTS no ordenamento jurídico, que atacou à 

estabilidade decenal e as antigas indenizações por tempo de serviço. Maurício Godinho 

                                                 
23 GOULART, Rodrigo Fortunato. Salário Mínimo – art. 7°, inc. IV da Constituição Federal de 1988. In: 
Direito Constitucional do Trabalho Vinte Anos Depois: Constituição Federal de 1988. VILLATORE, Marco 
Antônio César e HASSON, Roland (Coord.). ALMEIDA, Ronald Silka de (Org.). Curitiba: Juruá, 2008, p. 208. 
24 STEINMEIT. Wilson. A Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais.  São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 245. 
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Delgado diferencia os conceitos de estabilidade no emprego de garantias do emprego ou 

estabilidades provisórias. Explica o autor que: 

 

Estabilidade é a vantagem jurídica de caráter permanente deferida ao 
empregado em virtude de uma circunstância tipificada de caráter geral, de 
modo a assegurar a manutenção indefinida no tempo do vínculo 
empregatício, independente da vontade do empregador. [...] 
Garantia de emprego, por sua vez, conforme já definido, é a vantagem 
jurídica de caráter transitório deferida ao empregado em virtude de uma 
circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial, de modo a 
assegurar a manutenção do vínculo empregatício por um lapso temporal 
definido, independentemente da vontade do empregador. Tais garantias têm 
sido chamadas, também, de estabilidades temporárias ou estabilidades 
provisórias (expressões algo contraditórias, mas que se vêm consagrando).25 

 

 A estabilidade definitiva foi gradativamente perdendo espaço no ordenamento jurídico 

brasileiro, de maneira que hoje a estabilidade definitiva só existe na esfera pública através do 

disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 41 e no art. 19 do ADCT. Só há que se 

falar em estabilidade decenal para àqueles que a adquiriram antes da atual Constituição. 

 Ainda sobre a estabilidade definitiva, teoricamente é possível o trabalhador adquirir 

estabilidade por ato unilateral e voluntário do empregador, por força da aplicação da norma 

mais favorável. Desta forma, é cabível analisar em que circunstâncias o benéfico foi 

concedido ao trabalhador. 

 Maurício Godinho Delgado apresenta duas situações onde é incabível a manutenção 

da estabilidade. A primeira versa sobre a invalidação de estabilidade concedida por entidade 

estatal criada nos moldes privatísticos, de acordo com o disposto no art. 173, § 1°, II, da 

Constituição Federal de 1988, pois existe a necessidade, de acordo com o disposto na Súmula 

35526, da aprovação do Ministério que a subordina. O segundo aspecto trata da estabilidade 

concedida por entidades como sindicatos ou partidos políticos, situação que ensejaria à 

continuidade de trabalhadores que poderiam agir de forma contrária as mudanças 

democráticas que caracterizam estas instituições.27 

                                                 
25 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8ª ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 1144 e 1150. 
26 Súmula 355: “O aviso DIREH n. 2, de 12 de dezembro de 1984, que concedia estabilidade aos empregados da 
CONAB, não tem eficácia, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordina.” 
27 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 1149. 
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 Resta, Portanto, algumas situações de estabilidade previstas em lei, porém todas elas 

apresentam um lapso temporal de vigência, protegendo a relação apenas durante um curto 

espaço de tempo. 

 Sem maiores aprofundamentos é cabível citar alguns exemplos de estabilidade 

provisória. A Constituição alberga a estabilidade sindical dentro do rol de direitos sociais 

fundamentais, conforme inteligência do art. 8°, VIII; Também gozam de estabilidade relativa 

os titulares e suplentes da CIPA eleitos pelos trabalhadores; a gestante e o empregado 

acidentado, dentro outros casos previstos em lei. 

 O fato é que todas estas formas de estabilidade provisória só acontecem durante um 

curto espaço de tempo, ou seja, após o término da estabilidade o caminho do empregador se 

abre para a possibilidade de demissão. Desta forma, um candidato a presidência de um 

sindicado derrotado pode perder o emprego por uma retaliação do empregador em face de 

uma conduta que o contrarie. Tal fato pode ocorrer quando o candidato derrotado tinha como 

propostas, promessas de pressão para reajustes salariais ou de melhorias das condições 

laborais, por exemplo. 

 Não apenas a situação dos candidatos a dirigentes sindicais, mas todo um conjunto de 

trabalhadores poderiam estar protegidos através da ratificação pelo Brasil da Convenção n. 

158 da OIT. 

 

6.4.1 A Convenção 158 da OIT 

 

 A questionável denúncia da Convenção n. 158, da OIT, poderia ser bastante 

minimizada, caso o legislativo tivesse regulado o inciso primeiro do art. 7° da Constituição 

Federal. Tal inciso apresenta o seguinte conteúdo legal, in verbis: 

 

Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização 
compensatória dentre outros direitos. 

 

 Apesar de estar há mais de 22 anos no primeiro inciso do art. 7°, nunca houve tempo 

suficiente para o legislativo brasileiro regular a matéria, restando uma lamentável inaplicabilidade do 

texto constitucional. Pode-se dizer, em linhas gerais, que o pagamento da multa do FGTS e o 



 

 

161

seguro-desemprego, além do pagamento das demais verbas albergadas na Constituição e na 

CLT por parte do empregador, constituem a proteção que goza o obreiro. Portanto, pagando 

os direitos legais e uma multa pífia, pode o empregador gozar livremente do direito de 

despedir. O que fazer então quando acaba o seguro-desemprego? 

 Com a remuneração baixa e limitada do seguro-desemprego e diante da ausência de 

políticas públicas adequadas e eficazes de reinserção no mercado de trabalho, resta ao 

trabalhador ficar a deriva, relegado a própria sorte, sem o apoio necessário da empresa que o 

demitiu, nem do governo, que deveriam direcionar a vida do trabalhador demitido 

conjuntamente e, atendendo aos interesses e talentos do trabalhador, encaminhá-lo a cursos 

que possibilitassem, pelo menos, uma possível disputa igualitária por outro posto de trabalho.

 Uma perspectiva positiva veio do plano internacional com o advento da OIT 15828. 

Esta convenção foi aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho em 1982 e, no plano 

interno, o Decreto legislativo n° 68, de 16 de setembro de 1992 tratou de aprovar a 

convenção, ocorrendo à promulgação através do Decreto n° 1.855, de 10 de abril de 1996. Por 

último, o Decreto n° 2.100 de dezembro de 1996, tornou pública a denúncia da convenção, in 

verbis, “visto haver sido denunciada por Nota do Governo brasileiro à Organização 

Internacional do Trabalho, tendo sido a denúncia registrada, por esta última, a 20 de 

novembro de 1996”. 

 Toda esta situação de fragilidade da relação de trabalho, motivada pela não 

regulamentação do art. 7°, I e pela denúncia da convenção n° 158, da OIT, foi abordada por 

Grijalbo Fernandes Coutinho. O autor também afirma peremptoriamente que a denúncia 

ocorreu através de ato ilegal do Presidente da República. Eis as palavras do autor sobre estas 

questões: 

                                                 
28 Dois artigos albergados na convenção n° 158 da OIT merecem destaque, pois tratam diretamente da proteção 
da relação de emprego, principal foco deste diploma legal internacional, cabendo, portanto, a transcrição, in 
verbis destes dois artigos: 
Art 4° - Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma causa 
justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de 
funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. 
Art. 5° - Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o término da relação de trabalho constam 
os seguintes:  
a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o 
consentimento de empregador, durante as horas de trabalho; 
b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou ter atuado nessa qualidade; 
c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um empregador por supostas 
violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autoridades administrativas competentes; 
d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a religião, as opiniões 
políticas, a ascendência nacional ou a origem social; 
e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade.  
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Numa economia de alta rotatividade de mão de obra como fator de redução 
de seu custo e de enfraquecimento da organização sindical, torna-se 
imprescindível assegurar aos trabalhadores proteção contra a dispensa 
imotivada, seja pela regulamentação do art. 7°, inciso I, da Constituição 
Federal, seja pela ratificação da Convenção n. 158, da OIT. 
Ratificada a Convenção, a sua denúncia não poderia ser feita antes do prazo 
de 10 anos estabelecido pela própria Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Na hipótese mais flexível, a admissão da denúncia demandava a 
observância do processo legislativo que redundou na sua aprovação, ou seja, 
o ato do presidente da República precisaria ser aprovado pelo Parlamento.29   

 

 Percebe-se que um dos aspectos polêmicos em torno da denúncia da convenção n° 158 

reside no fato da não observância do prazo decenal por parte do governo brasileiro. Arion 

Sayão Romita entende que este argumento não pode ser levado em consideração para 

considerar ineficaz a denúncia do referido tratado, para isto alicerça sua interpretação na 

exposição de alguns técnicos da OIT, porém reconhece que este entendimento não é pacifico, 

pois entra em choque frontal com outros posicionamentos doutrinários expostos por Américo 

Plá Rodrigues e Arnaldo Süssekind. Eis o posicionamento do autor: 

 

O prazo de dez anos previsto pelo art. 17, § 1°, da Convenção n° 158 para 
que o Estado possa denunciá-la conta-se não do início da vigência subjetiva, 
mas sim da data em que ela teve vigência no plano internacional (vigência 
objetiva). Já que a Convenção n° 158 entrou em vigor internacionalmente 
em 23 de novembro de 1985 (como se lê em um dos considerandos do 
Decreto n° 1.855), ela poderia ser denunciada a partir de igual dia do ano de 
1995 (10 anos depois). A nota do governo brasileiro à OIT, comunicando a 
denúncia, foi registrada em 20 de novembro de 1996. Vê-se, portanto, que a 
exigência do decurso do prazo de 10 anos para que a convenção possa ser 
denunciada foi respeitada pelo governo brasileiro. 
Não é pacífico o entendimento de que o decênio, no caso de denúncia da 
convenção internacional, deva ser contado da data da vigência no plano 
internacional (vigência objetiva).30 

 

 O Outro aspecto polêmico que se observa, versa sobre o fato do Presidente da 

República não ter consultado o Congresso Nacional para concretizar a denúncia. Mais uma 

vez Romita, tomando por base o costume do Poder Executivo em denunciar convenções 

internacionais unilateralmente, considera dispensável a consulta ao Legislativo. Desta forma, 

                                                 
29 COUTINHO, Grijalbo Fernandes. O Direito do Trabalho Flexibilizado por FHC e Lula. São Paulo: LTr, 
2009, p. 87. 
30 ROMITA, Arion Sayão. A Tentativa de Ressuscitar a Convenção n° 158 da OIT. In: MARTINS FILHO, 
Ives Gandra et al (orgs..). A Efetividade do Direito e do Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 
241-242. 
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o fato do Presidente da República não ter enviado o ato de denúncia ao Congresso, também 

não seria fator de macular o ato. Explica o autor: 

 

Não se trata, na verdade, de “delegação de poderes”. A intervenção do Poder 
Legislativo é dispensada, em caso de denúncia da convenção internacional, 
não porque o Congresso nacional, na hipótese em tela, delegaria ao 
executivo a prática de ato de sua exclusiva competência. A intervenção do 
Poder Legislativo não é exigida porque a deliberação do Executivo, no 
sentido da denúncia, representa mera retratação do ato de submeter o texto 
da convenção internacional ao “referendo” do Congresso (CF, art. 84, VIII). 
Tudo se passa como se o Executivo jamais tivesse submetido o texto da 
convenção à aprovação do Congresso.31    

 

 Esse entendimento não é compartilhado por Arnaldo Süssekind. O autor parte do 

entendimento que a aprovação e a revogação de ato jurídico complexo devem constar dos 

mesmos procedimentos. Adverte o autor que existe uma diferença entre Estado e Governo, 

cabendo ao Estado uma possível denúncia e não ao Governo. Explica o autor que: 

 

Se as normas da convenção ratificada se incorporam à legislação nacional, 
conforme tem decidido reiteradamente o colendo Supremo tribunal Federal, 
afigura-se-nos que a revogação das respectivas normas, em virtude de 
denúncia efetivada pelo Presidente da república sem a manifestação do 
Congresso Nacional, afronta o sistema constitucional brasileiro.32 

 

 O fato é que existem inúmeros posicionamentos doutrinários, porém a conseqüência 

prática da Convenção n° 158 da OIT, em verdade, nunca ocorreu, seja em função da 

denúncia, seja em função da liminar concedida em face da ADIn 1.480/DF que estabeleceu 

que a referida convenção não é auto-aplicável, até o final do julgamento. 

 O trabalhador brasileiro continua, portanto, sem a proteção mais ampla do art. 7°, I, 

por falta de Lei Complementar e, no âmbito internacional, a proteção da OIT n° 158 foi 

perdida em face da denúncia realizada unilateralmente pelo governo brasileiro.  

 

6.5 O PROBLEMA DO DESEMPREGO 

 

                                                 
31 ROMITA, Arion Sayão. Op. cit., p. 243. 
32 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3. ed. amp. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 146. 
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 O desemprego e a miséria são elementos indispensáveis à manutenção do sistema 

capitalista neoliberal. O medo de perder o emprego e a certeza de que existe alguém sempre 

esperando para trabalhar em condições inferiores, fulmina qualquer possibilidade de 

mobilização por melhores condições de trabalho pela via do medo. Assim o trabalho precário 

se espraia em todos os ramos, em todas as carreiras e profissões, desvalorizando o trabalhador 

nas relações de emprego, desprotegendo cada vez mais estas relações, fulminando com isso a 

dignidade da pessoa humana. Sobre este quadro desolador, cabe transcrever a lição de Ricardo 

Antunes: 

 

O que dizer de uma forma de sociabilidade que, segundo dados recentes da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), desemprega ou precariza 
cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, algo em torno de um terço da 
força humana mundial que trabalha? Como uma seringa depois de usada, 
são todos descartáveis. Assim é, dizem, a lógica “inexorável” da 
modernidade.33 

 

 No plano nacional, ainda é extremamente preocupante as estatísticas do desemprego. 

Dados de abril de 2011 provenientes de pesquisas realizadas sobre a responsabilidade da 

Fundação Seade e pelo Dieese, mostram uma taxa de desemprego de 11,2%, com um 

contingente estimado de 1.197 mil pessoas.34  

  O emprego parece ser encarado como um favor que os empregadores estão fazendo 

aos trabalhadores. Porém, não se pode esquecer que a Lei Maior, em seu art. 170, caput, 

alberga a valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica. 

 A responsabilidade social das empresas deve começar valorizando sua força de 

trabalho, promovendo programas constantes de treinamento, criando ambientes saudáveis de 

trabalho, enfim, fazendo o trabalhador sentir-se digno. Infelizmente, este tipo de atitude é 

vista muito raramente nos diversos setores de atividade. 

 Diante do exposto, o cenário atual da relação de emprego parece sombrio, cabe a 

classe trabalhadora e a sociedade em geral, manterem uma permanente vigilância visando à 

preservação dos direitos conquistados até hoje, pois as elites empresariais e os políticos 

retrógrados tentarão construir mecanismos de desmanche do patrimônio jurídico lentamente 

                                                 
33 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio Sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do 
Trabalho. 10a ed. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 177. 
34 Disponível em: http://dieese.org.br/ped/sp/pedrmsp0411.pdf. Acesso em: 11 de julho de 2011.  
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conseguido nos últimos dois séculos. Lamentavelmente, as palavras de Magda Barros 

Biavaschi encerram o assunto quando nos ensina que: 

 

Em um quadro de redobradas inseguranças, boa parte dos postos de trabalho 
gerados são precários e mal remunerados, sendo ainda, notória a rotatividade 
da mão-de-obra, aprofundada diante da inexistência de mecanismos que 
criem dificuldade ao exercício do “direito de despedir”.35 

 

 No Brasil, não existe outra forma de sobreviver com o mínimo de dignidade sem uma 

ocupação remunerada, diferentemente de outros países, caso das nações escandinavas, onde o 

indivíduo que por qualquer motivo se encontra fora do mercado de trabalho, encontra amparo 

do Estado, este sim, exercendo o verdadeiro papel de Estado Democrático de Direito. 

 Se o trabalho precário é um fator que desgasta a dignidade do trabalhador, o 

desemprego extermina completamente o princípio da dignidade da pessoa humana, pois: 

“Toda perda de trabalho provoca uma ferida profunda na identidade de diferentes pessoas, 

concorrendo para a desagregação de suas personalidades”.36 O desemprego é uma das formas 

mais dramáticas de degradação humana e social. Nesse sentido Osmar de Almeida Santos 

afirma: 

 

A Revolução Tecnológica está causando temporariamente um grande 
desemprego nos países desenvolvidos. As soluções a curto prazo para o 
desemprego não estão funcionando. O desemprego está causando um grande 
mal-estar social, a criminalidade aumentando e, junto com ela, o fanatismo 
religioso, o racismo, o nacionalismo e o neofacismo. Os governos estão 
ficando pobres e fracos e os desempregados estão tendo que encontrar os 
seus próprios caminhos. Todo mundo está descontente. O que fazer?37 

 

 Nem todas as pessoas têm o perfil do empreendedorismo. A ausência deste perfil 

empreendedor não possui qualquer relação com a capacidade profissional do trabalhador, 

qualquer que seja ela. Outras vezes, o trabalhador até desejaria enveredar pela via do 

                                                 
35 BIAVASCHI, Magda Barros. Fundamentos do Direito do Trabalho. In: KREIN, José Dari et al (Coord.). 
As Transformações no Mundo do Trabalho e os Direitos dos Trabalhadores. São Paulo: LTr, 2006, p. 50. 
36 ENRIQUEZ, Eugene. Perda do Trabalho, Perda da Identidade. In: NABUCCO, Maria Regina; 
CARVALHO NETO, Antônio (orgs.). Relações de Trabalho Contemporâneas. Belo Horizonte: PUC-
Minas/Instituto de Relações do Trabalho, 1999, p. 72. apud  MORATO, João Marcos Castilho. Globalização e 
Flexibilização Trabalhista. Belo Horizonte: Inédita, 2003, p. 172 
37 SANTOS, Osmar de Almeida. O Futuro do Trabalho na Era da Tecnologia: Em Busca do Emprego 
perdido. São Paulo: Textonovo, 1997, p. 41 apud MORATO, João Marcos Castilho. Op. cit., p. 176. 
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empreendedorismo, mas algumas profissões precisam de elevados investimentos para que um 

negócio próprio possa ser planejado e executado. Por vezes ainda, o trabalhador possui os 

recursos, mas lhe falta coragem de encarar um desafio, uma loteria que pode culminar na 

ruína completa daquele que já está utilizando o mínimo em face do desemprego. 

 Resta, portanto, ao trabalhador, continuar a buscar a sobrevivência diária através da 

venda de sua força de trabalho. Para isto, é necessário não apenas medidas estatais que 

garantam o direito fundamental ao trabalho, mas que tal direito venha a ser desfrutado numa 

dimensão de dignidade e decência compatíveis com os demais direitos fundamentais, que 

gravitam em torno do princípio maior e de notável nobreza, a dignidade da pessoa humana. 

 Cumpre ressaltar que também é dever do Estado, manter programas de inclusão dos 

desempregados no mercado de trabalho, bem como garantir que essa massa de trabalhadores 

possa ser assistida, no sentido de preservar padrões mínimos de dignidade, evitando com isto 

a marginalidade e a violência. 

 É preciso que se entenda de maneira definitiva, que a plena aplicação dos direitos 

sociais, incluindo, in casu, o direito fundamental ao trabalho, é uma arma muito mais eficaz 

no combate a violência do que as famigeradas e inflacionadas leis que albergam novos tipos 

de crimes e aumentam as penas daqueles delitos já tipificados. A lamentável incursão do 

trabalhador na marginalidade e pior, dentro da esfera do direito penal é, por vezes, a ausência 

de concretização efetiva dos direitos sociais garantidos constitucionalmente a todos. 

 A terceirização nos moldes atualmente praticados, cuja característica principal é a 

precarização das diversas atividades laborais, não é o meio mais adequado para enfrentar o 

problema do desemprego. Para que o trabalho terceirizado adéqüe-se aos pressupostos do 

trabalho decente conforme determinado pela OIT, no sentido ser “um trabalho adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de garantir 

uma vida digna",38 torna-se necessário um ajuste na legislação vigente. 

 Por fim, é dever estatal normatizar e fiscalizar as condições laborais, evitando com isto 

que o direito fundamental ao trabalho seja exercido em condições que fulminem a dignidade 

do trabalhador, afastando-se dos preceitos internacionalmente consagrados no que tange a 

concretização do trabalho decente. 

 
                                                 
38 Organização Internacional do Trabalho. Agenda Nacional de Trabalho Decente. Brasília, 2006, p. 5. 
Disponível em: < http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=237>. Acesso em: 04 de agosto de 
2010. 
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6.6 A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

 

 As instituições legitimadas pelo Estado Democrático de Direito são a manifestação do 

poder estatal nos mais diversos segmentos. Não poderia ser diferente no que tange à proteção 

da relação de emprego. Desta forma, é muito mais difícil e arriscado para quem emprega, 

submeter trabalhadores a condições degradantes, quando é percebida de maneira eficaz a 

presença estatal, impondo a ordem, bem como corrigindo e punindo condutas lesivas a classe 

trabalhadora. 

 Nesse sentido, é sempre relevante ressaltar o papel fundamental do Ministério Público 

do Trabalho e do Poder Judiciário, mais especificamente da Justiça do Trabalho no combate 

as mais diversas formas de precarização, bem como atuando no restabelecimento de direitos 

freqüentemente violados pelos empresários. Tais instituições gozam de previsão legal 

albergada direitamente no texto da Constituição de 1988, conforme exposto nos dois tópicos 

seguintes. 

 

6.6.1 O Ministério Público do Trabalho 

 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) integra o Ministério Público da União, 

conforme disposição do art. 128, I, a, da Constituição Federal de 1988. Porquanto, o MPT é 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, de acordo com o art. 127. 

Ainda no art. 127, § 1°, estão albergados os princípios institucionais do Ministério Público 

que são: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Valentin Carrion explica estes 

temas através de um raciocínio que pode ser utilizado para o Ministério Público de uma 

maneira geral e, em particular, para o MPT, objeto deste tópico: 

 

O Ministério Público é a instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
como quer a Constituição. A independência que a Carta Magna lhe concedeu 
leva a considerar supera a expressão que qualificou seus membros como 
“agentes diretos do Poder Executivo (CLT, art. 736), posto que a 
Constituição lhe concede autonomia funcional e administrativa (art. 127, 
§2°), além da unidade e indivisibilidade. Instituição uma e indivisível 
evidencia que seus membros fazem parte de uma só corporação e que podem 
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ser substituídos um por outro em suas funções, sem alteração subjetiva nos 
processos.39    

 

 O Ministério Público do Trabalho dispõe de poderosas ferramentas legais para 

defender interesses difusos e coletivos e individuais homogêneos. Dentre estas, cabe destacas 

os termos de ajuste de conduta e as ações civis públicas. 

 A título de ilustração, cabe registrar que recentemente a Justiça do Trabalho 

determinou a dissolução de um sindicato de empresas terceirizadas constituído 

irregularmente. Tal fato só foi possível em face da legitimidade do Ministério Público do 

Trabalho para impetração da ação civil pública, in casu, visando à proteção de trabalhadores 

empregados em empresas de terceirização. É cabível colacionar um trecho de notícia 

veiculada no site da PRT 21 que resume os pontos principais da decisão: 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região confirmou decisão da 7ª 
Vara do Trabalho de Natal, que determinou a dissolução do Sindicato dos 
Empregados em Condomínios e em Empresas Prestadoras de Serviços de 
Locação de Mão de Obra no RN – SINDCOM/RN. O TRT reconheceu que 
pessoas integrantes de articulado grupo familiar e empresarial criaram, de 
maneira fraudulenta, o sindicato de trabalhadores, que foi utilizado para 
favorecimento das empresas prestadoras de serviços de locação de mão de 
obra, geridas pelas mesmas pessoas e seus parentes, e que foram obtidos 
lucros e vantagens indevidas mediante a sonegação e a fraude de direitos 
laborais. Ressalta a decisão estar "claramente evidenciado que os recorrentes 
não só participaram da criação, mas também manipularam e utilizaram o 
SINDCOM para a prática de ilícitos, haja vista que há muito tempo 
mantinham relações e interesses pessoais e econômicos vinculados a várias 
empresas de prestação de serviços, inclusive mediante condutas 
fraudulentas". E, ainda consigna que "havia efetiva participação do referido 
Sindicato ao final dos contratos, subscrevendo acordos com as empresas, 
transacionando direitos dos ex-empregados e homologando as rescisões dos 
trabalhadores sem que os valores de face dos Termos de Rescisão fossem 
efetiva e integralmente quitados", sendo "evidente que as empresas 
integrantes do grupo que gerenciava o sindicato sempre tinham vantagens 
ilícitas expressivas por meio de sonegação e dispensa de direitos básicos e 
indisponíveis dos trabalhadores, contratuais e rescisórios".40 

 

 O termo de ajustamento de conduta é um dos instrumentos legais disponiveis no 

ordenamento jurídico, mais precisamente na Lei n° 7.347/85, que disciplina a ação civil 

                                                 
39 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 34. ed. atual.. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 566. 
40 Disponível em: <http://www.prt21.mpt.gov.br/imprensa-noticias.php?pagina=0&noticia=195>. Acesso em: 16 
de julho de 2011. 
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pública. Antes de ingressar com uma ação civil pública cuja duração pode demorar anos até 

uma decisão final, é de bom alvitre que o Ministério Público busque ajustar a conduta do 

infrator, conduzindo-os para dentro dos parametros legais. Trata-se de medida que desafoga o 

judiciário e resolve com maior celeridade uma situação lesiva no plano metaindividual. 

Ademais, o descumprimento a assinatura do termo de ajustamento de conduta não exclui uma 

provável ação civil pública, em caso de seu descumprimento.  

 O caso destacado abaixo ilustra a atuação do parquet, no sentido de minimizar os 

danos da potencialmente precarizada atividade dos teleoperadores. Trata-se de um exemplo 

do uso do termo de ajustamento de conduta pelo Ministério Público do Trabalho, visando a 

adoção de medidas de saúde e segurança no setor de telemarketing, vendas e crediário As 

disposições do TAC tentam resgatar o mínimo de garantias legais que não eram respeitadas. 

No trecho abaixo, colacionado do site da PRT 21, é possível verificar a quantidade de bens 

jurídicos que precisaram ser tutelados extrajudicialmente, porquanto não eram respeitados. 

 

Após a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, as lojas 
Riachuelo na cidade de Natal/RN deverão adotar medidas de saúde e 
segurança, nos setores de vendas, crediário e Call Center (telemarketing).A 
empresa deverá elaborar relatório anual do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), com o apontamento das principais causas de 
faltas ao trabalho, especificando os setores de concentração e o número de 
Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT emitidas, identificando, 
assim, as causas de adoecimento na empresa e elaborando programa de 
prevenção de Distúrbio Osteo-muscular Relacionado ao Trabalho – DORTS, 
perdas auditivas e doenças das cordas vocais.Exames médicos deverão ser 
realizados antes do prazo legal, na hipótese de manifestação de doença 
laboral, sendo tais exames, mesmo que complementares, custeados pela 
empresa.Os exames deverão ser realizados tendo-se em conta os riscos 
apresentados no setor de trabalho, não podendo se basear apenas na idade do 
trabalhador. Devido ao estresse sensorial a que são submetidos os 
trabalhadores de telemarketing, estes deverão atender a medidas apontadas 
por programa de prevenção de Perda Auditiva Induzida por Ruído 
Ocupacional – PAIRO.  
O mesmo programa será responsável pela readaptação dos trabalhadores que 
retornarem às suas atividades, após doenças ou acidentes de trabalho. 
Todos os trabalhadores, sejam efetivos, temporários, terceirizados, 
aprendizes e estagiários, deverão ser contemplados nos programas de 
Segurança e Saúde do Trabalho – SST da empresa. Ambiente e aparelhos 
deverão ser adaptados. As medidas contidas no TAC também prevêem 
mudanças no prédio em que está atualmente situado o call Center, que será 
transferido para outro, a ser construído com observância das normas no 
anexo II da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.41 

                                                 
41 Disponível em: <http://www.prt21.mpt.gov.br/imprensa-noticias.php?pagina=0&noticia=198>. Acesso em: 
11/08/2011. 
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 Conforme ainda disposto no TAC do caso em tela, cabe ao empregador promover 

condições acusticas adequadas à comunicação, bem como diversas adaptações físicas visando 

a adaptação do ambiente de trabalho a legislação vigente, inclusive investir em mobiliário que 

resulte numa otimização dos fatores ergonômicos, com o fito de evitar futuros problemas de 

postura nos trabalhadores.42 

 Desta forma, o MPT desempenha papel primordial na proteção das relações de 

emprego, desenvolvendo ações de combate as mais diversas formas de precarização, caso do 

trabalho escravo, do trabalho infantil e na busca incessante de extirpar do ambiente de 

trabalho, condutas discriminatórias. 

 

6.6.2 A Justiça do Trabalho 

 

 A Justiça do Trabalho está devidamente prevista no texto constitucional na 

inteligência dos arts. 111 ao 116. No art. 111 estão determinados os órgãos que compões a 

Justiça do Trabalho. A moderna estrutura da Justiça do Trabalho compõe-se então do Tribunal 

Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. 

 Diante da hipossuficiência do trabalhador nas relações de emprego, é fundamental a 

manutenção de um ramo especializado para a resolução deste tipo de lide. Mesmo criticando o 

jus postulandi, como um fator prejudicial ao trabalhador, Manoel Jorge e Silva Neto adverte 

que, “a Justiça do Trabalho é, de longe, o órgão jurisdicional mais solicitado pela população 

brasileira e o Tribunal Superior do Trabalho a instância superior que, dentre todas, é a que 

mais julga recursos”.43 O autor mostra-se peremptoriamente contrário a qualquer 

manifestação ou tentativa de absorção da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal, fato que 

tem sido ventilado nos últimos anos. Por isso afirma que: 

 

Sem tecer maiores considerações de mérito a respeito da proposição, mas 
sem deixar de reconhecer a flagrante inconveniência que nela se encerra, 
principalmente porque retira do trabalhador um órgão jurisdicional 
especializado para o julgamento de causas trabalhistas e, além disso, pelo 
que de emblemático se contém na idéia (um processo insidioso para a 

                                                 
42 Disponível em: <http://www.prt21.mpt.gov.br/imprensa-noticias.php?pagina=0&noticia=198>. Acesso em: 
11/08/2011. 
43 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses Trabalhistas: Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos. São Paulo: LTr, 2004, p. 60. 
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destruição dos direitos sociais trabalhistas), o exame do art. 60, §4°, III dá a 
nota à inconstitucionalidade da medida.44     

 

 Cabe a Justiça do Trabalho no que tange as demandas individuais, restabelecer direitos 

violados, na grande maioria das vezes referentes a valores de natureza alimentar que são 

inadimplidos, trazendo prejuízo ao trabalhador, a sua família e a sociedade de uma maneira 

geral. 

 Por fim, é preciso que a Justiça do Trabalho mantenha firme a condição de 

independência, não se deixando influenciar pelos constantes ataques neoliberais cujo objetivo 

maior é o de incutir idéias flexibilizatórias das relações de trabalho, invariavelmente 

destinadas a reduzir direitos e a impor negociações que acarretam, em verdade, prejuízos e 

retrocessos a classe trabalhadora. O princípio da proteção e, sobretudo, o princípio da 

dignidade da pessoa humana com todo o poder conferido pela Constituição, devem estar 

sempre norteando os julgadores, para que sentenças, súmulas, orientações jurisprudenciais, 

enfim, todas as decisões do judiciário trabalhista, cumpram a verdadeira função de proteger o 

sujeito hipossuficiente na relação de emprego, o trabalhador.      

 

6.7 A POSIÇÃO ATUAL DOS SINDICATOS: LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL 

 

 O primeiro ponto importante a ser analisado sobre os sindicatos versa sobre a 

consagração destas entidades dentro do texto constitucional de 1988, sobretudo pelo 

posicionamento dos mesmos no rol de direitos e garantias fundamentais. No art. 8°, caput, a 

liberdade sindical é erigida a categoria de princípio, conforme demonstra exposto na 

afirmação de que “é livre a associação profissional e sindical. 

 Ainda no art. 8°, através de VIII incisos, o legislador constitucional estabeleceu uma 

série de diretrizes que regem as relações sindicais. Desta forma, questões como: Não 

exigência de autorização para a fundação de sindicato, cabendo apenas registro no órgão 

competente; a legitimidade do sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos da 

categoria que representa; aspectos concernentes a contribuição sindical; a liberdade de não 

filiação; a obrigatoriedade da participação sindical nas negociações coletivas; a possibilidade 

de participação dos aposentados e a questão da estabilidade sindical são devidamente tratadas. 

                                                 
44 Ibidem, p. 60-61. 
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 Antes de tecer considerações sobre a liberdade e unicidade sindical, é de bom alvitre 

entender os institutos da unidade, da unicidade e da pluralidade sindical. Alice Monteiro de 

Barros conceitua estas matérias da seguinte forma: 

 
A unicidade sindical (ou monismo sindical) consiste no reconhecimento pelo 
Estado de uma única entidade sindical, de qualquer grau, para determinada 
categoria econômica ou profissional, na mesma base territorial, enquanto a 
unidade sindical traduz a união espontânea em torno de um único sindicato, 
à semelhança do que ocorre na unicidade, porém não em decorrência de 
imposição legal, mas como uma opção, como manifestação espontânea dos 
seus integrantes. 
A República Federal da Alemanha adota a unidade sindical. 
Por fim, a pluralidade sindical consiste na possibilidade de se criar mais de 
uma entidade sindical, de qualquer grau, dentro da mesma base territorial, 
para uma mesma categoria.45 

  

.  A unicidade sindical é uma garantia devidamente albergada no texto constitucional 

que causa posicionamentos divergentes. Esta divergência surge do fato de que a plena 

liberdade sindical apresenta uma aparente incompatibilidade com a unicidade sindical. De 

acordo com o art. 8°, II, da Constituição Federal, só pode uma organização sindical 

representativa de categoria profissional ou econômica por base territorial.46 Ricardo José 

Macedo de Britto Pereira enfrenta a questão da unicidade sindical ponderando que: 

 

A carência de legitimidade, embora se intensifique com o tempo, não é 
absoluta. A previsão de sindicato único por categoria e da contribuição 
obrigatória, como mencionado anteriormente, foi resultado de uma aspiração 
compartilhada não só por expressivo segmento da classe trabalhadora, mas 
também dos empresários, no momento da Assembléia Nacional Constituinte. 
Com o sindicato único por categoria persegue-se o fortalecimento das 
associações; não o favorecimento da intervenção indevida do Estado no 
movimento sindical, com o objetivo de controlá-lo ou de vinculá-lo a uma 
ideologia específica.47 

 

 É preciso observar que uma suposta liberdade na opção de escolha oriunda do 

plurissindicalismo pode se tornar algo fictício, pois com o crescente aumento das empresas 

terceirizadas, é bem possível, diante da precarização e da potencial fragilidade destas relações 
                                                 
45 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do Trabalho. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: Ltr, 2010, p. 
1233. 
46 O art. 8°,II, apresenta o seguinte conteúdo legal, in verbis: “é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior a área de um 
Município”.  
47 PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto. Constituição e Liberdade Sindical. São Paulo: LTr, 2007, p. 107. 
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de emprego, que supervisores, gerentes, diretores e, até mesmo, os próprios proprietários 

direcionem, estimulem, conduzam os trabalhadores por meio de procedimentos intimidatórios 

à filiação em sindicatos criados por empresas do setor, cuja fachada é de sindicato dos 

trabalhadores, mas, na realidade, defendem os interesses dos empresários envolvidos, 

fraudando acordos e cobrando taxas indevidas, por exemplo. 

 O trabalhador sindicalizado espera de seu sindicato a defesa de direitos previamente 

conquistados e a proteção institucional contra as investidas precarizadoras do empresariado, 

sempre em nome da conquista por vezes desarrazoada do lucro. Quem iria então proteger o 

trabalhador quando escolher um sindicato errado? Até o trabalhador ter a percepção de que 

escolheu errado, certamente terá acumulado prejuízos individuais e até mesmo coletivos. Tais 

questões foram alvo das reflexões de Orlando Gomes e Élson Gottschalk. Escrevem os 

autores que: 

 

Os defensores do plurissindicalismo vêem nele a melhor forma de defesa das 
liberdades individuais; os que preconizam o sindicato único argumentam que 
o sistema encerra em si uma contradição, qual seja, a de supor que os 
interesses profissionais são uma soma de interesses individuais, e não uma 
síntese. A representação coletiva dos interesses da profissão inteira, por um 
só sindicato, seria conseqüência lógica de indivisibilidade desses interesses. 
Não se compreenderia muitos sindicatos representando uma só profissão, até 
porque a evolução histórica do fenômeno demonstra que toda vez que a 
formação profissional se fez representar por vários organismos, as lutas 
decorrentes dessa situação acabaram por enfraquecer e fragmentar o 
sindicalismo. Ademais, surge o problema da representação para os efeitos da 
negociação coletiva. Sendo vários os grupos profissionais organizados 
dentro de uma única profissão, qual deles deve representá-la quando houver 
de celebrar a convenção coletiva?48 

  

 Em suma, a pluralidade sindical pode tornar-se um mecanismo de pulverização do 

poder de luta da classe trabalhadora e de enfraquecimento dos sindicatos como instituições 

voltadas a defender o trabalhador, diga-se de passagem, gradativamente enfraquecidos, 

conforme será demonstrado no tópico seguinte. 

  

6.7.1 Acomodação e enfraquecimento do poder de negociação 

 

                                                 
48 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de Direito do trabalho. 16. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 516. 
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 Não há dúvidas de que no final dos anos de 1970 e na década de 1980, os sindicatos 

tiveram um importante papel histórico na defesa dos interesses dos trabalhadores. Foi um 

momento de consolidação das centrais sindicais e do surgimento de importantes lideranças do 

cenário político nacional, fato que proporcionou a consolidação política de uma parcela 

bastante significativa de representantes dos trabalhadores, cuja importância foi decisiva na 

implantação dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores na Constituição de 1988. 

 Com o advento do modelo neoliberal na última década do século XX, algumas práticas 

tidas como essenciais para este modelo como as privatizações, bem como o fortalecimento de 

algumas tendências produtivas, caso das terceirizações, fragilizaram bastante o poder de 

barganha dos sindicatos em face da pulverização dos trabalhadores, seja através do 

incremento destas formas precarizadas de trabalho, seja através dos elevados índices de 

desemprego. Ricardo Antunes explica estes fatos e exemplifica com os números do 

desemprego da indústria automobilística e dos bancários. Afirma o autor que: 

 

As mutações no processo produtivo e na reestruturação das empresas, 
desenvolvidas dentro de um quadro muitas vezes recessivo, deslanchavam 
um processo de desproletarização de importantes contingentes operários, 
além da precarização e intensificação ainda mais acentuadas da força de 
trabalho, de que a indústria automobilística é um exemplo forte. Enquanto no 
ABC Paulista existiam, em 1987, aproximadamente 200.000 metalúrgicos, 
em 1998 esse contingente diminuiu para menos de 120.000, sendo que essa 
retração tem se intensificado enormemente. Em Campinas, outra importante 
região industrial no estado de São Paulo, existiam em 1989, 
aproximadamente 70.000 operários industriais, e em 1998 esse número havia 
sido reduzido para menos de 40.000. Também expressiva tem sido a redução 
dos trabalhadores bancários, em função do ajuste dos bancos e do 
incremento tecnológico: enquanto em 1989 existiam mais de 800.000 
bancários, em 1996 esse número havia sido reduzido para 570.000 e essa 
tendência continua se acentuando.49    

 

 O processo gradativo de precarização do mundo do trabalho fez com que os sindicatos 

perdessem o poder de combate, desta forma, passaram a adotar uma postura defensiva. O 

sindicalismo de combate é gradativamente substituído pelo sindicalismo contratualista que, 

por sua vez, “procura então apresentar-se cada vez mais como a única alternativa possível 

                                                 
49 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio Sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho.  São 
Paulo: Boitempo, 1999, p. 239. 
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para fazer o combate ao neoliberalismo. Porém a ausência de perspectiva política e ideológica 

anticapitalista faz com que ele cada vez mais acabe se aproximando da agenda neoliberal”.50 

 Um outro exemplo da fragmentação e da perda de combate vem do setor de 

telecomunicações, in casu, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 

Telecomunicações do Estado do Paraná (SINTTEL) que, assim como muitos sindicatos da 

mesma natureza, tinham uma postura combativa antes dos processos de privatização. O 

referido sindicato teve uma mudança significativa no perfil de seus trabalhadores 

sindicalizados após as privatizações no setor. Ivana Lima explica as características de novo 

perfil da seguinte maneira: 

 

Mais heterogêneo, o setor passou a abrigar, ao lado dos empregados estáveis, 
um contingente elevado de trabalhadores temporários, autônomos e 
contratados de agências de emprego e estagiários, muitos dos quais com 
direitos trabalhistas restritos, quando existentes. Rapidamente, a 
terceirização instaurava uma hierarquia e uma ordem patronais expandido a 
subcontratação às lojas de atendimento, à implantação e à instalação, 
avançando para o setor técnico até atingir, no final de 2001, o 
teleatendimento, transferindo cerca de 640 empregados para uma companhia 
de call cânter.51          

 

 Com a reestruturação das empresas provocada pelas privatizações no setor, houve 

também uma redução no número de sindicalizados, bem como uma desproporcional redução 

da arrecadação do sindicato, visto que houve um processo de recontratação de funcionários 

anteriormente demitidos por um salário inferior. 

 O caráter defensivo dos sindicatos não é uma característica exclusiva do sindicalismo 

brasileiro. Ariovaldo de Oliveira Santos aponta esta tendência como característica moderna do 

sindicalismo internacional. Sobre este ponto, afirma o autor que: 

 

Na atual conjuntura do movimento sindical internacional, o traço mais 
marcante, nos diversos países, tem sido o da defensividade sindical, 
entendida aqui como a presença de uma situação na qual predominam as 
dificuldades de organização das categorias para a defesa dos direitos sociais 
e trabalhistas adquiridos, assim como par sua ampliação. Essas dificuldades 
se traduzem pela queda no volume de greves e horas paradas, assim como 

                                                 
50Ibidem, p. 240. 
51 LIMA, Ivana. Contexto e Ação Sindical no Pós-privatização: As Telecomunicações no Paraná.  In: 
ARAÚJO, Silvia Maria de; FERRAZ, Marcos (Orgs.). Trabalho e Sindicalismo: Tempos de Incertezas. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 72.  
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pelo declínio da militância e, mesmo, pela perda progressiva de novas 
adesões.52 

  

 Também vem do estudo desenvolvido por Ivana Lima que entrevistou 28 dirigentes 

sindicais SINTTEL-PR, a comprovação da mudança de atitude sindical, traduzida na 

defensividade dos sindicatos brasileiros e no conformismo diante das investidas do capital. 

Esta constatação é facilmente percebida através da análise dos seguintes dados obtidos pela 

autora: 

 
Indagados, também, sobre as prioridades a serem discutidas coletivamente 
com os representantes das empresas, os quatro itens mais abordados foram: 
“reposição integral das perdas” (23/28); “participação nos lucros” (16/28); 
“plano e classificação de cargos e salários” (15/28); e “manutenção das 
cláusulas e benefícios vigentes” (15/28). Assuntos que denotam o caráter 
defensivo frente às transformações ocorridas após a privatização e que, a 
rigor, integram convencionalmente a pauta regular de negociação com as 
empresas.[...]. 
Menos de 5% dos entrevistados incluíram como temas prioritários: 
melhorias na cesta básica e no plano de saúde, auxílio-educação, auxílio-
creche, diminuição da jornada de trabalho, segurança no trabalho, 
estabilidade para doença, produtividade e garantia de emprego. Tudo isso 
sugere que, no entendimento deles, as prerrogativas econômicas 
protagonizam o espaço negocial porque os quesitos sociais – em condição 
secundária – denotam possibilidades restritas de aceitação por parte das 
empresas: “A gente até fala sobre isso, porque o trabalhador insiste, mas a 
gente sabe de antemão que é muito difícil emplacar essas necessidades com 
a empresa” – ressaltou um dos diretores do sindicato.53 (grifo da autora) 

 

 Os sindicatos perdem cada vez mais o papel de protagonista nas negociações coletivas, 

visto que os processos de reestruturação produtiva induzem o trabalhador a um universo de 

reivindicações individuais, desta forma, o obreiro perde o senso de solidariedade que deveria 

estar presente por fazer parte de uma categoria. 

 As participações nos lucros e resultados (PLR) constituem um exemplo claro deste 

fenômeno. Este tipo de remuneração tem sido usada cada vez com mais freqüência pelas 

empresas, por tratar-se de um mecanismo que potencializa e intensifica a produtividade, 

tornando a remuneração do trabalhador variável conforme índices de custos e produtividade. 

O repasse de uma pequena parcela do lucro é então dividida pela empresa individualmente, ou 

entre pequenos setores que passam a competir entre si, em busca de uma fatia maior deste 

                                                 
52 SANTOS, Ariosvaldo de Oliveira. Op. cit.,  p. 453-454 
53 LIMA, Ivana. Op. cit, p. 87. 
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pequeno lucro rateado. Aldacy Rachid Coutinho aborda assim o problema do individualismo 

que vai de encontro às ações sindicais: 

 

O envolvimento do trabalhador no microcosmo da empresa agasalha a 
preferência por negociações individuais, de natureza interna corporis, por 
meio de comissões de fábrica, acordos individuais, comissões de conciliação 
prévia, projetando a atuação sindical ao exterior dos interesses contrapostos 
de capital e trabalho; sindicato passa a ocupar o papel de terceiro, estranho 
ao processo. Há evidências de uma perda paulatina, contínua e crescente da 
noção de classe, provocada pela captura da subjetividade do trabalho pelo 
capital, pela assunção de culpas pelo trabalhador (culpa do desemprego, do 
não atingimento de metas, da insuficiência dos parâmetros de produção e 
produtividade, de não ser efetivado, dos parcos ganhos, dentre tantas).54 

  

 Ante o exposto, infere-se que é preciso que seja repensado de maneira urgente o papel 

dos sindicatos, pois a desorganização e a pulverização da classe trabalhadora propositalmente 

provocada pela investidas do capital estão sendo capazes de reduzir o campo de negociação, 

restando à lei positivada, quando cumprida, a ser a última fronteira a ser violada pelo 

avassalador, sobretudo os diplomas legais que não gozam do amparo do Poder da norma 

constitucional. Ricardo Antunes destaca uma série de inúmeros desafios que os sindicatos 

devem enfrentar, com vistas a retomar e redirecionar seu importante rumo histórico. Dentre 

eles, cabe transcrever o primeiro. Desta forma, para o autor, o primeiro desafio fundamental, 

para a sobrevivência dos sindicatos: 

 

Será romper a enorme barreira social que separa os trabalhadores 
“estáveis”, em franco processo de redução, dos trabalhadores em tempo 
parcial, precarizados, subproletarizados, em significativa expansão no atual 
cenário mundial. Os sindicatos devem organizar e auxiliar na auto-
organização dos desempregados, em vez de expulsá-los dos sindicatos 
porque sem emprego obviamente não podem pagar as taxas de filiação 
sindical. É inaceitável que um trabalhador ou trabalhadora seja excluído do 
sindicato porque foi expulso do mercado de trabalho pelo capital. Devem 
empenhar-se fortemente na organização sindical ampliada dos 
trabalhadores hoje desorganizados. Ou os sindicatos organizam a classe 
trabalhadora em seu conjunto ou estarão cada vez mais limitados e restritos 
a um contingente minoritário e parcial dos trabalhadores.55             

 

                                                 
54 COUTINHO, Aldacy Rachid. Trajetória do Sindicalismo Brasileiro: Análise do Suporte Legislativo. In: 
ARAÚJO, Silvia Maria de; FERRAZ, Marcos (Orgs.). Trabalho e Sindicalismo: Tempos de Incertezas. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 284. 
55 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio Sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho.  São 
Paulo: Boitempo, 1999, p. 244. 
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 É preciso, portanto, que o sindicalismo moderno assuma o verdadeiro papel de 

combate a desconstrução dos direitos sociais conquistados ao longo de mais de um século de 

lutas. É preciso ânimo e coragem para mobilizar os trabalhadores, pois quando a liderança, in 

casu, os sindicatos, enquanto representantes legítimos para defender os interesses dos 

trabalhadores fraquejam, fraquejarão também seus filiados, pois a estratégia da imposição do 

medo pelo capital através da ameaça do desemprego e da precarização têm vencido os já tão 

escassos interesses dos trabalhadores. 

 Em linhas finais, a constante luta pela manutenção dos direitos até hoje conquistados e 

pelo gradativo aumento de direitos sociais dos trabalhadores, constituem as duas providências 

que os sindicatos e a totalidade da classe trabalhadora devem tomar para manter a proteção da 

relação de emprego sob o prisma da dignidade da pessoa humana. 
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7 A PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO E A DIGNIDADE DA  

PESSOA HUMANA SOB A ÓTICA JURISPRUDENCIAL  

 

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 As decisões são fundamentadas não apenas com as regras impostas pelo ordenamento 

jurídico, mas também, utilizando-se do conteúdo axiológico e dos critérios de ponderação 

inerentes aos princípios, dentre eles, o princípio da dignidade da pessoa humana assume lugar 

de destaque. 

 A humanidade adquiriu ao longo dos anos, especialmente no século passado, um 

acervo de Diretos Sociais. Os direitos trabalhistas aparecem dentro deste contexto com 

especial nobreza, pois foram adquiridos pelo sofrimento, pela dor, pelo sangue, e até pela 

morte de muitos trabalhadores, vítimas de situações e de uma realidade, onde se verificava a 

supremacia do poder econômico, fator que fulminava padrões mínimos de dignidade e 

precarizava as relações de emprego ao extremo. 

 A busca desesperada por lucros cada vez maiores e pela liderança nos mercados, por 

vezes, afasta os detentores do capital, assim como muitos de seus prepostos, dos limites éticos 

indispensáveis a boa convivência humana. Esse é o ponto onde invariavelmente a dignidade 

do trabalhador é maculada. Sem a pretensão de esgotar o tema, algumas práticas promovidas 

por empresários, gerentes e, até mesmo pelo poder público, são analisadas nos tópicos 

seguintes sob o ponto de vista dos tribunais.  

 No momento histórico atual, cabe a sociedade, mormente a classe trabalhadora, 

manter-se vigilante, pois as forças econômicas parecem conspirar contra estas conquistas sob 

o falso nome de flexibilização. Os direitos sociais dos trabalhadores estão inseridos no rol de 

cláusulas pétreas, conforme estudado e demonstrado em tópicos anteriores, desta forma, não 

podem ser alvo de ataques, pois é vedado aos poderes constituídos promover ações que 

promovam o retrocesso social. 

 

7.2 O NÃO CUMPRIMENTO DE METAS IMPOSSÍVEIS E A IMPOSIÇÃO DE 

PRENDAS E HUMILHAÇÕES AO TRABALHADOR 
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 Causou enorme perplexidade na sociedade potiguar, o caso de um ex-empregado da 

Ambev, que denunciou a prática de técnicas de motivação absolutamente degradantes. Tais 

fatos estão noticiados no site do TRT 21 no link de notícias (23/08/2006) e na edição do 

Diário de Natal do dia 27 de Agosto de 2006. 

 Sobre o caso, diz o sítio do TRT 21: 

      

Segundo os trabalhadores da Empresa, em testemunho no 
processo, receber e ouvir insultos, pagar flexões de braço, 
dançar na boquinha da garrafa, assistir à reuniões em pé, 
desenhar caricaturas no quadro, virar a mesa da equipe que 
não batia as metas, fantasiar-se e sair andando pelas 
dependências da empresa, atribuir apelidos, inclusive, 
reveladores de certo grau de discriminação, e mais outras 
tantas prendas, eram práticas impostas  aos empregados que 
não atingiam as metas de vendas exigidas pelos supervisores 
da Empresa AMBEV em Natal.1 

 

 Nesse caso, uma ação civil pública foi julgada em novembro de 2005 pela 1a Vara do 

Trabalho de Natal condenando a Ambev a pagar uma indenização de 1 milhão de reais 

revertida ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Em 22 de agosto a decisão foi reiterada 

pelo Tribunal. 

 Fato semelhante ocorreu em Aracaju, onde a Ambev foi condenada a indenizar um ex-

funcionário em R$ 70.000 por danos morais, pelas mesmas razões, conforme decisão do RO 

01370-2005-006-20-00-6, publicado dia 02/06/2006. Nesse caso, foi relatado pelo ex-

empregado, o uso de ameaças com armas de fogo e agressões físicas. A prática de revistas 

íntimas nos casos de alguma suspeita de furto, também era uma prática utilizada. Os 

vendedores que não atingiam as metas, recebiam “premiações” tais como: símbolo fálico e 

excrementos humanos, eram obrigados a serem fotografados com tais prêmios e estas fotos 

eram expostas no mural da empresa à vista de todos.    

 O caso abaixo se refere a uma reclamação trabalhista demanda por um ex-empregado 

da Ambev no Rio Grande do Sul. É impressionante como a prática humilhações, prendas e 

toda a forma de degradação moral contra o trabalhador, parece ser uma política nacional da 

referida empresa, pois o mesmo modus operandi nefasto aparece no Rio Grande do Norte, em 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.trt21.jus.br/asp/noticia/NOTICIA.ASP?cod=10169>. Acesso em: 11/ 08/2011  
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Sergipe e no Rio Grande do Sul, conforme trechos retirados do acórdão abaixo, enfatizando, 

naturalmente, os aspectos referentes ao dano moral, fator que fulmina a dignidade do 

trabalhador. Insta observar que outros trabalhadores da Ambev no Rio Grande do Sul 

buscaram o judiciário pelos mesmos motivos, fato constatado neste mesmo acórdão, pois a 

reclamada tenta argumentar que as testemunhas do caso são suspeitas por moverem ações de 

teor semelhante. 

 

Número do processo: 0021900-31.2004.5.04.0012 (RO), TRT da 4a Região. 
Relator: Mario Chaves 
Data da publicação: 17/11/2006 
Ementa: (...) 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GARANTIA 
CONSTITUCIONAL. A todos é assegurado, por força de norma 
constitucional, o respeito à honra (art. 5º, V e X). Exposto o empregado a 
tratamento vexatório e humilhante e à situação de constrangimento em 
virtude do comportamento da empregadora, afetando-lhe psicologicamente, 
configura-se a ofensa ensejadora de reparação indenizatória.2 

 

7.3 A PRÁTICA CONSTRANGEDORA DE REVISTAS ÍNTIMAS  

 

 Existem alguns ramos de atividade onde os valores dos materiais utilizados ou 

manuseados pelos empregados são bastante significativos, porém tal fato não é argumento 

para que o empregador adote critérios de revista que afrontem o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

 O empregador deve, portanto, criar mecanismos de fiscalização e controle que não 

venham a denegrir a imagem do obreiro perante os demais membros da corporação. Inclusive, 

existem programas específicos de controle de material que, se usados rigorosamente, 

constituem numa excelente solução para este fim.    

 O acórdão abaixo é um exemplo de como a Justiça do Trabalho pode proteger a 

relação de emprego, atribuindo a justa reparação ao dano moral sofrido. 

 

Número do processo: 01291-2004-002-06-00-5 (RO), TRT da 6a Região. 
Relator: Acácio Júlio Kezen Caldeira 
Data da publicação: 15/09/2005 
Ementa:  

                                                 
2 Inteiro teor do acórdão em anexo. 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISTA ÍNTIMA. A 
circunstância de a empresa trabalhar com drogas e medicamentos, inclusive 
psicotrópicos, muito visados pelo comércio ilegal, justifica a utilização de 
fiscalização rigorosa. Entretanto, o meio utilizado deve respeitar a dignidade 
do trabalhador, evitando ferir-lhe os direitos, constitucionalmente 
assegurados, como a dignidade da pessoa humana e o direito à preservação 
da imagem (CF/88, art. 5º, III e X). Se o meio utilizado implica em o 
empregado ter que se desnudar perante encarregados da reclamada e demais 
colegas, atenta contra o direito à privacidade e autoriza o pagamento de 
indenização por dano moral, conforme exposto na decisão recorrida.3  

  

7.4 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. 

 

 É cada vez maior o número de reclamações trabalhistas que tem como alvo os entes da 

administração pública, em face da busca de ressarcimento de verbas trabalhistas oriundas de 

um vínculo direto com determinado ente público, cuja função era exercida sem concurso 

público. A indignação é ampliada, pois caberia justamente a Administração Pública e aos 

poderes constituídos para este fim cumprir com a Constituição Federal que, em seu art. 37, II, 

confere aos entes públicos o dever de realizar concursos públicos de provas ou de provas e 

títulos, como forma de investidura em seus quadros. Como nem sempre isto é cumprido, resta 

ao obreiro buscar a proteção devida na justiça trabalhista. A Administração Pública tenta 

aproveitar-se de seu próprio erro como argumento para justificar o não pagamento das verbas 

devidas. Trata-se de um absurdo. A decisão, apesar de versar sobre direito do trabalho, esta 

fundamentada quase que totalmente no texto constitucional, inclusive, onde a dignidade da 

pessoa humana goza de um valor supremo.  

 

Número do processo: 00952/2003-002-07-9 (RO), TRT da 7a região. 
Relator: Jose Ronald Cavalcante Soares 
Data da publicação: 14/10/2004 
Ementa: 
CONTRATO NULO. CONSEQÜÊNCIA - Alega o Município, como carro 
chefe da sua defesa, a nulidade do contrato por desobediência à regra 
constitucional do concurso prévio para a admissão a cargo público como se 
dela estivesse distanciado ao invés de ter dado causa contratando ao arrepio 
da Constituição. Mas, a sentença está correta ao interpretar a Constituição de 
modo sistemático, reconhecendo a nulidade do ato de contratação, porém 
emprestando-lhe efeitos "ex nunc", em respeito à dignidade da pessoa 
humana e do trabalhador que, licitamente, desperdiçou as suas energias no 
trabalho realizado para a comunidade municipal, fazendo jus, portanto, às 
conseqüências de uma ruptura brusca. O entendimento de que a declaração 

                                                 
3 Inteiro teor do acórdão em anexo. 
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de nulidade teria efeito "ex tunc" atenta contra a Constituição Federal, 
fazendo tábula rasa de inúmeros dispositivos nela inseridos, notadamente: 
art. 1º , III e IV; 3º I e IV; 5º; 6º e 7º em diversos dos seus incisos. Nenhum 
dispositivo constitucional prepondera sobre os demais, donde correta a 
interpretação harmônica e sistemática realizada pelo órgão julgador. Recurso 
Ordinário conhecido, porém, improvido. Confirmada a decisão de primeiro 
grau.4 

 

7.5 DANO MORAL CAUSADO POR ACIDENTE NO TRABALHO 

 

 É da responsabilidade do empregador garantir aos seus funcionários um ambiente de 

trabalho que possibilite condições satisfatórias de higiene e segurança no trabalho. Nesse 

mesmo sentido, a implementação de programas de treinamento e atualização profissional, 

bem como o incentivo ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e dos 

Equipamentos de Proteção Coletiva, são fatores determinantes para redução dos acidentes 

laborais. 

 Neste caso, estes cuidados básicos foram preteridos, situação que contribuiu para um  

acidente que acarretou uma lesão definitiva ao empregado. Destarte, escalar o funcionário 

despreparado para o exercício de determinada atividade, é concorrer, contribuir, para um 

potencial acidente. 

 Na decisão, a interpretação daquilo que se considera dano moral atinge uma dimensão 

mais ampla englobando não apenas aspectos concernentes à honra, à dignidade ou à 

reputação, mas atinge também o obreiro, sobretudo quando este tem sua saúde comprometida. 

No caso em tela, esse comprometimento foi definitivo. Essa ofensa violenta ao empregado 

deve, portanto, ser indenizada, sendo este o entendimento do Tribunal no caso em tela.      

 

Número do processo: 00835-2005-021-12-00-8, TRT da 12a região. 
Relatora: Ione Ramos 
Data da publicação: 22/09/2006 
Ementa: 
INDENIZAÇÃO POR  DANOS MORAIS. O dano moral não se restringe ao 
aspecto social do patrimônio moral da pessoa (honra, dignidade, intimidade, 
reputação, etc.). Ele ocorre também quando a vítima é prejudicada  nas suas 
afeições em decorrência de deformidades fruto de violação à sua integridade 
física, visto que o indivíduo  compreende esse conjunto de valores, inclusive 
o corpo humano. Por conseguinte, há dano moral indenizável pela ofensa 

                                                 
4 Inteiro teor do acórdão em anexo 
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violenta à integridade física do empregado acidentado, vítima de 
deformidade permanente.5 

 

7.6 O DISSÍDIO COLETIVO COMO FORMA DE PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE 

EMPREGO CONTRA DESPEDIDA ARBITRÁRIA 

 

 Algumas atividades profissionais são desenvolvidas em períodos fixos do ano, como 

no caso dos professores dos ensinos fundamental e médio da rede privada regidos pela CLT. 

A demissão destes profissionais ao longo do período letivo é extremamente danosa, pois é 

muito difícil conseguir uma recolocação no mercado de trabalho após o reinício das atividades 

escolares. 

  O dissídio coletivo ajuizado pelo sindicato da categoria é uma importante ferramenta 

disponibilizada pela Constituição no art. 114, §2°, visto que, na recusa de qualquer das partes 

à negociação ou à arbitragem, podem os sindicatos ajuizar dissídio coletivo, provocando a 

Justiça do Trabalho a normatizar e condicionar a situação. 

 Tal fato encontra sintonia perfeita dentro do texto constitucional, sobretudo utilizando-

se o princípio da unidade da Constituição. O art. 7°, I, da Constituição Federal assegura a 

possibilidade de ampliação dos direitos albergados, por outros que melhorem a condição 

social do trabalhador. Destarte, a combinação destes dois artigos consagra o poder normativo 

da Justiça do Trabalho. 

 No acórdão abaixo, a decisão é fundamentada nos dispositivos supracitados, além de 

outros que fundamentam a República Federativa do Brasil, dentre eles destaca-se a dignidade 

da pessoa humana espraiando seu conteúdo axiológico e, assumindo aqui, o papel de norma 

jurídico-positiva, com plena eficácia. 

 A decisão protege a relação de emprego dos professores contra dispensa arbitrária, nos 

moldes albergados no art. 165 da CLT.       

 
Número do processo: 00794-2004-097-03-00-7 (RO), TRT da 3a Região. 
Juiza relatora: Maria Laura Franco Lima de Faria  
Data da publicação: 12/11/2004 
Ementa: 
GARANTIA DE EMPREGO. NORMA INSERIDA EM SENTENÇA 
NORMATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. Não pode ser tachada de 

                                                 
5 Inteiro teor do acórdão em anexo 
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inconstitucional norma coletiva, constante de sentença normativa, que 
assegura garantia de emprego aos professores idêntica àquela prevista no art. 
165 da CLT. O disposto no artigo 7º, inciso I, da Constituição da República, 
diz respeito à proteção contra despedida arbitrária de forma ampla e 
genérica, não obstando a que legislação ordinária (como é o caso do art. 118 
da Lei 8.213/91) ou mesmo instrumentos normativos venham criar garantias 
específicas. Demais, o caput do referido art. 7º assegura ao trabalhador, além 
dos direitos previstos em seus incisos, "outros que visem à melhoria de sua 
condição social".6 

 

7.7 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS 

 

 A contratação de empresas terceirizadas sem lastro financeiro suficiente para se 

solidificarem no mercado, pode resultar num prejuízo dobrado da terceirizante. Muitas dessas 

empresas terceirizam a um preço tão baixo que, em um reduzido espaço de tempo, passam a 

ter sua saúde financeira abalada, restando então encerrar suas atividades, invariavelmente 

inadimplindo as obrigações trabalhistas devidas. 

 O Enunciado 331 veio coibir tal prática, obrigando ao tomador a escolher melhor a 

empresa terceirizada e, sobretudo, vigiar se esta empresa cumpre a legislação trabalhista. Caso 

contrário, fatalmente incorrerá em culpa “in eligendo” e “in vigilando”, respondendo 

subsidiariamente pelos créditos trabalhistas. 

 A decisão abaixo versa sobre um caso, onde um tomador de serviços da iniciativa 

privada incorreu neste erro, sendo condenado a responder subsidiariamente, conforme alberga 

o Enunciado 331. Trata-se de uma eficaz maneira de proteção dos créditos trabalhistas, 

punindo as corporações que incorrem no erro de terceirizar serviços a empresas de idoneidade 

duvidosa. 

 

Número do processo: 02174/2004-002-07-3 (RO), TRT da 7a Região. 
Juíza relatora: Lais Maria Rossas Freire 
Data da publicação: 30/06/2006 
Ementa: 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. TOMADOR - 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - Conforme entendimento 
jurisprudencial já sedimentado no âmbito do c. TST, o inadimplemento das 
obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade 
subsidiária do tomador quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos 
órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 

                                                 
6 Inteiro teor do acórdão em anexo. 
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participado da relação processual e constem também do título executivo 
judicial (art. 71 da Lei 8.666/93) (Enunciado 331, inciso IV, do Tribunal 
Superior do Trabalho).7 

 

7.8 O COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO 

 

 As instituições públicas, legitimadas pela Constituição, para exercer o sagrado papel 

de garantir os direitos humanos e coibir a crueldade e a violência, têm assumido papel de 

destaque em seu mister. Duas figuras merecem destaque, sobretudo no combate a práticas 

referentes ao caso em tela: Os Auditores do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. 

 Durante este combate, as autoridades são intimidadas por meio de ameaças que, por 

vezes, se concretizam. A chacina de Unaí é um exemplo claro de como a violência contra as 

autoridades e a sensação de impunidade, mormente neste caso, servem de estimulo a práticas 

de determinados empresários que podem ser classificados como verdadeiros escravocratas dos 

tempos modernos. Quiçá a morte da equipe de auditores do trabalho (Nélson José da Silva, 

Ailton Pereira de Oliveira, Erastótenes de Almeida Gonçalves e João Batista Soares Lage) 

sirva de estimulo para um combate sem tréguas contra o trabalho escravo. 

 Reduzir alguém a condição análoga a de escravo é crime devidamente tipificado no 

art. 149 do Código Penal, assim como o constrangimento de trabalhadores mediante violência 

ou grave ameaça, encontra sua previsão no art. 197 deste mesmo diploma legal. A indignação 

diante de práticas tão nefastas, se faz presente até mesmo na Ementa do acórdão. 

 Infelizmente esta prática é bastante comum, mormente nas atividades agropecuárias 

desenvolvidas no Brasil, onde a fiscalização ainda é precária em face do reduzido número de 

fiscais. Outro foco de mão-de-obra escrava encontra-se instalado na periferia das grandes 

cidades, onde ocorre a exploração de trabalhadores de outras nacionalidades, por vezes 

vivendo irregularmente no país, desenvolvendo roupas de maneira artesanal e submetendo-se 

a sobrejornadas e a salários miseráveis.     

 O caso citado abaixo foi apresentado pelo professor Xisto Tiago de Medeiros Neto8, 

mostrando que o Ministério Público do Trabalho, usando de suas ferramentas legais, 

mormente a ação civil pública, tem combatido intensamente as práticas que fulminam a 

                                                 
7 Inteiro teor do acórdão em anexo. 
8 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano Moral Coletivo. São Paulo: LTr, 2004, p. 205. 
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dignidade do trabalhador, protegendo a relação de emprego contra atrocidades, caso daquele 

que mantém sob seus domínios trabalhadores relegados a condição de escravos.       

 

Número do processo: 00073/2002-811-10-00-6 (RO), TRT da 10a região. 
Juiz relator: José Ribamar O. Lima Júnior  
Data da publicação: 07/05/2003 
EMENTA. DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS 
À DE ESCRAVO. "Além de justa a reparação do dano moral requerida, bem 
como da procedência das verbas rescisórias trabalhistas reivindicadas em 
conseqüência do aludido dano, também justificador da extinção das relações 
empregatícias, torna-se impostergável um indispensável e inadiável 'Basta!' à 
intolerável e nefasta ofensa social e retorno urgente à decência das relações 
humanas de trabalho. Torna-se, portanto, urgente, a extirpação desse cancro 
do trabalho forçado análogo à de escravo que infeccionou as relações 
normais de trabalho, sob condições repulsivas da prestação de serviços tão 
ofensivas à reputação do cidadão brasileiro com negativa imagem do país, 
perante o mundo civilizado".9 

 

7.9 EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE BRASILEIROS E ESTRANGEIROS 

 

 Nesse julgado, percebe-se a proteção do trabalhador brasileiro, ante a discriminação 

percebida entre um trabalhador nacional e um estrangeiro no que tange a remuneração. Infere-

se que o empregador não pode discriminar o trabalhador nacional e valorizar o trabalhador 

estrangeiro, pois ambos, ao ocuparem cargos semelhantes, demonstram ter a mesmas 

habilidades e despendem a mesma energia para a execução das tarefas. 

 Tal proteção é de extrema importância, sobretudo pela recente tendência de 

globalização, inclusive dos empregos. Em outras palavras, é preciso evitar que pessoas sejam 

desvalorizadas em razão de sua origem, sob pena de serem criadas verdadeiras castas de 

trabalhadores. 

 

Número do processo: 100600-07.2003.5.07.0001 (RR), TST 
Relator: José Simpliciano Fontes de F. Fernandes 
Data da Publicação: 31/07/2009 

 

[...]. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Conforme se extrai da decisão 
recorrida, ao contrário do que afirma a Recorrente, o Tribunal Regional 
decidiu com base nos fatos e na prova e, utilizando-se do princípio do livre 

                                                 
9 Inteiro teor do acórdão em anexo. 
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convencimento, à luz do art. 131 do CPC, considerou como plenamente 
presente o requisito da analogia de funções, aplicando a norma do art. 358 da 
CLT, que confere isonomia salarial entre brasileiros e estrangeiros que 
exerçam função análoga. Assim, em face dos contornos fáticos que 
envolvem a matéria, chegar à conclusão diversa daquela proferida no 
acórdão regional implicaria o reexame do conjunto probatório, o que 
encontra óbice na Súmula 126 do TST. Logo, afasta-se a violação legal 
apontada. Recurso de Revista não conhecido. [...]10 

 

7.10 GARANTIA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA A EMPREGADO DEMITIDO COM 

LER 

 

 Este caso ilustra de maneira precisa como algumas instituições lidam com as doenças 

profissionais. In casu, ficou comprovado que o trabalhador tinha problemas de LER e, 

certamente em face do agravamento deste problema, teve seu contrato de trabalho encerrado 

pela via da demissão. Mais uma vez, coube ao Estado, por intermédio da Justiça do Trabalho, 

o dever de preocupar-se com ser humano. Nunca é demais dizer que a responsabilidade social 

da empresa passa, inicialmente, pelo respeito à mão-de-obra empregada. 

 

Número do processo: 881/1996-001-17-00.3. E-RR 
Relator: Lélio Bentes Correa 
Data da publicação: 09/10/2009 
ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ARTIGO 118 DA LEI N.º 8.213/91. 
SÚMULA N.º 378, II, DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. Consoante a 
jurisprudência desta Corte uniformizadora, consagrada na Súmula n.º 378, II, 
comprovado o nexo de causalidade entre a doença profissional e a execução 
do contrato de trabalho, não se exige a percepção de auxílio-doença e o 
afastamento por mais de 15 dias para o reconhecimento da estabilidade de 
que trata o artigo 118 da Lei n.º 8.213/91. Recurso de embargos conhecido e 
provido parcialmente.    

 

7.11 TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR 

 

 Nesse julgamento ficou constatado que ainda é possível distinguir atividade-fim e 

atividade-meio. Desta forma, a terceirização de atividade-fim, pelo menos no setor elétrico, 

foi julgada irregular, sendo necessário que o empregado seja contratado diretamente pela 

concessionária. 

                                                 
10 Inteiro teor da ementa e do acórdão em anexo. 
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 De fato, a progressividade numérica dos acidentes de trabalho demonstra de maneira 

cabal a precarização dos trabalhadores terceirizados. Vieira de Mello Filho posicionou-se 

favoravelmente no sentido de considerar irregular este tipo de terceirização, exatamente com 

base no princípio protetor inerente a legislação trabalhista, cuja finalidade é consagrar a 

dignidade da pessoa humana.11 

 
Número do processo: 586341-58.1999.5.18.0001 (RR), TST 
Relator: Vieira de Mello Filho 
Data da publicação: 16/10/2009 
RECURSO DE EMBARGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO RAMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - EXEGESE DO ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95 - 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO - VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. A Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
de prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como 
tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autorizou 
a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. Isso porque, 
esse diploma administrativo não aborda matéria trabalhista, nem seus 
princípios, conceitos e institutos cujo plano de eficácia é outro. A legislação 
trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho humano, prestado 
em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subordinação 
jurídica, apartes à já insuficiente conceituação individualista. E o protege sob 
o influxo de outro princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. Não se 
poderia, assim, dizer que a norma administrativista, preocupada com 
princípios e valores do Direito Administrativo, viesse derrogar o eixo 
fundamental da legislação trabalhista, que é o conceito de empregado e 
empregador, jungido que está ao conceito de contrato de trabalho, previsto 
na CLT. O enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho 
guarda perfeita harmonia com princípios e normas constitucionais e 
trabalhistas e trouxe um marco teórico e jurisprudencial para o fenômeno da 
terceirização nas relações de trabalho no Brasil, importante para o 
desenvolvimento social e econômico do País, já que compatibilizou os 

                                                 
11 É cabível colacionar algumas palavras proferidas por Vieira de Mello Filho e noticiadas no site do TST: 
Ao trazer novamente a matéria a julgamento na sessão de hoje, Vieira de Mello Filho assinalou que a 
controvérsia “é extremamente complexa na seara trabalhista”, por conta da delimitação do que vem ser, na 
terceirização, atividade-fim e atividade-meio. Num longo voto, o ministro seguiu a divergência aberta pelo 
ministro Lelio e sustentou que a permissão contida na Lei 8987/1995 relativa à terceirização tem caráter 
administrativo, e não trabalhista. “A legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho 
humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subordinação jurídica”, afirmou 
o ministro. “E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da dignidade da pessoa humana.” Aplicar uma 
norma administrativa a questões fundamentais do âmbito trabalhista seria, no seu entendimento, “a 
interdisciplinaridade às avessas, pois a norma geral estaria a rejeitar a norma especial e seu instituto 
fundamental.”  
Para Vieira de Mello, a terceirização de atividades-fim, além de contrariar o fundamento da legislação 
trabalhista, “traria conseqüências imensuráveis no campo da organização sindical e da negociação coletiva”. 
Uma das consequências seria o enfraquecimento da categoria profissional dos eletricitários, diante da 
pulverização das atividades ligadas ao setor elétrico e da multiplicação do número de empregadores. Quanto à 
palavra “inerente”, cerne da controvérsia, que, para o relator, autoriza a terceirização de atividade-fim, o 
ministro defendeu que “o termo não conceitua, delimita apenas”. 
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princípios da valorização do trabalho humano e da livre concorrência e 
equilibrou a relação entre o capital e o trabalho.12 

  

7.12 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS O 

JULGAMENTO DA ADC N°16 

 

 O caso abaixo demonstra que o julgamento da ADC n° 16, no qual foi declarada a 

constitucionalidade do art. 71, § 1°m da Lei n° 8.666/93, fato que ocasionou a recente revisão 

da Súmula n° 331, deve apontar pela preservação dos direitos dos trabalhadores. Portanto, a 

Administração Pública deve utilizar dos instrumentos fiscalizatórios existentes no 

ordenamento jurídico para não incorrer em culpa in eligendo e in vigilando. Porém a matéria 

ainda é bem recente e existem decisões em sentido contrário. 

 

Número do processo: 734900-29.2008.5.12.0001 (AIRR), TST. 
Relator: José Roberto Freire Pimenta. 
Data da publicação: 12/08/2008. 
TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. 
POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU 
ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO 
STF PROFERIDA NA ADC Nº 16-DF E POR INCIDÊNCIA DOS ARTS. 
58, INCISO III, E 67, CAPUT E § 1º, DA MESMA LEI DE LICITAÇÕES 
E DOS ARTS. 186 E 927, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL E PLENA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 
VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, ITENS IV E 
V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.13 

 

 

    

                                                 
12 Inteiro teor do acórdão em anexo 
13 Inteiro teor da ementa e do acórdão em anexo 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Ante ao exposto no presente trabalho, é possível o estabelecimento de algumas 

considerações finais cuja apresentação, que ora se inicia, manterá uma correlação lógica com 

a seqüência dos assuntos tratados ao longo do texto.  

 Na Grécia antiga, apesar de se constatar algumas divergências de natureza filosófica 

entre o pensamento socrático e o aristotélico sobre o trabalho, é possível concluir que a 

prática de uma vida virtuosa e a execução de atividade laborais eram consideradas atividades 

incompatíveis. Mesmo a agricultura definida por Sócrates como uma atividade saudável, 

recebia críticas de Aristóteles. Em suma, Aristóteles defendia o ócio como forma de 

desenvolvimento da virtude e da atividade política do cidadão. 

 Avançando na história para o período feudal, constata-se uma tênue diferença entre o 

escravo e o servo. Enquanto o escravo era reduzido à condição de coisa, o servo era pessoa 

ligada a terra. O traço peculiar entre as duas situações estava na ausência de liberdade no que 

tange a escolha do labor. 

 Quanto às corporações de ofícios, a situação dos companheiros e dos aprendizes era de 

extrema insegurança e de uma dependência desproporcional aos mestres. A ascensão ao posto 

de mestre dependia de uma série de fatores bastante complexos. Com base nas idéias de 

liberdade, a Lei Le Chapelier constituiu um marco na eliminação de privilégios de 

corporações profissionais e eliminou definitivamente da sociedade francesa as corporações de 

cidadãos. 

 A escravidão sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. No caso 

brasileiro tal regime foi mantido até 1888. Os negros e os índios foram alvos dos 

colonizadores e coronéis. Estas pessoas não possuíam status de cidadãos, ou seja, eram 

utilizados como objetos da maneira que conviesse aos seus proprietários. Desta forma, os 

negros vivenciavam um cotidiano de degradação desde seu transporte da África ao Brasil, 

situação que perdurava enquanto vivos fossem. 

 Mesmo com a eliminação do trabalho escravo há mais de um século e apesar dos 

esforços estatais em erradicar esta forma degradante de exploração da mão-de-obra, percebe-

se que grupos empresariais ainda insistem na utilização deste tipo de mão-de-obra nos dias 

atuais, sobretudo em algumas grandes plantações instaladas em recantos do país onde o 
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acesso é difícil. Nesses locais, com o Estado ausente e a dificuldade dos escravos terem êxito 

em algum plano de fuga, os escravocratas modernos encontram tranqüilidade para lucrar 

através da força, da crueldade e da violência. Essa mão-de-obra é recrutada por criminosos 

conhecidos como “gatos”, “zangões” ou “turmeiros”. 

 No que se refere às normas de natureza principiológica presentes na Lei Maior, é fácil 

perceber que o princípio da dignidade da pessoa humana goza de um conteúdo valorativo 

superior. Em face dessa supremacia, tal princípio pulveriza seu conteúdo de peculiar nobreza 

e sublime conteúdo axiológico em todo o texto constitucional. As normas que protegem o 

trabalhador visam à concretização deste princípio, ou seja, o trabalhador enquanto pessoa 

humana é tutelado dentro da relação de emprego pela força desse princípio. 

 Quanto aos princípios específicos concernentes ao direito do trabalho, o princípio da 

proteção exerce lugar de destaque, bem como seus desdobramentos nos princípios in dubio 

pro operario, da condição mais benéfica e da norma mais favorável. Desta forma, estes 

princípios norteiam o ordenamento jurídico, no sentido de minimizar a hipossuficiência do 

trabalhador na relação de emprego. 

 Outro aspecto importante versa sobre a consagração dos direitos sociotrabalhistas no 

texto constitucional. Nesse ponto, pode-se concluir que tais direitos constituem um rol 

mínimo que precisa ser preservado. Desse modo, é preciso ressaltar que o entendimento de 

que esse pequeno acervo constitucionalizado não pode ser modificado visando a sua redução 

ou eliminação é de fundamental importância para sua preservação. Porquanto, esses direitos 

estão inseridos na proteção conferida pelo art. 60, § 4°, IV, da Lei Maior. Tais direitos estão, 

outrossim, consagrados dentro de um núcleo essencial devidamente protegido. Infere-se, 

portanto, que tais direitos não podem ser manipulados por conveniências políticas e por 

interesses que passem ao largo da vontade do legislador constituinte originário. Este 

arcabouço normativo é, em verdade, resultado de uma lenta conquista histórica da classe 

trabalhadora, constituindo um patrimônio jurídico fundamental e necessário destinado a 

manter os trabalhadores dentro de padrões mínimos de existência. 

 Ademais, se a opção do legislador constituinte foi pela elaboração de uma 

Constituição analítica, por vezes chamada de prolixa, que seja também para albergar o maior 

número possível de normas protetivas ao trabalhador aproveitando sua inquestionável 

superioridade normativa. 
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 Um dos aspectos pragmáticos da relação de emprego, exsurge com a extensão do 

vínculo de emprego ao longo do tempo, pois é natural que o trabalhador estabeleça certas 

dinâmicas sociais e comportamentais que se apóiam nesse vinculo. Daí a importância do 

princípio da continuidade da relação de emprego. Um dos principiais fenômenos que atacam 

este princípio é a automação cuja proteção contra seus danosos efeitos ainda não foi 

devidamente regulamentada, conforme disposto no art. 7°, XVII, da Lei Maior. Pode-se 

destacar a categoria dos bancários como um exemplo clássico da influência nefasta da 

automação sobre o princípio da continuidade da relação de emprego. 

 O direito ao trabalho consta expressamente no rol de direitos sociais, conforme 

disposto no art. 6° da Constituição. Desta forma, o legislador constitucional estabeleceu ao 

trabalho o mesmo status dos direitos à saúde, à educação, ao lazer e à segurança. De uma 

maneira geral, é preciso que as políticas públicas voltadas ao trabalho sejam repensadas. O 

Estado deve dispor de mecanismos eficientes para a proteção do desempregado, inclusive 

garantido possibilidades de recursos àqueles que, após um longo período de trabalho, foram 

demitidos e precisam de treinamento e atualização para pleitear um novo emprego em 

igualdade de condições no mercado de trabalho. 

 É possível inferir algumas conclusões sobre a relação de emprego em situações que 

envolvem cooperativas e empresas terceirizadas. No primeiro caso é preciso que exista uma 

permanente fiscalização e controle das cooperativas dissimuladas em sociedades empresárias, 

criadas com o fito de lesar os direitos dos trabalhadores que, em verdade, são empregados. 

 No segundo caso, percebe-se que o trabalho terceirizado macula o princípio da 

igualdade, na medida em que cria uma subclasse de trabalhadores, inferiorizados em relação 

aos demais trabalhadores diretamente contratados. Tal fato verifica-se, por exemplo, na 

dificuldade de acesso à empresa terceirizante, em caso de inadimplemento das verbas 

trabalhistas por parte da empresa terceirizada. 

 A terceirização é, na grande maioria das vezes, danosa ao trabalhador. Como em 

qualquer atividade de natureza empresarial, o objetivo da empresa terceirizada também é o 

lucro. Para que ocorra o lucro que viabilize a atividade empresária, uma das providências 

tomadas pelos gestores terceirizados é promover a redução dos salários de seus empregados, 

tomando-se como base os valores pagos a empregados diretamente contratados pela 

terceirizante. Tal constatação é de fácil conclusão, pois para viabilizar uma terceirização é 

preciso que o valor final pago à empresa terceirizada seja menor que os custos que a empresa 

terceirizante eventualmente iria arcar para contratar diretamente o trabalhador. Desta forma, 
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parece muito difícil aprovar um diploma legal que obrigue uma empresa terceirizada a manter 

determinado funcionário com o mesmo status que outro diretamente contratado 

desempenhando as mesmas funções. 

 Ainda sobre a terceirização, tem-se o instituto da subsidiaridade como uma importante 

ferramenta de proteção da relação de emprego, quando o vínculo empregatício ocorre com 

uma empresa terceirizada. É comum estas empresas possuírem uma saúde financeira precária, 

muitas vezes encerram suas atividades sem pagar os créditos trabalhistas devidos. O 

Enunciado 331 do TST acabou com esta distorção, obrigando ao terceirizante a pagar 

subsidiariamente esses créditos, desde que constem na relação processual. 

 Com o julgamento da ADC n° 16 pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública está vinculada a uma suposta culpa in eligendo e in 

vigilando. O controle exercido dentro das normas legais postas, dificilmente fará com que a 

Administração Pública incorra nestas culpas. Ademais, não é o trabalhador, potencialmente 

hipossuficiente que deve arcar com a incompetência da Administração Pública na fiscalização 

do contrato ou na contratação de empresa sem lastro financeiro capaz de suportar seus 

encargos. A ação regressiva é um meio eficaz para que a Administração Pública busque pelo 

ressarcimento provocado por empresas terceirizadas aos trabalhadores. 

 Outro aspecto estudado trata da presença silenciosa das mais diversas formas de 

assédio no ambiente de trabalho, cujo combate deve ocorrer de forma permanente tanto pelos 

trabalhadores, quanto pelas chefias e, sobretudo, pelo Estado.  

 No caso de assédio moral, repercute cada vez com mais freqüência a imposição de 

metas abusivas que, se não atingidas, expõem o trabalhador a situações de ridículo perante 

seus colegas. Os transtornos físicos e emocionais do assédio moral repercutem no ambiente de 

trabalho e no ambiente familiar do trabalhador, tornando a vida deste um verdadeiro suplício. 

 Além de livre de todas as formas de assédio, a relação de emprego deve ser exercida 

num meio ambiente equilibrado, ou seja, os riscos ambientais devem ser minimizados, 

visando à preservação da saúde do trabalhador e a eliminação dos acidentes de trabalho. 

 A atividade dos teleoperadores é um exemplo moderno de como a informática, ao 

invés de beneficiar o trabalhador, tornou-se um instrumento precarizador das atividades 

laborais, sobretudo pela utilização de mecanismos de controle desumanos e de intensificação 

do trabalho. 

 O trabalho precário potencializa o aparecimento de doenças ocupacionais tanto físicas 

quanto psicológicas. Conforme estudado, alguns trabalhadores são intimidados a voltarem a 
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trabalhar mesmo doentes, fato que atenta contra os limites éticos dos envolvidos neste tipo de 

decisão. 

 Em contraposição ao trabalho precário, exsurge o trabalho decente como uma meta a 

ser buscada no século XXI. O crescente número de desempregados não justifica a criação, 

muito menos a aceitação de postos de trabalho que violem o trabalhador em sua dignidade. 

Por exemplo, o trabalho terceirizado nos moldes hodiernamente praticados é essencialmente 

precário, desse modo, o trabalho terceirizado não atende aos requisitos propagados pela OIT 

como trabalho decente. De uma maneira geral, a diferença remuneratória, o desrespeito à 

jornada de trabalho e a ausência de proteção contra os riscos são fatores que atentam contra o 

trabalho decente. 

 Alguns grupos de pressão procuram incutir a necessidade da flexibilização dos direitos 

dos trabalhadores, utilizando para tanto, argumentos como o aumento do número de empregos 

e uma maior competitividade. No tocante a este tema, pode-se concluir que, inicialmente, 

nenhum destes grupos está legitimado para trazer a baila este tipo de proposta. São grupos 

políticos e empresariais ligados diretamente ao capital, de maneira que este fato, de per si, 

enfraquece tais argumentos. Ademais, estudos demonstram que não existe relação entre a 

criação de empregos e a flexibilização. No caso específico do Brasil, desde 1943 quando a 

CLT passou a vigorar no ordenamento jurídico pátrio houve inúmeras variações da taxa de 

desemprego. Fica claro então que, os direitos trabalhistas albergados pela lei não constituem 

fator determinante na criação de novos postos de trabalho. Tal fato está intimamente ligado à 

concretização de políticas públicas voltadas, sobretudo, ao estímulo das diversas atividades 

econômicas, ao combate à especulação e a uma melhor distribuição de renda, dentre outros 

fatores. A flexibilização é uma palavra que carrega consigo o significado dissimulado de 

redução de direitos. Por força do princípio da vedação de retrocesso social, só é possível a 

flexibilização de direitos no sentido de ampliá-los ou, na pior das hipóteses, quando um 

direito for trocado por outro de igual valor. 

 O Estado deve propiciar mecanismos para que o trabalhador obtenha um mínimo para 

uma vida digna. Nesse ponto, a progressiva valorização do salário mínimo exerce um papel 

fundamental, e tal salário deve ser capaz de garantir as necessidades vitais albergadas no art. 

7°, IV, da Constituição federal de 1988. O salário mínimo torna-se então o limite basilar 

aceitável para retribuição do obreiro em face de uma jornada máxima constitucional. 

 A não regulamentação do art. 7°, I, e a denúncia da OIT n° 158, demonstram que o 

Estado brasileiro ainda não amadureceu suficientemente a ponto de limitar o direito quase que 

absoluto de despedir. Com exceção, de algumas situações jurídicas de natureza transitória, o 
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empresário tem extrema facilidade de despedir sem justa causa, desde que arque com a ínfima 

multa do FGTS, restando ao trabalhador sobreviver por um período limitado com o seguro-

desemprego. 

 Em linhas finais, percebe-se uma perda de força da ação sindical nos últimos anos. O 

papel atuante de defesa dos interesses dos trabalhadores da década de 1980 cedeu espaço a um 

sindicalismo defensivo, onde a defesa da preservação do emprego parece ser o foco central. A 

terceirização e as privatizações são alguns fenômenos que dificultam o trabalho sindical. A 

terceirização pela pulverização dos trabalhadores e as privatizações pela redução dos 

trabalhadores sindicalizados e a transferência de muitos funcionários diretamente contratados 

para empresas terceirizadas ou para cooperativas.          
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ACÓRDÃO REFERENTE AO ÍTEM 7.2 

 

Número do processo: 0021900-31.2004.5.04.0012 (RO), TRT da 4a Região. 

Relator: Mario Chaves 

Data da publicação: 17/11/2006 

EMENTA: TESTEMUNHA QUE MANTÉM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONTR A A PARTE 
RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PESSOAL NA SOLUÇÃO DA LIDE. C ONTRADITA 
INFUNDADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 405, § 3º, IV,  DO CPC. Não é suspeito o testemunho 
daquele que litiga com a parte reclamada. Consoante o art. 405, IV, § 3º, do CPC, é descabido o compromisso 
apenas quando haja interesse pessoal na solução da lide. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. A todos é assegurado, por força de 
norma constitucional, o respeito à honra (art. 5º, V e X). Exposto o empregado a tratamento vexatório e 
humilhante e à situação de constrangimento em virtude do comportamento da empregadora, afetando-lhe 
psicologicamente, configura-se a ofensa ensejadora de reparação indenizatória.  

          VISTOS e relatados estes autos de RECURSOS ORDINÁRIOS, interpostos de sentença proferida pelo 
MM. Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, sendo recorrentes FABIANO MARCELO TRECINO 
RODRIGUES e COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV e recorridos OS MESMOS.  

          Inconformados com a sentença de parcial procedência da ação (fls. 358-73), complementada pela de 
embargos declaratórios (fls. 429-31), as partes interpõem recurso ordinário. 

          O reclamante pretende a reforma do julgado nos seguintes aspectos: horas extras (e reflexos); intervalos 
para repouso e alimentação; diferenças de comissões; adicional de insalubridade (e reflexos); indenização por 
dano moral; diferenças da parte fixa dos salários; diferenças salariais por acúmulo de função. Requer, por fim, o 
pagamento de juros, consoante a Lei nº 8.177/91 e o art. 883 da CLT (fls. 382-425). 

          A reclamada pede a retificação da autuação para constar sua atual denominação. Argúi a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, em virtude do indeferimento da contradita das testemunhas convidadas pela 
parte adversa. Busca a absolvição da condenação ao pagamento de horas extras e reflexos; sucessivamente, 
postula a aplicação da Súmula nº 340/TST. Pretende, também, excluir da condenação o pagamento de: fração 
de intervalo para repouso e alimentação não-fruído; adicional previsto em norma coletiva; prêmio previsto no 
“Programa de Excelência em Vendas - PEV” referente ao ano de 2002; indenização por dano moral; honorários 
assistenciais; FGTS e acréscimo de 40% sobre os pedidos (fls. 436-56). 

          Há contra-razões do reclamante, com argüição de litigância de má-fé (fls. 502-38), e da reclamada (fls. 539-
52). 

          É o relatório.  

ISTO POSTO:  

Preambularmente : inverte-se a ordem de análise dos itens dos recursos, tendo em vista a prejudicialidade de 
alguns sobre os demais.  

I - RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA   

1. Retificação da autuação.  

A retificação da autuação já foi determinada na ata de audiência da fl. 332, realizada em 13-09-05, e 
devidamente procedida, conforme se verifica da certidão da capa do 2º volume dos autos.  

2. Argüição de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. Suspeição de testemunha.  

Argúi a recorrente a nulidade do processado por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento da contradita 
às testemunhas convidadas pelo recorrido. Alega que elas também movem ação trabalhista contra a reclamada, 



com pedidos idênticos. Aduz que o entendimento da Súmula nº 357/TST não se aplica quando a testemunha 
litiga contra o mesmo empregador em processo cujos pedidos são idênticos. Invoca, assim, a suspeição da 
testemunha que demanda contra o mesmo empregador, por ausência de isenção de ânimo. Requer a declaração 
de nulidade dos atos praticados após o indeferimento da contradita, com o retorno dos autos à instância de 
origem para novo julgamento. Sucessivamente, pretende a desconsideração dos depoimentos das testemunhas 
ouvidas a convite do recorrido.  

Não vinga o apelo.  

O empregado (ou ex-empregado) que litiga com o empregador (ou ex-empregador) não é suspeito como 
testemunha, ainda que existente a alegada igualdade de pedidos. A exegese do art. 405, IV, § 3º, do CPC, é no 
sentido de que se torna suspeito o testemunho apenas quando o interesse é pessoal na solução da lide, assim 
não se configurando o mero interesse social. O direito à propositura de ação, como o de defesa, é 
constitucionalmente assegurado a todos, não podendo o Poder Judiciário impor restrições a ele. No caso 
concreto, não se constata o interesse próprio das testemunhas no resultado da causa. 

Não resta configurado, na hipótese, qualquer tipo de favorecimento ou, então, falta de isenção de ânimo de 
forma a comprometer os depoimentos colhidos. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, é 
entendimento pacífico na jurisprudência a inexistência de suspeição pelo fato de a testemunha demandar contra 
a reclamada, consoante a Súmula nº 357/TST ("Testemunha. Ação contra a mesma reclamada. Suspeição. Não 
torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador"), 
registrando-se que a jurisprudência citada não se sobrepõe ao entendimento já cristalizado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho.  

Assim, não estando prevista a presente hipótese entre os casos de suspeição, devem ser considerados válidos 
os depoimentos das testemunhas trazidas pelo recorrido, consoante o entendimento esposado na origem.   

II - MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO RECLAMANTE E D A RECLAMADA   

1. Horas extras e reflexos. Atividade externa.  

O reclamante, embora satisfeito com o deferimento de horas extras, inconforma-se com a jornada fixada na 
origem. Aponta para a existência de trabalho em jornada superior àquela fixada na sentença, conforme teria sido 
demonstrado pela prova oral. Transcreve trechos dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. Diz que 
a jornada de trabalho arbitrada na origem seria “diminuta e inadequada à prova dos autos” (fl. 386). Pretende 
majorar a jornada de trabalho fixada, com base nos depoimentos prestados e no pedido formulado, ante a falta 
de contestação específica. 

A reclamada, por sua vez, não aceita o deferimento de horas extras e reflexos. Alega não-comprovado o fato 
constitutivo do direito vindicado, asseverando ser a condenação contrária à prova produzida. Assegura o 
exercício de atividade em caráter externo, sem controle e fiscalização de horário, requerendo a aplicação do art. 
62, I, da CLT. Sustenta a existência de controle de qualidade, jamais controle de jornada dos empregados. 
Desqualifica os depoimentos das testemunhas do reclamante. Diz que cabia ao reclamante a organização de sua 
rotina de trabalho de forma a não ultrapassar 8 horas diárias e 44 semanais, ressaltando que o sábado sempre 
foi considerado dia útil ao longo do contrato, na forma da legislação trabalhista vigente. Para a hipótese de 
reconhecimento da existência de controle de horário, requer a consideração do trabalho apenas até às 18h ou 
19h, ao longo da semana, e até às 14h ou 15h, aos sábados. Requer, por fim, a compensação dos valores pagos 
a tal título, bem como a observância da Súmula nº 340/TST. 

Procede em parte a inconformidade da reclamada. 

Na petição inicial, o reclamante afirmou ter trabalhado das 06h30min às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h 
às 16h, aos sábados, sempre com intervalo de 20 minutos para descanso e alimentação. Postulou o pagamento 
de horas extras, acrescidas do adicional previsto em normas coletivas, com reflexos em repousos remunerados, 
férias acrescidas de 1/3, 13ºs salários, FGTS com acréscimo de 40% e nas verbas ditas rescisórias (aviso-
prévio, férias proporcionais com 1/3 e 13º salário proporcional). 

A reclamada, na contestação, alegou a realização de serviços externos, sem controle de horário.  

O Juízo a quo, considerando o contexto da prova, condenou a reclamada ao pagamento de horas extras, assim 
entendidas às excedentes da 8ª diária e 44ª semanal. Arbitrou a jornada de trabalho como sendo das 07h às 
19h30min, de segunda a sexta-feira, e das 07h às 16h, no sábado, sempre com intervalo de 30 minutos para 
descanso e alimentação. Compartilha-se desse entendimento. 



É incontroverso o exercício de trabalho externo pelo reclamante, na função de “vendedor” dos produtos da 
reclamada.  

O art. 62, I, da CLT excepciona a atividade externa, assim entendida aquela na qual o empregado está fora da 
fiscalização e controle do empregador, não estando subordinado a horário de trabalho. O fato de realizar serviço 
externo, isoladamente, não o afasta da tutela legal das normas de duração do trabalho. No caso, ficou 
demonstrado que, apesar do exercício de atividades externas, o reclamante laborou além da jornada normal, 
com controle de horário e fiscalização. 

A prova oral (fls. 308-11) desserve à tese da reclamada. As testemunhas ouvidas apontam para a existência de 
diversas formas de controle indireto da duração da jornada de trabalho dos vendedores: rota definida; reuniões 
diárias; elaboração de relatórios; obrigação diária de descarregar as informações de vendas do “palm top” na 
empresa; metas estipuladas. São relevantes os depoimentos das testemunhas trazidas pelo reclamante. O Sr. 
Luciano Gomes Lucas informa (fls. 259-60): “trabalhou para a reclamada de janeiro de 2000 a maio de 2002, 
como vendedor; não registrava horário de trabalho; trabalhava das 7h às 20h30min ou 21h; havia 
necessidade de  comparecer na empresa pela manhã, e m razão das reuniões matinais; ao final do 
expediente comparecia na empresa em razão das reuni ões vespertinas;  as reuniões ocorriam diariamente; o 
reclamante trabalhava no mesmo sistema do depoente; o supervisor ou a gerência controlavam o horário d e 
trabalho do depoente  (...) na função de vendedor também faziam 'merchandising'; a atividade de 
merchandising também era realizada pelo reclamante ; utilizava motocicleta e palm-top para a atividade de 
vendedor (...) no final do expediente deveria entregar  a moto e o  palm-top na sede da reclamada ; havia 
roteiro de clientes que era estabelecido pela supervisão; não poderia alterar o roteiro de clientes, salvo 
mediante autorização ; usufruía 15 minutos de intervalo; a jornada antes informada é de segunda a sexta-
feira; no sábado o término da jornada ocorria às 18 h; o supervisor, às vezes acompanhava o vendedor no 
roteiro, com veículo próprio; acompanhava todos os pontos juntamente com o vendedor; várias vezes 
encontrou o supervisor na rota, sem prévio aviso ; o retorno para empresa ocorria até às 17h ou 18h, 
quando deveria passar os pedidos para o sistema ; após às 18h, quando não dava tempo, retornava até o 
cliente para fazer as chamadas 'blitz de merchandising'; as blitz ocorriam em torno de uma vez por semana; 
prestou serviços uma vez por mês em eventos, conforme escala, da qual o reclamante também participava; após 
o retorno das rotas participava da reunião vesperti na, fazia relatório de vendas e participava de curs os  
(...) eram pagas as chamadas 'prendas',  quando chegava atrasado, não vinha de uniforme, não cumprimento 
das metas  (...) o reclamante cumpria metas; o reclamante geralment e chegava no horário ” (grifou-se). O 
depoimento do Sr. Valter Rodrigues da Rosa é no mesmo sentido (fls. 309-10): "trabalhou na reclamada de 
10/01/2000 a março de 2002, como vendedor, utilizando moto em serviço; não trabalhava na mesma equipe do 
autor, mas que ocupavam a mesma sala (...) iniciavam a trabalhar às 06h50min, quando então pa rticipavam 
da reunião matinal  que era realizada na maltaria da empresa; nesta reunião pegavam o planejamento de 
vendas do dia, tomavam ciência de promoções, tratavam das vendas do dia anterior; terminada a reunião, por 
volta, de 8h da manhã saíam para fazer as vendas e retornavam  à empresa por volta de 18h/18h30min, e 
ficavam na empresa até por volta de 21h/22h, fazend o prestação de contas; esta rotina se dava de 
segunda a sexta-feira; aos sábados encerravam a jor nada às 17h30mi/18h; o almoço era feito em quinze 
minutos , porque tinham que cuidar a moto e dependendo do local não havia onde almoçar; participou de blitz de 
merchandising, que eram realizadas, em média, uma vez por semana, quando retornavam do roteiro, sendo 
realizada a blitz entre o horário das 19h às 21h ou  22h; todos os vendedores e supervisores participavam 
desta blitz, inclusive o reclamante; em eventos como Planeta Atlântida, selecionavam-se alguns vendedores para 
trabalhar; não se recorda especificamente do autor ter trabalhado em algum evento, mas com certeza trabalhou, 
pois quem não trabalhava em um evento, trabalhava no outro; era obrigatório o cumprimento do roteiro que 
constava no palm-top, no mesmo dia; o roteiro por v ezes era fiscalizado pelo supervisor ou pelo gerent e, 
ou mesmo por um gerente de fora que vinha fazer uma  avaliação , que tanto poderiam sair juntos com o 
vendedor como encontrá-lo na rota" (grifou-se).  

O Sr. Marco Antonio Maders da Silva, convidado a depor pela reclamada, também confirma a existência de 
controle de horário (fls. 310-1): "trabalha na reclamada desde 1998, iniciando como vendedor, sendo que há 
quatro anos o depoente é supervisor de vendas (...) diariamente eram realizadas reuniões matinais, com 
início às 07h; em torno de 08h os vendedores saíam para fazer as vendas, retornavam, em média às 
16h30min, uns um pouco antes outros um pouco depois ; os vendedores permaneciam na empresa até 
por volta de 18h/19h, de segunda a sexta-feira  (...) aos sábados os vendedores ficavam na empresa até 
por volta de 15h (...) o palm top deveria ser descarregado para o sistema até no máximo às 17h30min e desse 
horário até às 18h ou 19h era feito o fechamento das vendas  e o planejamento do dia seguinte ; aos 
sábados alguns vendedores faziam intervalo, outros não (...) as blitz de merchandising quando existiam, 
eram feitas após o horário das vendas , mas não se recorda até que horário; as blitz ocorriam muitas vezes 
quando se recebia uma visita de fora, mensalmente ou trimestralmente, mas em média uma vez a cada três 
meses" (grifou-se).  

As testemunhas das partes são uníssonas quanto à realização de reuniões diárias, à existência de metas 
estabelecidas e ao comparecimento do reclamante na empresa para descarregar as informações relativas às 
vendas do dia.  



O depoimento do representante da empresa igualmente corrobora a alegação de haver controle de horário: "o 
reclamante iniciava a trabalhar às 07h, retornando entre 16h/16h30min, dependendo da rota, de segunda a 
sexta-feira; ao sábado o horário do reclamante era das 07h às 11h/11h30min; quando do retorno, no final da 
rota, ficava na empresa fazendo a prestação de cont as das vendas e a entrega da moto que utilizava , por 
mais 20 ou 30 minutos; no palm-top que o reclamante portava havia um roteiro dos clientes a serem visitados (...) 
cada equipe de vendedores possui um supervisor, o q ual acompanha cada vendedor uma vez por 
semana ou uma vez a cada duas semanas se a equipe f or grande " (grifou-se). 

Assim, ainda que não fosse formalmente controlada a jornada de trabalho desenvolvida, havia fixação de metas, 
cuja inobservância era cobrada pelo supervisor, além do fato de o empregado comparecer diariamente na 
empresa, ao início e ao término da jornada. Descabido pretender, então, o enquadramento do reclamante na 
hipótese prevista no art. 62, I, da CLT, fazendo ele jus ao pagamento das horas extras prestadas (e reflexos).  

Entende-se, ademais, incumbir ao empregador o ônus da prova quanto à impossibilidade do controle da jornada 
de trabalho dos empregados, circunstância que, no caso, restou contrariada pela prova produzida. 

Não há o que reparar, outrossim, na jornada de trabalho fixada pelo Juízo de origem. A condenação não está 
baseada somente no depoimento das testemunhas trazidas pelo reclamante, exercentes da mesma função de 
vendedor e nas mesmas condições. Encontra amparo, também, nos esclarecimento trazidos no depoimento da 
testemunha trazida pela reclamada. Havendo nos autos elementos capazes de firmar a convicção quanto à 
jornada efetivamente trabalhada pelo empregado, andou bem o Julgador originário, diante dos depoimentos 
transcritos e observando o princípio da razoabilidade, ao fixá-la como sendo das 07h às 19h30min, de segunda a 
sexta-feira, e das 07h às 16h, no sábado, sempre com intervalo de 30 minutos para descanso e alimentação. 

Quanto ao pedido de compensação de valores, no Processo do Trabalho, além da observância ao art. 767 da 
CLT, somente se admite a compensação de verba paga sob o mesmo título, estando ela "restrita a dívidas de 
natureza trabalhista", conforme dispõe a Súmula nº 18/TST, e, ainda assim, em relação ao mesmo período de 
competência ou até o mês subseqüente a ele. Não foram apontados pagamentos a título de horas extras para 
que se admita a compensação pretendida.  

Melhor sorte assiste à reclamada relativamente à aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 
340/TST. O reclamante, como informado na petição inicial, percebia, além do salário fixo mensal, salário variável, 
correspondente a comissões pelas vendas efetuadas. A Súmula nº 340/TST, em sua nova redação, dispõe: 
"Comissionista. Horas extras. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem 
direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o 
valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente 
trabalhadas". Merece reparo a sentença, portanto, somente para limitar a condenação ao pagamento do 
adicional sobre o valor pago ao recorrido a título de comissões, nos termos do mencionado entendimento 
jurisprudencial, encontrando-se paga a jornada trabalhada. 

Dá-se, então, parcial provimento ao apelo para, relativamente à parte variável da remuneração, limitar a 
condenação ao pagamento de horas extras e integrações somente ao adicional legal, mantidos os reflexos 
deferidos.  

2. Intervalos para repouso e alimentação.  

O Juízo de origem, ante a prova oral indicativa da não-concessão do intervalo mínimo de alimentação e 
descanso, condenou a reclamada ao pagamento de 30 minutos diários como hora extra, com o adicional previsto 
nas normas coletivas. 

O reclamante pretende o pagamento integral do intervalo como hora extra, e não somente da diferença entre o 
período concedido e o devido. 

A reclamada alega ser indevido o pagamento pela ausência de sua fruição, diante da inexistência de controle de 
freqüência do empregado. Diz não ter sido demonstrada a ausência de gozo do intervalo. Aponta o depoimento 
da sua testemunha no sentido de que havia orientação da empresa para “não fazer vendas durante o almoço”. 
Por fim, sustenta indevidos reflexos sobre outras verbas, diante da natureza indenizatória da parcela. 

Não lhes assiste razão. 

A não-concessão de intervalos é prevista no § 4º do art. 71 da CLT: "Quando o intervalo para repouso e 
alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o 
período correspondente com um acréscimo de no mínimo cinqüenta por cento sobre o valor da remuneração da 



hora normal de trabalho". Era da reclamada o ônus de demonstrar a fruição dos intervalos, o que não fez, 
limitando-se a negar a existência de controle da jornada do empregado.  

A prova oral é indicativa da concessão apenas parcial do intervalo para repouso e alimentação. O Sr. Luciano 
Gomes Lucas, ouvido por carta precatória (fl. 259-60), diz ter usufruído de 15 minutos de intervalo. O Sr. Valter 
Rodrigues da Rosa informa, também, que "o almoço era feito em quinze minutos" (fl. 309). Já o Sr. Marco 
Antônio Maders diz que “o intervalo era de aproximadamente 01 hora” (fl. 310). O reclamante, em seu 
depoimento pessoal, no entanto, declarou fazer 20 minutos de intervalo (fl. 308). 

Considerando-se a divisão da prova oral quanto ao tempo efetivamente usufruído, entende-se correta a sentença 
que arbitrou o gozo do intervalo de alimentação em 30 minutos, com base na média informada pela prova oral. 

É devida a contraprestação da integralidade do intervalo somente quando este for totalmente suprimido, o que 
não se verifica nesta situação específica. A Orientação Jurisprudencial nº 307 da SDI-I/TST equipara situações 
distintas, punindo igualmente o empregador que não concede nenhum minuto de descanso e aquele que 
permitiu o gozo de até 59 minutos, no caso da jornada de 8 horas. Quando concedidos intervalos a menor, os 
minutos respectivos devem ser abatidos da condenação.  

Não se sustenta, contudo, a tese de ser devido o pagamento a título meramente indenizatório. Sendo tempo de 
trabalho à disposição do empregador, inafastável a natureza salarial da parcela, sendo devidos os reflexos 
deferidos na sentença. 

Entende, outrossim, esta Turma distintas as condenações ao pagamento de horas extras e dos intervalos 
intrajornadas suprimidos, razão pela qual não seria devido o adicional normativo sobre estas. Não havendo 
inconformidade da parte, contudo, deixa-se de analisar a matéria, sujeitando-se a parcela ao adicional a ser 
definido adiante, no julgamento do recurso da reclamada que trata da questão.  

Mantém-se a sentença.  

3. Dano moral.  

O reclamante não se conforma com o valor fixado à indenização por dano moral. Diz que a importância de R$ 
10.000,00 é insuficiente para reparar a gravidade do dano sofrido e coibir os atos praticados pela reclamada. 
Transcreve doutrina para amparar sua pretensão. Aduz: “o objetivo maior o qual visa a indenização não é 
simples reparação do dano, mas sim, que esta reparação ao lesado, e efetiva punição ao lesante, o coíba de 
causar novos ilícitos dessa natureza que indiretamente afetam até mesmo a sociedade como um todo” (fl. 185). 
Tece considerações acerca dos critérios conhecidos para a fixação do dano moral, destacando a capacidade 
financeira da empregadora. Objetiva, assim, a majoração do valor arbitrado, sugerindo quantia não inferior a 
duzentos salários mínimos.  

A reclamada, por sua vez, volta-se contra a condenação que lhe foi imposta, dizendo não haver prova robusta 
das alegações do reclamante. Reporta-se ao testemunho do Sr. Marco Antonio Maders no sentido de que “a 
maioria participava do pagamento das prendas, mas que não se obrigava a pessoa a pagar a prenda”. Nesse 
sentido, argumenta: “causa estranheza o fato de o Reclamante participar de brincadeiras dentro da empresa com 
os demais colegas, independentemente do grau de hierarquia, jamais tendo se recusado e depois, ao ter seu 
contrato rescindido, alegar que sofreu danos com isso” (sic). Transcreve jurisprudência. Pugna pela 
improcedência do pedido. Sucessivamente, requer seja diminuído o valor pecuniário da condenação. 

Merece reforma parcial a sentença. 

Narra o reclamante na petição inicial (fl. 15-6): “A reclamada de forma vexatória e humilhante, impôs ao 
reclamante, perante todos os seus colegas de trabalho e superiores hierárquicos inúmeros 'castigos'. Tal prática 
ocorria em decorrência de eventuais atrasos de chegada nas reuniões matinais, desconhecimento de todos os 
12 pontos do programa de excelência, bem como pelo não atingimento das metas diárias estabelecidas pela sua 
gerência na sua reunião matinal. Dentre os castigos destaca-se: a) - exercícios de apoio com quantitativo 
estabelecido na ocasião pelo gerente de vendas; b) - pagamento de multa no valor de R$ 1,00 (um real), pelo 
atraso nas reuniões matinais; c) - aplicação de testes obrigatórios de conhecimentos específicos da função 
exercida e que, em caso de reprovação, eram obrigados a permanecer fora do horário na empresa para estudar; 
d) - emprego por parte do superior hierárquico, de expressões pejorativas e desabonadoras da conduta do 
reclamante; e) - leitura oral de textos escolhidos pelo superior hierárquico; exercícios físicos como corridas entre 
outros. A aplicação desses 'castigos' provocavam risos na chefia, objetivando humilhar o vendedor na presença 
dos colegas de trabalho. O reclamante não poderia em hipótese alguma se negar a proceder os castigos 
impostos, sob pena de sofrer advertência verbal, por escrito e até ser despedido. Destaca-se que o reclamante 



trata-se de pessoa simples, tendo contudo sua honra e seu bom nome como seus maiores bens cabedais. O 
intuito manifesto de represália causou ao reclamante grave dano ao conceito social e a sua estabilidade 
psíquica” (sic). 

A reclamada nega as alegações do reclamante de que o teria humilhado e castigado diante de seus colegas. 
Sustenta não ter submetido o trabalhador a qualquer situação que justificasse o pagamento de indenização por 
dano moral (fl. 88).  

Considerando o contexto de prova dos autos, o Juízo “a quo” reconheceu a responsabilidade civil da reclamada 
por ser praxe na empresa, sob a alegação de aplicação de técnicas motivacionais, submeter os vendedores a 
situações humilhantes. Fixou, assim, a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Compartilha-se 
parcialmente desse entendimento.  

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, V, indenização por dano material, moral ou à imagem; o inciso 
X do mesmo artigo prevê como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. O dano moral é 
aquele que atinge bens incorpóreos, gerando efeitos na ordem interna do ser humano, causando-lhe dor, 
vergonha, tristeza, angústia, perda ou qualquer outro sentimento capaz de afetar-lhe o lado psicológico. O 
trabalhador, como sujeito de direitos, possui o de ver respeitada sua própria imagem, especificamente 
profissional (dignidade profissional).  

O Desembargador Humberto Theodoro Júnior, aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sua obra 
Dano Moral, preleciona: "Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e deveres, tanto jurídicos 
como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, freqüentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes 
reflexos psicológicos, que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta. Para, no 
entanto, chegar-se à configuração de dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. 
Somente ocorrerá a responsabilidade civil se reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e 
nexo causal". Mais adiante, acrescenta: "Enfim, entre os elementos essenciais à caracterização da 
responsabilidade civil por dano moral, hão de incluir-se, necessariamente, a ilicitude da conduta do agente e a 
gravidade da lesão suportada pela vítima (...) Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no 
psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da 
pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato 
lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a 
sensibilidade do homem médio e a experiência da vida" (obra citada, 4ª edição, 2001, ed. Juarez de Oliveira, pp. 
6 e 8). 

No caso, a prova testemunhal vem ao encontro da tese do reclamante de que os vendedores eram submetidos 
ao pagamento de "prendas" quando não atingiam as metas, sendo expostos a situações vexatórias perante os 
colegas e superiores hierárquicos. O depoimento do Sr. Luciano Gomes Lucas é esclarecedor: “eram pagas as 
chamadas 'prendas', quando chegava atrasado, não vi nha de uniforme, não cumprimento de metas; as 
prendas consistiam em 'fazer apoio', pagar R$ 1,00 para a caixinha, 'passar a mão na bunda, com o 
consentimento do gerente' ; também recebiam apelidos pejorativos, como 'negão', 'tisiu', em relação ao 
depoente porque é negro; o mesmo procedimento ocorria com o reclamante; 48 vendedores, mais a gerência e 
os supervisores presenciavam as prendas  (...) o reclamante recebia o apelido de 'salsicha'; o apelido foi 
adquirido quando ele ingressou na empresa” (sic, grifou-se). No mesmo sentido, o testemunho do Sr. Valter 
Rodrigues da Rosa Júnior (fls. 209-10): “passou por constrangimentos por diversas vezes, qua ndo chegava 
sem uniforme ou quando chegava um pouco atrasado ou  se não cumprisse a média do dia anterior, 
situações em que pagava apoio, passava por corredor  polonês, subindo em cima da mesa e dando grito 
de guerra, situações estas que ocorriam durante as reuniões matinais, e eram presenciadas por 40 
pessoas ; o reclamante passou por este constrangimentos també m, sendo que desde o primeiro dia já 
iniciou pagando apoios; após o reclamante continuou  passando por estas situações de 
constrangimentos;  estes constrangimentos também ocorriam quando o vendedor não sabia responder a 
determinadas perguntas do gerente durante a reunião, o chamado 'pinga fogo', onde perguntava qual era a maior 
cliente, entre outras perguntas” (sic, grifou-se). A testemunha ouvida a convite da reclamada, Sr. Marco Antonio 
Maders da Silva, embora com uma interpretação simpática à praxe adotada na empresa, confirma que os 
vendedores eram submetidos ao pagamento de “prendas”, especialmente ao dizer: “existia há um tempo atrás, 
acreditando que até o ano de 2001, uma prática de os vendedores 'pagar prendas' nas reuniõ es matinais ; o 
intuito era de fazer uma brincadeira para incentivar as vendas; a prática consistia em pagar apoios, geralmente 
quando 'o camarada' entrava na empresa (...) durante as prendas o pessoal ria,  porque era uma brincadeira; a 
maioria participava do pagamento das prendas,  mas que não se obrigava a pessoa a pagar a prenda (...) as 
vezes falavam de um apelido dado ao reclamante: 'salsicha” (sic, grifou-se). 

Inegável, portanto, a ilicitude da conduta da reclamada, dispensando ao reclamante tratamento vexatório e 
humilhante, de forma a abalar sua honra e dignidade frente aos colegas e superiores hierárquicos. Submeter o 
empregado ao pagamento de "prendas", como fazer flexões, corridas e responder perguntas na frente dos 



demais colegas, quando não-alcançadas as metas estabelecidas pela empresa, causam ao trabalhador dor, 
vergonha, tristeza, angústia, sentimentos capazes de lhe afetar psicologicamente, ensejando o pagamento da 
indenização pleiteada. 

O gerente e os supervisores responsáveis pelas equipes de vendedores agiam, por óbvio, sob a recomendação 
e responsabilidade da reclamada. O art. 932, III, do Código Civil dispõe sobre a responsabilidade do empregador 
por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir. Desnecessária, como 
visto, a comprovação inequívoca do prejuízo, porquanto presumido, especialmente nas circunstâncias postas no 
caso concreto. 

Por esses fundamentos, tem-se pela correção da sentença ao reconhecer o direito do reclamante à percepção 
de indenização por dano moral.   

Quanto à fixação do valor da indenização, entretanto, tem-se que o valor deferido é singelo para o fim 
pretendido. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema aberto e não o tarifário, ficando, portanto, ao arbítrio 
responsável do julgador. Sobre o assunto, merece transcrição a doutrina do Exmo. Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região Francisco Antonio de Oliveira: "O arbitramento para aferir em pecúnia a lesão do dano 
moral deverá fazer âncora na razoabilidade, levando-se em conta fatores outros tais como as seqüelas psíquicas 
impostas à vítima bem assim a posse patrimonial do agressor. Temos na doutrina que 'a vítima de uma lesão a 
alguns daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode 
ser mesmo mais valioso do que os integrantes do seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a 
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as 
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de 
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva', Caio Mário da Silva Pereira (Instituições, Ed. 
Forense, Rio, 1.972, vol. II, n. 176)... não mais encontram lugar no mundo atual as condenações simplesmente 
pedagógicas, em valores inexpressivos que, em última análise, resultariam em mais uma ofensa moral ao 
ofendido, posto que diante de tais condenações era inevitável a conclusão de que o seu sofrimento, a sua 
angústia, a sua tristeza pelo ato do agressor nada valiam ou valiam quase nada" (in Revista LTr. 62-01, p. 28).  

Assim, o valor arbitrado à indenização pelo Juízo de origem, de R$ 10.000,00, não está em consonância com os 
parâmetros de razoabilidade para atender aos critérios pedagógico, punitivo e reparador, balizadores da 
reparação do dano moral. Não deve cair nos extremos do alcance de valores irrisórios ou montantes que 
importem no enriquecimento da vítima ou a ruína do empregador. No caso, tem-se que o valor deduzido pelo 
reclamante, correspondente a no mínimo duzentos salários-mínimos, é demasiado para o fim pretendido, tendo-
se como razoável a fixação de 150 salários mínimos. Nesse sentido, acórdão proferido pela Exma. Juíza Rosane 
Serafini Casa Nova, que trata de situação idêntica em reclamatória movida contra a mesma reclamada, no 
Processo RO nº 00239-2002-024-04-00-8, publicado em 19-04-04, disponível no site deste Tribunal, cujo trecho 
se transcreve: "Muito embora a empresa possa estipular, no âmbito do seu poder diretivo, metas e modos de 
estimular seus empregados na realização das suas atividades, deve fazê-lo, sempre respeitando o trabalhador e 
sua dignidade, não o expondo a situações vexatórias e humilhantes perante os demais colegas, sob pena de 
afronta aos dispositivos constitucionais de proteção ao ser humano, que envolve, entre outros, a inviolabilidade, 
à imagem e à honra e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana princípio maior que fundamenta o Estado 
Democrático de Direito, inserto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. Nesse sentido, infligir ao 
empregado o pagamento de “prendas”, consistentes em fazer flexões perante os demais colegas quando as 
metas estabelecidas pela empresa não eram alcançadas sem dúvida atinge a dignidade do trabalhador e viola os 
seus direitos de personalidade, ensejando o pagamento da respectiva indenização, tal como assegurado no 
artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. Nesses termos, provê-se o recurso, para acrescer à condenação o 
pagamento de indenização por dano moral no montante de 150 salários mínimos”.  

Pelos motivos expostos, dá-se provimento parcial ao apelo do reclamante para majorar o valor da indenização 
por dano moral para 150 salários mínimos.  

Nega-se provimento ao apelo da reclamada  

III - MATÉRIA REMANESCENTE DO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMAN TE   

1. Diferenças de comissões.  

Volta-se o recorrente contra o indeferimento do pedido de pagamento de diferenças de comissões. Aponta para 
o adimplemento de comissões sobre os produtos vendidos, variando de 70% a 130% das metas. Alega a 
alteração, em seu prejuízo, do critério inicial para o atingimento das metas, que considerava o volume físico das 
vendas realizadas. Com a modificação, assevera o recorrente, as metas ficaram vinculadas aos preços dos 
produtos, possibilitando manipulações por parte da empresa no curso de cada mês e dificultando o controle de 
sua produção e das comissões devidas. Diz que se não fosse atingida a cota de 70% da meta não havia 



pagamento de comissões, assim como não recebia o valor excedente se superada a de 130% da meta. Aduz ter 
sido constatada pela perícia contábil a superação do limite de metas estabelecido,  ainda que parcialmente 
prejudicada pela falta de documentos. Entende “extra petita” a sentença porquanto teria sido embasada em 
fundamentos alheios aos aviados na contestação. Relativamente aos prêmios ajustados, alega que o contrato de 
trabalho não contempla limitação específica a qualquer percentual. Entende ter havido alteração contratual 
lesiva, caracterizando a infração ao art. 468 da CLT. Transcreve Jurisprudência. 

Sem razão, contudo.  

Na petição inicial, o ora recorrente informa o pagamento de comissões sobre os produtos vendidos, variando as 
metas de 70% a 130%, sendo que na maioria das vezes ultrapassava o volume mínimo preestabelecido. Diz ter 
sido prejudicado pela alteração dos critérios para o atingimento de metas no curso do contrato de trabalho. Alega 
que as metas foram vinculadas ao preço dos produtos de forma a reduzir sua produção quando havia 
promoções. Diz que comumente superava as metas quanto ao volume físico das vendas e não conseguia atingir 
as metas em vista da nova vinculação ao valor das vendas. Aduz que a referida alteração possibilitava 
manipulações por parte da empresa no curso de cada mês, de forma que ficava impossibilitado de atingir as 
metas e de controlar sua produção. Pretende o pagamento das diferenças de comissões excedentes a 130% das 
metas, bem como as impagas em decorrência do não-atingimento do percentual mínimo de 70% da meta, com 
as incidências em repousos remunerados, horas extras com os adicionais previstos em norma coletiva, férias 
acrescidas de 1/3, 13º salários, feriados em dobro, FGTS com 40% e verbas ditas rescisórias (aviso-prévio, 
férias proporcionais com 1/3 e 13º salário proporcional). 

Na contestação, a ora recorrida informa que a remuneração do recorrente era composta de uma parcela fixa e de 
outra variável, denominada prêmio por objetivo (e não comissões). Esclarece que os prêmios eram pagos 
conforme o atingimento de metas de vendas alcançadas e que os parâmetros estabelecidos para o cálculo deste 
prêmio poderiam ser alterados ou ajustados de acordo com as campanhas promocionais, de “marketing” e de 
vendas. Assegura, ademais, que o contrato de trabalho permitia essas alterações em vista da sazonalidade 
própria da venda de seus produtos. 

O Julgador "a quo", sob o argumento de que a modalidade de pagamento de salário variável, plenamente 
conhecida pelo recorrente, foi devidamente observada, concluiu não ter havido alteração contratual prejudicial ao 
trabalhador e, conseqüentemente, indeferiu o pedido de diferenças de comissões” (fls. 363-4). Compartilha-se 
desse entendimento. 

No contrato de trabalho firmado entre as partes, mais especificamente nas cláusulas 4.2 e 4.3, consta: “Face aos 
serviços exercidos a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO um prêmio vinculado ao cumprimento de 
objetivos previamente pactuados no início de cada mês. O valor do PREMIO POR OBJETIVO, será calculado 
com base no relatório de dados do Centro de Distribuição aprovado pelo Gerente Comercial e não incorporará 
aos salários para os demais efeitos, uma vez que não será atingido pelo princípio da habitualidade. Os 
parâmetros serão definidos no início de cada mês e poderão ser alterados ou ajustados de acordo com as 
campanhas promocionais, marketing e de vendas programadas pela CONTRATANTE. Da mesma forma poderão 
ser introduzidos novos produtos entre os disponíveis para venda” (fl. 101-2). 

Os documentos juntados às fls. 164-9, com data de maio de 1999,  época bem anterior ao início do contrato de 
trabalho que ocorreu em julho de 2000, demonstram a política de remuneração variável aplicada pela recorrida, 
prevendo, inclusive, percentuais para atingir as metas (70% - mínimo e 130% - máximo). Conclui-se, portanto, 
que a forma de pagamento da parcela variável do salário, os objetivos a serem atingidos e os percentuais 
correspondentes eram de pleno conhecimento do empregado desde sua admissão. 

Em que pese não ter sido juntada aos autos a totalidade dos documentos apontados pela recorrente como 
essenciais para o deslinde da controvérsia, os elementos contidos no presente feito são suficientes para 
formação de convencimento no sentido da improcedência do pedido, tendo sido, inclusive concluída 
regularmente a perícia contábil. 

Consoante o laudo pericial (fls. 239-47 e 294-6), o critério de cálculo da parte salarial variável adotado pela 
recorrida, ao longo de todo o contrato, sempre foi com base nos percentuais das metas atingidas pelo recorrente, 
variando de 70% (mínimo) e 130% (máximo). Afasta-se, portanto, a alegação de pagamento inicial de comissões 
com base na quantidade de produtos vendidos, inexistindo qualquer alteração contratual prejudicial ao 
empregado. 

O pagamento era realizado nos exatos limites previstos no contrato, ou seja, recebia o trabalhador pelas vendas 
que ultrapassassem 70% da meta estipulada (mínimo), em porcentagem escalonada, até o percentual máximo 
de 130%. Ainda que não especificados no contrato de trabalho não se pode dizer que os limites tenham sido 



estipulados unilateralmente pela recorrida, porquanto habitualmente praticados ao longo da toda relação 
contratual, caracterizando, no mínimo, o ajuste tácito. 

Na realidade, a parcela variável (comissões) é prêmio dado aos vendedores por atingirem as metas estipuladas 
pela empresa e, assim, integram a remuneração do empregado, na forma do art. 457 da CLT; todavia, não têm, 
necessariamente, relação direta com produção individual do empregado, sendo os percentuais, limites e metas 
fixadas pelas partes, de comum acordo, ou, ainda, pelo empregador com a concordância do trabalhador. 

No caso dos autos, depreende-se ter havido a concordância do recorrente com os critérios e limites impostos 
pela recorrida para pagamento da parcela variável, pois, ao longo de todo o período contratual, não houve 
insurgência. 

Ademais, como bem esclareceu o Julgador de origem: "As oscilações no pagamento do valor atinente à parte 
variável do salário decorriam de flutuações ocorrentes no mercado de venda de bebidas, o que é natural, não se 
afigurando lesiva ao trabalhador a sistemática de remuneração instituída pela empresa  e, tampouco, se trata de 
alteração unilateral do contrato de trabalho, pois sequer restou comprovado que a empresa impusesse 
obstáculos ao cumprimento das metas, entendendo-se perfeitamente viável a adoção de tetos mínimos e 
máximos como critério para o pagamento de prêmios pactuados contratualmente, em especial quando fixados 
explicitamente desde o início da prestação laborativa, estando tal limitação inserida no campo do poder diretivo 
do empregador” (fl. 364). 

Inexiste, pois, violação ao art. 468 da CLT, porquanto não houve qualquer alteração contratual lesiva. Descabe, 
da mesma forma, o argumento de enriquecimento ilícito da empregadora, porquanto as comissões ou prêmios, 
constituem o salário variável do trabalhador, sendo perfeitamente legal a fixação de percentuais vinculados ao 
atingimento de metas.  

Por fim, verifica-se do demonstrativo apresentado pelo perito (fls. 240-2) que o recorrente, ao longo de todo o 
período contratual, deixou de atingir o limite mínimo (70%) em apenas uma vez, em abril de 2001, assim como 
ultrapassou o limite máximo (130%), também, em apenas uma oportunidade, em julho de 2001, o que evidencia 
o efetivo cumprimento dos objetivos propostos, bem como a devida contraprestação. 

Não procede igualmente a alegação de julgamento “extra petita”. O juiz tem ampla liberdade para fundamentar 
sua decisão com amparo no seu convencimento e na lei, não estando, necessariamente, atrelado aos 
argumentos lançados pelas partes. 

Nega-se provimento ao recurso.   

2. Adicional de insalubridade e reflexos.  

Irresigna-se o recorrente com o indeferimento do pedido de pagamento de adicional de insalubridade (e 
reflexos). Aponta para as conclusões do laudo técnico quanto à existência de insalubridade em grau médio nas 
atividades desenvolvidas. Invoca os arts. 429 do CPC e 195 da CLT. Entende violados os arts. 818 da CLT, 333 
e 359 do CPC. Transcreve jurisprudência. 

Não lhe assiste razão.  

O empregado exercia a atividade de vendedor. Afirmou que, no exercício de suas funções, era “obrigado a 
proceder a arrumação e organização dos produtos da reclamada (cervejas refrigerantes e afins) nos freezers, 
interiores de câmeras frias e geladeiras comerciais dos clientes da reclamada (pontos de vendas)” (sic- fl. 12). A 
empregadora negou o contato alegado. Constou no laudo pericial: “Segundo declarações do reclamante, 
contestadas pelos representantes da reclamada, fazia parte também das suas atribuições, ingressar no mínimo 
de três a quatro vezes por dia, no interior das câmaras de  resfriamento instaladas em aproximadamente 8% dos 
clientes que ele visitava, para verificar a quantidade de garrafas de cervejas nelas estocadas, retirá-las e arrumá-
las nos refrigeradores localizados nas lojas dos mercados (...) O ato de entrar e sair das câmaras submetia o 
organismo do autor a bruscos resfriamentos, que tem como conseqüência a diminuição de suas defesas 
biológicas, em condições assinaladas como insalubres em grau médio, de acordo com o dispositivo no Anexo nº 
9. da Norma Regulamentadora 15” (fl. 230).  

A Julgadora de origem assim consignou na sentença: “Verifica-se que a situação fática retratada no estudo 
pericial não traduz certeza quanto à existência de insalubridade, já que a conclusão está apoiada em 
informações unilaterais prestadas pelo autor e contestadas pela parte adversa, não tendo o perito, ademais, 
diligenciado em nenhum ponto comercial visitado pelo obreiro a fim de comprovar o alegado, já que existe 
considerável diferença entre câmara frigorífica ou similar (referida no Anexo 9 da NR 15) e refrigerador ou 



freezer, situação que remete a formação do convencimento à prova testemunhal produzida no feito (...) Ainda 
que os depoimentos revelem a existência de câmaras frias em alguns clientes da reclamada, o que por si só não 
quer dizer que o autor adentrasse em todas as instaladas nos estabelecimentos visitados, já que estas também 
se prestam a guardar outros gêneros que não bebidas, não se consegue apreender das declarações 
testemunhais que o contato com o agente físico frio (decorrente de atividade executada no interior das câmaras 
frias) fosse habitual a ponto de atrair a incidência do adicional em questão, não tendo o postulante, desse modo, 
desvencilhado-se do encargo de provar fato constitutivo do direito postulado.” (fls. 365). 

A perícia é a prova legal da existência de insalubridade em determinada atividade, mas não da efetiva realização 
dessa atividade, que é fato constitutivo do direito do recorrente, devendo por ele ser provado, diante da negativa 
da empregadora. O empregado, contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A prova oral, como 
bem mencionou o julgador “a quo”, não confirma a necessidade do ingresso em câmaras frias. A testemunha do 
recorrente, Sr. Valter Rodrigues da Rosa, em seu depoimento (fls. 309-10), limita-se a afirmar: “em geral os 
grandes clientes possuem câmaras frias (...) não pode afirmar se na rota do autor havia câmaras frias”. A 
testemunha da recorrida, Sr. Marco Antonio Maders da Silva, não soube igualmente dizer se na rota cumprida 
pelo recorrente havia clientes com câmaras frias: “existem clientes com câmaras frias e algumas até 
acondicionam produtos da reclamada nas câmaras frias, mas a maioria não acondiciona ” (grifou-se - fl. 310). 

Conforme o art. 818 da CLT, incumbe à parte a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não tendo o 
recorrente, no caso, se desincumbido de seu encargo probatório.  

Transcreve-se, por oportuno, trecho de artigo doutrinário do Exmo. Juiz Márcio Túlio Viana, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região, publicado na Revista LTr de outubro/94, nº 58-10/1.218-9: "Da tese do autor e da 
antítese do réu surge a síntese do juiz. Como uma rosa entre espinhos, a sentença vem naturalmente, em meio 
aos embates do processo. Mas ao contrário da rosa, que só brota em terra fértil, a sentença do juiz está 
condenada a nascer. De um modo ou de outro, ele decide o processo. A mesma lei que o fez julgador o proíbe 
de se eximir de julgar. (...) o juiz dos antigos tempos transferia a solução para Deus. Assim era, por exemplo, em 
terras de Hammurabi: lançava-se o acusado ao rio, acreditando-se que o inocente se salvaria e o culpado teria o 
seu castigo (...) Para o juiz dos novos tempos, o direito construiu a teoria do ônus da prova. Foi ela que aliviou a 
sua carga de ter de proclamar certezas que ele próprio não tem. Seu objetivo, portanto, é o de suprir a ausência 
ou a fragilidade da prova. Resolver a angústia da dúvida no coração do juiz. De fato, se o juiz está convencido, 
pouco importa indagar quem o devia convencer. Basta-lhe apontar a verdade: é apenas isso, ou tudo isso, que 
dele se espera. Havendo certeza, o importante é a própria certeza - não o seu autor. Ou, para citar Buzaid: 'O 
que interessa é somente o demonstrado, não quem o demonstrou'. Daí por que a teoria do ônus da prova tem 
sido considerada por alguns como a 'doutrina da decisão sobre o fato incerto'. Ou ainda como 'a teoria das 
conseqüências da prova frustrada' (...) Na lição de Isis de Almeida, o ônus - ou o risco - da prova é o preço que 
se paga pela vitória na lide (...) Coube ao direito romano formular a regra básica para resolver a incerteza 
processual: Semper onus probandi ei incumbit qui dicit. Esta norma foi literalmente transposta para o art. 818 da 
CLT: 'A prova das alegações incumbe à parte que as fizer'. No campo civilista, a regra foi explicitada, em traços 
mais nítidos, por Carnelutti: 'Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem 
expõe uma exceção deve, por outro lado, provar os fatos dos quais resulta. Em outros termos: quem aciona deve 
provar o fato constitutivo e quem excetua os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos'. Essa doutrina foi 
adotada pelo CPC: 'Art. 333 - O ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II. 
Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 

Assim,  não provada a execução da tarefa apontada, nega-se provimento ao apelo.   

3. Diferenças salariais. Parte fixa.  

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do pedido de diferenças da parte fixa dos salários. Diz 
demonstrada pela perícia contábil a existência das diferenças postuladas. Sustenta que teria sido admitido na 
filial de Águas Claras, no município de Viamão, sendo-lhe aplicáveis, portanto, as normas coletivas destinadas 
aos empregados da fábrica, juntadas na exordial. Afirma que ao proferir a sentença o Julgador de origem não 
teria atentado para o registro constante na sua CTPS e ao laudo pericial contábil, que amparariam sua 
pretensão. 

Não vinga, contudo, o apelo. 

Na exordial, o ora recorrente sustenta não terem sido majorados os  salários na data-base prevista nas normas 
coletivas da categoria vinculada ao Sindicato dos Empregados na Indústria de Alimentação do Rio Grande do 
Sul, limitando-se a recorrida a corrigi-los esporadicamente por índice inferior ao devido. Postula o pagamento de 
diferenças da parte fixa dos salários. 



A reclamada, na contestação, afirma o correto e integral pagamento dos salários do recorrente, de acordo com 
os índices de reajustes estabelecidos nos instrumentos normativos de sua categoria profissional. 

Conforme os recibos de pagamento juntados às fls. 40-7 e 108-13, o recorrente recebeu ao longo de quase todo 
o contrato o valor fixo R$ 532,06, tendo sido reajustado somente a partir de setembro de 2001 para R$ 542,59, 
valor este recebido até o final do contrato.  

Verifica-se nos autos a existência de um acordo coletivo válido para o pessoal do Centro de Distribuição Direta 
Porto Alegre - CDD (fls. 136-44),  fixando piso salarial de R$ 532,00, e de outro acordo coletivo dirigido ao 
pessoal que trabalha na Fábrica de Viamão (Águas Claras - fls. 53-72), fixando piso no valor de R$ 439,00. Pela 
análise dos instrumentos coletivos, conclui-se que apenas aquele referente ao pessoal da fábrica de Águas 
Claras prevê reajuste salarial (5%) ao longo do período de contrato mantido entres as partes. 

O Julgador originário, entendendo que “a função de vendedor exercida pelo autor o incluía como empregado 
vinculado ao pessoal do Centro de Distribuição Direta Porto Alegre - CDD (e não ao pessoal da fábrica)”, 
considerou aplicável ao presente caso o acordos coletivos juntados às fls. 136-44. Compartilha-se desse 
entendimento. 

Em que pese o recorrente tenha sido admitido na filial de Águas Claras (fábrica), no Município de Viamão, é 
indiscutível o fato de que sua função, como “vendedor II”, era exercida em Porto Alegre, vinculado ao Centro de 
Distribuição Direta Porto Alegre - CDD. As normas coletivas destinam-se, respectivamente, aos vendedores, 
supervisores e demais empregados vinculados ao Centro de Distribuição de Porto Alegre, caso do recorrente, e 
aos empregados que trabalham no âmbito da fábrica (Águas Claras).  

Considerando que o laudo pericial demonstra não ter havido previsão de  reajuste de salários no período 
contratual (quesito 5.5 - fl. 295), em relação ao acordo coletivo válido para o pessoal do CDD, não há falar em 
diferenças de salário fixo. 

Nega-se, portanto, provimento.  

4. Diferenças salariais por acúmulo de função.  

O recorrente alega o exercício concomitante das funções de “merchandising”, colocação de cartazes, arrumação 
de produtos em geladeiras comerciais e pesquisa de mercado, tarefas que não seriam compatíveis e sequer 
complementares da atividade de vendedor. Assevera a sobrecarga de suas atribuições em flagrante benefício da 
empregadora. Pugna pela procedência do pedido de pagamento de "plus" salarial. 

Não prospera a irresignação.  

O direito à percepção ao acréscimo salarial pelo acúmulo de função depende da atribuição ao empregado de 
tarefas diversas daquelas para as quais foi contratado. Temos, como conceito de função e de tarefa: "função é o 
conjunto sistemático de atividades, atribuições e poderes laborativos, integrados entre si, formando um todo 
unitário no contexto da divisão do trabalho estruturada no estabelecimento ou na empresa. A tarefa consiste em 
uma atividade laborativa específica, estrita e delimitada, existente na divisão do trabalho estruturada no 
estabelecimento ou na empresa. É uma atribuição ou ato singular no contexto da prestação laboral. A reunião 
coordenada e integrada de um conjunto de tarefas dá origem a uma função" (in Curso de Direito do Trabalho. 
Delgado, Mauricio Godinho, 3ª ed. 2ª tiragem, LTr ed., 2004, pág. 1.009). 

A função preponderante exercida pelo reclamante era a de vendedor, desde o início da prestação de serviços. 
Teria, ainda, exercido, dentro do mesmo horário, atividades de “merchandising”, colocação de cartazes, 
arrumação de produtos em geladeiras comerciais e pesquisa de mercado. Não-comprovado o acúmulo de 
funções de maior complexidade e/ou responsabilidade, resta indevida a pretensão. O exercício concomitante de 
atividades dentro da jornada de trabalho não acarreta, por si só, a percepção da vantagem postulada. Ademais, 
considerando a cláusula 2.1 do contrato de trabalho (fl. 101), onde o recorrente se obrigou a fornecer sua “mão-
de-obra especializada e técnica”, entende-se que as referidas atividades encontram-se inseridas no conteúdo 
ocupacional da função de vendedor e, por conseqüência, já contraprestadas, não havendo alteração prejudicial 
no curso do contrato, na forma do art. 468 da CLT.  

Por esses fundamentos, nega-se provimento ao apelo.  

5. Juros e correção monetária.  



O recorrente defende a incidência de juros de 1%, contados do ajuizamento da ação, invocando os termos do 
art. 39 da Lei nº 8.177/91 e o art. 883 da CLT. 

Sem razão.  

Consta na fundamentação da sentença (fl. 371): “Os débitos trabalhistas serão calculados com acréscimo de 
juros  e correção monetária na forma da legislação trabalhista aplicável, observado o critério de cálculo assente 
no verbete da SJRT da 4ª Região, inclusive quanto à atualização do FGTS incidente sobre as parcelas 
remuneratórias deferidas, segundo prevê a OJ 302 da SDI-I do TST. A atualização monetária deve observar a 
regra contida no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/ 91” (grifou-se). 

Devidamente contemplados os juros na forma pretendida, resta sem objeto o recurso no aspecto. 

Nega-se provimento ao apelo.   

IV - MATÉRIA REMANESCENTE DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA   

1. Adicional previsto em norma coletiva.  

Inconforma-se a recorrente com a condenação ao pagamento de adicional de horas extras no percentual previsto 
nos acordos coletivos. Diz ter impugnado os instrumentos coletivos trazidos pelo recorrido, porquanto não seriam 
aplicáveis ao presente caso. Sustenta que a própria Julgadora originária teria reconhecido a inaplicabilidade dos 
referidos documentos. Alega que os acordos coletivos aplicáveis aos vendedores, caso do recorrido, não trazem 
qualquer referência acerca de adicional de horas extras, motivo pelo qual deveria ser aplicado o adicional legal 
de 50%. Pugna pela reforma do julgado. 

Com razão. 

Conforme visto em item anterior, a função de vendedor exercida pelo reclamante enquadra-o como empregado 
vinculado ao pessoal do Centro de Distribuição Direta Porto Alegre - CDD (e não ao pessoal da fábrica), sendo 
aplicável ao presente caso, portanto, o acordos coletivos juntados às fls. 136-44. Ocorre que nos referidos 
acordos inexiste previsão de adicional de horas extras para a categoria dos vendedores. 

Entende-se, portanto, equivocado o julgado de origem ao deferir o pagamento de horas extras “com adicionais 
normativos”, devendo, no presente caso, incidir o adicional legal de 50%. 

Dá-se provimento ao apelo, no aspecto, para determinar que, na apuração da jornada extraordinária, incluindo os 
intervalos para repouso e alimentação, seja observado o adicional legal de 50%.  

2. Programa de excelência em vendas referente ao ano  de 2002. 

A recorrente não aceita a condenação ao pagamento, de forma proporcional, do “prêmio pela qualificação da 
reclamada no 'Programa de Excelência de Vendas' relativamente ao ano de 2002”. Alega ser condição para 
percepção da parcela o efetivo labor até o dia 31 de dezembro do respectivo ano (2002). Alega que o PEV - 
Programa de Excelência em Vendas - seria uma forma de participação nos lucros e resultados, no moldes da Lei 
nº 10.101/00, com regras próprias estipuladas pela empresa, inexistindo previsão legal para o seu pagamento de 
forma proporcional. Entende violados o princípio da livre negociação coletiva, o art. 7º, XXVI, e o art. 5º, II, da 
Constituição Federal. Pugna pela absolvição do pagamento do PEV relativo ao ano de 2002. Sucessivamente, 
alegando que o contrato teria sido extinto no dia 08 de abril daquele ano, pretende limitar a condenação ao 
pagamento de apenas 3/12 do prêmio. 

Sem razão, contudo.  

O Programa de Excelência em Vendas instituído pela recorrente, conforme sua regulamentação, é uma espécie 
de participação dos empregados nos lucros e resultados atingidos na empresa. Trata-se de um programa 
destinado a premiar os empregados pelos melhores desempenhos. O PEV, conforme seu regulamento (fls. 119-
26), tem como público alvo todos os empregados de Centros de Distribuição Direta da AMBEV , contendo como 
regra de elegíveis: “Todos os empregados da unidades elegíveis contempladas, que tenham sido admitidos até 
31 Março/02 e que estejam trabalhando até 31 de Dezembro/2002 (computando o período de aviso-prévio, seja 
ele trabalhado ou indenizado)”. Como exceções à regra transcrita estão: “Estagiários, trainees, antes do 
posicionamento, afastados com mais de 120 dias durante o ano, salvo por gravidez e dirigentes sindicais, 



empregados que tenham sido dispensados por justa causa e os empregados que não atingirem o mínimo de 
1.000 pontos na avaliação de desempenho pessoal” (sublinhou-se - item 2.2 - fl. 122). 

Tendo o recorrido sido admitido em 17-07-00 e despedido em 08-04-02, deve ser mantida a condenação nos 
termos em que imposta. Ao contrário do que afirma a recorrente, afastar o pagamento proporcional da parcela é 
que acarretaria a não-observância do pactuado, com violação ao dispositivo constitucional invocado. O recorrido 
contribuiu para a empresa atingir os objetivos e metas que deram origem aos resultados naquele ano em debate. 
Excluí-lo do benefício, por ter sido despedido no decorrer do ano, por certo não foi o objetivo da norma coletiva.  

Nesse sentido, destaca-se trecho da fundamentação do julgado “a quo”, que se acresce às razões de decidir: 
“Nada obstante a discussão travada quanto a interpretação da norma regulamentar, entende-se que a forma 
instituída pela empregadora para o pagamento da parcela  configura afronta ao princípio isonômico emanado do 
art. 5º da Constituição da República, por adotar tratamento desigual para casos idênticos, caracterizando 
discriminação aos trabalhadores dispensados por ato da empresa antes do final do exercício, tal como aconteceu 
como o reclamante” (fl. 366). 

Descabe, igualmente, o pedido sucessivo, pois o período do aviso-prévio, mesmo indenizado, deve ser 
computado para todos os efeitos legais, conforme o disposto no § 1º do art. 487 da CLT. Despedido o recorrido 
em 08-04-02 (fl. 117), a data do término do seu contrato projeta-se até o dia 08-05-02, razão pela qual não cabe 
a limitação pretendida pela recorrente. 

Mantém-se a decisão de origem, declarando-se, ainda, não terem sido violados os princípios invocados e os art. 
5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.  

3. Honorários assistenciais.  

Investe a recorrente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Diz que o recorrido 
percebia salário superior ao previsto na  Lei nº 5.584/70. Sucessivamente, pretende sejam os honorários 
calculados com base no valor líquido apurado. 

Sem razão. 

Resta sem objeto o apelo no aspecto. Inexiste condenação ao pagamento de honorários assistenciais, conforme 
se constata na fundamentação (fl. 371) e no dispositivo da sentença (fls. 372-3). 

Não há o que prover.  

4. FGTS e acréscimo de 40% sobre os pedidos.  

Rebela-se, também, a recorrente contra o pagamento de FGTS sobre os pedidos. Alega consistir em “acessório 
decorrente de pedidos principais totalmente indevidos”. 

Sem razão.  

Remanescendo condenação ao pagamento de parcelas salariais, sobre estas incide o FGTS, por mero 
consectário.  

5. Litigância de má-fé.  

Em contra-razões, o ora recorrido requer a condenação da reclamada por litigância de má-fé, na forma dos arts. 
17, I, IV e VI, e 18, todos do CPC. Sustenta que “por mero espírito emulativo, a recorrente permite se rebelar até 
mesmo contra pedidos que não restaram deferidos na sentença de primeiro grau, não lhe causando prejuízos de 
qualquer ordem ou natureza”.  

Sem razão, entretanto. A utilização do presente remédio processual, tentando convencer o Juízo da procedência 
de sua tese, não torna a parte litigante de má-fé. Entende-se ter havido simples exercício regular de direito, 
mediante utilização dos instrumentos processuais hábeis previstos em lei, o que constitui faculdade decorrente 
do processo legal. Não se vislumbra ânimo doloso de modo a enquadrá-la nas hipóteses dos arts. 17 e 18 do 
Código de Processo Civil. Nos termos do art. 5º, LV, da Lei Maior, aos litigantes são assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes.  



Ante o exposto, 

ACORDAM os Juízes da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: 
por unanimidade de votos, em dar parcial provimento  ao recurso ordinário do 
reclamante para majorar o valor da indenização por dano moral para 150 (cento 
e cinqüenta) salários mínimos. Por unanimidade de vo tos, em dar parcial 
provimento ao recurso ordinário da reclamada para, relativamente à parte 
variável da remuneração, limitar a condenação ao pa gamento de horas extras e 
integrações somente ao adicional legal, mantidos os  reflexos deferidos; para 
determinar que, na apuração da jornada extraordinár ia, inclusive dos intervalos 
intrajornadas suprimidos, seja observado o adiciona l  legal de 50%. Por 
unanimidade de votos, também, em rejeitar a argüiçã o de litigância de má-fé da 
reclamada, constante das contra-razões do reclamant e. Valor da condenação 
acrescido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para  os fins legais. Custas 
processuais acrescidas de R$ 800,00 (oitocentos rea is), pela reclamada.  

Intimem-se. 

Porto Alegre, 8 de novembro de 2006 (quarta-feira).  
  

MARIO CHAVES - Juiz-Relator    

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ITEM 7.3 

 

Número do processo: 01291-2004-002-06-00-5 (RO), TRT da 6a Região. 

Relator: Acácio Júlio Kezen Caldeira 

Data da publicação: 15/09/2005 

 
EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISTA ÍNTIMA. A circunstância de a empresa trabalhar com 
drogas e medicamentos, inclusive psicotrópicos, muito visados pelo comércio ilegal, justifica a utilização de fiscalização 
rigorosa. Entretanto, o meio utilizado deve respeitar a dignidade do trabalhador, evitando ferir-lhe os direitos, 
constitucionalmente assegurados, como a dignidade da pessoa humana e o direito à preservação da imagem (CF/88, art. 5º, 
III e X). Se o meio utilizado implica em o empregado ter que desnudar-se perante encarregados da reclamada e demais 
colegas, atenta contra o direito à privacidade e autoriza o pagamento de indenização por dano moral, como corretamente 
deferido na decisão recorrida.  

 
 
Vistos, etc. 
 
Recorrem ordinariamente DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA e 

LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA , de decisão proferida pelo Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho do Recife - PE, que julgou 
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada pelo segundo recorrente contra a 
primeira, nos termos da fundamentação da r. sentença de fls. 240/245. 

 
 
Recurso da reclamada 
 
Razões do recurso da reclamada, às fls. 247/260, nas quais a mesma se insurge contra a 

decisão que a condenou ao pagamento de R$9.750,00 (Nove mil, setecentos e cinqüenta reais), a título de indenização por 
danos morais, decorrentes de suposta revista vexatória. Aduz que foram colacionadas aos autos as normas de conduta 
ajustadas com o Ministério Público do Trabalho e o SINTRAFARMA, as quais autorizam expressamente a realização de 
vistorias para evitar subtração de produtos controlados; que a vistoria era feita sem contato físico, em recinto fechado, 
consistindo na troca do uniforme pelas roupas de uso pessoal do empregado, devendo o revistado manter-se obrigatoriamente 
com suas roupas íntimas; que o reclamante teve ciência prévia de como seriam realizadas tais vistorias; que restou mais que 
comprovado que a reclamada não excedeu qualquer limite no exercício regular do direito reconhecido, qual seja, a realização 
de vistorias nos empregados, não havendo que se falar em aplicação do art. 187 do CC; que o dano pressupõe não somente a 
violação injusta ao bem jurídico, mas a comprovação do prejuízo, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu; que não se 
pode atribuir à empresa qualquer intenção ou propósito de causar dano a seus empregados, visto que sua conduta vem 
respaldada até pelos órgãos fiscalizadores das condições de trabalho; que o Julgador feriu o princípio da busca da verdade 
real, pois valorou com equívoco a prova realizada, super avaliando meras alegações feitas na exordial, ao mesmo tempo em 



que desprezou as demais provas produzidas nos autos; que competia ao reclamante provar que a revista à qual se submetia 
envolvia circunstâncias que afrontavam sua dignidade, a teor dos arts. 818/CLT e 333, I/CPC, o que não ocorreu; que já 
obteve várias sentenças favoráveis sobre o mesmo tema, tendo transcrito algumas delas na sua peça de defesa; que a decisão 
impugnada contrariou expressamente dispositivo de Lei Federal, mais especificamente os arts. 2º e 8º, da CLT; que restou 
demonstrado que não houve qualquer violação à vida privada, à honra e à imagem do recorrido, não possuindo este qualquer 
direito a indenização por dano material ou moral; que a indenização por danos morais não pode representar “modo de 
enriquecimento com percepção de vantagem exorbitante e superior àquela desejada equivalência”, pelo que, caso mantida a 
sentença, o valor fixado deve ser reduzido para o equivalente a 12 vezes o salário nominal do obreiro, que é R$390,00 
(Trezentos e noventa reais), totalizando R$4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta reais); e que a correção monetária deve 
incidir apenas a partir da data da prolação da sentença, visto que até aquele momento não havia nenhum direito e não se 
tratava de verba trabalhista de natureza strito sensu. Requer o provimento do seu apelo, com a reforma do decisum, nos 
termos aqui expostos. 

 
 
Recurso do reclamante 
 
Razões do recurso do reclamante, às fls. 263/281, nas quais o mesmo se insurge contra a 

decisão, no tocante ao reconhecimento da justa causa alegada para a sua dispensa e ao indeferimento dos seus pedidos de 
verbas rescisórias, horas extras e indenização por danos morais pela imputação do fato criminoso do qual foi acusado. 
Preliminarmente, argúi a nulidade da sentença, alegando que o Julgador não adotou as providências necessárias ao 
atingimento da verdade real na instrução da ação, contrariando os preceitos fundamentais inseridos no art. 5º, LV, da CF. 
Afirma que o Juízo “a quo” não poderia se pronunciar sobre o mérito da justa causa e, conseqüentemente, dos títulos 
rescisórios pleiteados na inicial sem investigar a verdade dos fatos, visto que a imputação de improbidade ao empregado para 
seu despedimento sumário é a mais grave das hipóteses contempladas pelo art. 482 da CLT e “como tal deve ser provado de 
modo irrefutável sob pena de sua imprestabilidade para este fim”. No mérito, aduz que não há provas válidas de improbidade 
de sua parte; que o depoimento por ele prestado perante a autoridade policial, no qual se baseou a sentença, foi colhido sob 
coação e sem assistência de advogado; que, da análise dos presentes autos e do inquérito policial acostado ao feito, 
observam-se diversas contradições no depoimento do policial Jurandir Aniceto da Silva, contradições essas ressaltadas, 
inclusive, pelo próprio Julgador na sentença; que há, ainda, contradições nos depoimentos das testemunhas da própria 
reclamada, o que corrobora o seu depoimento, vez que comprovam a coação por ele sofrida; que, embora constituísse seu 
dever diligenciar a verdade dos fatos, na instrução do feito, dada a natureza grave da acusação, o Julgador de 1º grau assim 
não o fez; que o Magistrado fundamentou suas razões, quanto à justa causa, invertendo estranhamente o ônus da prova, o 
qual cabia à empresa e não ao reclamante; que, dos depoimentos prestados, foi verificado que ele, recorrente, era 
constantemente submetido a revistas diárias, inclusive desnudo, como também à vigilância eletrônica (circuito de TV), não 
existindo qualquer prova de que tenha praticado qualquer improbidade; que constitui prática da reclamada a demissão por 
justa causa; e que restou provado que o flagrante foi visivelmente armado pela recorrida, tendo sido sua confissão obtida sob 
coação, razão pela qual o reconhecimento da justa causa deve ser reconsiderado, concedendo-se todos os títulos pleiteados na 
exordial. Alega que, apesar do depósito das verbas rescisórias constantes do TRCT na sua conta bancária, a reclamada não 
fez qualquer prova de que comunicou ao reclamante que as mesmas estavam à sua disposição; que a empresa provou que fez 
o referido depósito, tendo, entretanto, efetuado descontos sobre as mesmas, sem fazer prova de que ele, autor, os autorizou; 
que não basta satisfazer as verbas rescisórias dentro do prazo legal, sendo necessário que elas sejam quitadas de forma 
integral; que, apesar de contar com mais de um ano de serviço, o TRCT não foi homologado pelo Sindicato de sua categoria 
ou por qualquer das entidades relacionadas no art. 477, § 3º, da CLT, o que é um requisito para a validade do mesmo, razão 
pela qual impõe-se a declaração de invalidade do Termo e o deferimento das verbas rescisórias; que  só depois de bater o 
cartão é que eram feitas as revistas e só depois destas é que ele largava do seu labor, pelo que invoca a Orientação 
Jurisprudencial 236/TST para o deferimento das horas extras havidas após a batida do cartão de ponto quando da saída; e 
que, pela forma como foi praticado o flagrante, pela reclamada, expondo-o perante seus colegas de trabalho, familiares e a 
Sociedade, impõe-se a indenização por danos morais postulada. Requer a reforma do decisum, na forma aqui exposta.        

 
Contra-razões apresentadas pelo reclamante e pela reclamada, às fls. 284/289 e 294/297, 

respectivamente.   
 
Visto do MPT à fl. 300 (Dr. Waldir de Andrade Bitu Filho). 
 
 
É o relatório. 
 
 
 
VOTO  
 
Da preliminar de nulidade processual, suscitada pelo reclamante 
 
Preliminarmente, argúi o reclamante-recorrente a nulidade da sentença, alegando que o 

Julgador não adotou as providências necessárias ao atingimento da verdade real na instrução da ação, contrariando os 
preceitos fundamentais inseridos no art. 5º, LV, da CF. Afirma que o Juízo “a quo” não poderia se pronunciar sobre o mérito 
da justa causa e, conseqüentemente, dos títulos rescisórios pleiteados na inicial sem investigar a verdade dos fatos, visto que a 



imputação de improbidade ao empregado para seu despedimento sumário é a mais grave das hipóteses contempladas pelo art. 
482 da CLT e “como tal deve ser provado de modo irrefutável sob pena de sua imprestabilidade para este fim”.  

 
Rejeito a preliminar. 
 
O MMº juízo a quo, em audiência de instrução, ouviu as partes, duas testemunhas 

apresentadas pelo reclamante e duas testemunhas apresentadas pela reclamada, formando o seu convencimento através dos 
fatos provados nos autos. A matéria relativa à apreciação das provas e inversão do ônus probatório deve ser analisada 
meritoriamente (e como tal será visto), e não em sede preliminar. 

 
No mais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos artigos 93, IX, da 

Constituição Federal e 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo o MMº juízo a quo demonstrado motivadamente os 
motivos ensejadores de seu convencimento, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada, nos termos do art. 794 da CLT. 

 
Da preliminar de não conhecimento do recurso patronal, em relação à época própria 

para aplicação da correção monetária, suscitada pelo reclamante 
 
Fugindo à boa técnica processual, vez que suscitada como matéria de mérito, o reclamante-

recorrido, em contra-razões, pede que não seja conhecido o recurso, em relação à época própria para aplicação da 
correção monetária, vez que tal medida deveria ser questionada por intermédio de embargos de declaração e não via 
recurso.  

 
Engana-se o recorrido.  
 
A decisão atacada encontra-se nítida e completa, não sendo hipótese de cabimento de 

embargos de declaração, a teor do disposto no art. 535 do CPC, tendo o julgador de primeiro grau demonstrado os motivos 
ensejadores da sua convicção. Ao determinar que  “a incidência de juros e correção monetária, na forma da lei” (grifos 
nosso), obviamente reportou-se à aplicação da Lei nº 8.177/91 que faz retroagir a atualização monetária do débito trabalhista 
ao mês da prestação dos serviços (Nesse sentido a Orientação Jurisprudencial 124 da SBDI-1 do TST).  

  
Embora a recorrente em suas razões meritórias, neste tópico, refira-se a texto inexistente na 

decisão recorrida, afirmando ter alertado, via “EE.DD., que havia condenação em indenização por danos morais e por tal 
motivo a correção somente poderia incidir a partir da condenação”, quando sequer há notícias da oposição dos  aludidos 
embargos declaratórios na sentença originária, requer, no pedido do seu recurso, que a correção monetária seja aplicada 
apenas a partir da condenação (fls. 260), o que leva ao conhecimento do seu apelo, considerando que nos recursos 
trabalhistas não são exigíveis formalidades especiais (CLT, art. 899). 

 
Conheço, pois, do recurso patronal em relação à questão da época própria para aplicação da 

correção monetária.  
 

No mérito 

 

Recurso da reclamada 

 

Do dano moral e do valor da indenização fixada 

 

Vindica a recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, que tem o 
dever legal de bem-guardar a distribuição de produtos farmacêuticos, dentre os quais substâncias entorpecentes e 
psicotrópicas, o que exige uma atenção e controle permanentes, donde se torna necessária as inspeções no local de trabalho, 
tendo o reclamante sido informado previamente sobre as normas de segurança da empresa e tomado ciência desde o início do 
contrato de trabalho dos procedimentos de vistorias. Afirma que as revistas eram realizadas mediante estrito cumprimento do 
Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho e acordos coletivos realizados com 
sindicatos, em recinto fechado, apenas na saída do intervalo de refeição e no término da jornada de trabalho, a qual consiste 
na troca de uniforme pelas roupas de uso pessoal do empregado, devendo obrigatoriamente o revistado manter-se com sua 
roupa íntima, limitando-se exclusivamente à observação, por parte do preposto da empresa. Prossegue afirmando que não 



houve violação ao direito de preservação da imagem do reclamante e que o ato encontrava-se dentro do poder diretivo da 
empresa. Caso mantida a condenação, requer que a indenização seja reduzida. 

 
O MMº juízo a quo, após expor de forma minuciosa as peculiaridades que envolvem o caso 

discutido nos presentes autos,  chegou à conclusão que a empresa, no curso do contrato de trabalho, submeteu o reclamante, 
ora recorrido, ao vexatório procedimento de revista,  abusando do exercício regular de direito, provocando dano moral, e por 
essa razão fixou indenização compensatória no valor total de R$ 9.750,00. 

 
Comungo com o posicionamento do juízo de primeiro grau. Sem dúvida, hoje, tal 

comportamento  já não encontra mais guarida, uma vez que a relação patrão-empregado passa por flagrante processo de 
redemocratização.   

 
O empregado encontra-se protegido por tutelas específicas  que dizem respeito à sua 

dignidade moral, à proteção dos seus direitos personalíssimos  que incidem e fazem parte do conteúdo do contrato de 
trabalho. 

 
Para Jorge Pinheiro Castelo, no seu trabalho intitulado "Dano moral trabalhista - 

configuração própria e autônoma, competência da Justiça do Trabalho, ações individuais para tutela de direitos 
morais laborais tradicionais, novas e ações civis públicas trabalhistas", editora LTr, vol  63, no. 02, de fevereiro de 1999, 
pág193/201: "O respeito e a proteção  à dignidade  do empregado se apresentam  sobre planos  e as formas mais 
significativas e variadas. Configurando  direitos e obrigações inerentes ao contrato de trabalho.  O empregado é titular  de 
uma série  de situações jurídicas garantidas em relação à exigência  de tutela de bens  personalíssimos ligados à liberdade  
e à garantia da dignidade do empregado". 

  
Para o autor:  
 
"O mais importante direito e a precípua obrigação contratual  do empregador inerente  ao 
contrato de trabalho não tem natureza patrimonial. E, é, justamente, o dever  de respeito à 
dignidade  moral  da pessoa do trabalhador, aos direitos relativos à personalidade do 
empregado, cuja violação  significa diretamente violação de direito e obrigação  de lei 
trabalhista e do contrato de trabalho. O contrato de trabalho traz necessariamente (implícita 
ou explicitamente) o direito  e a obrigação  de respeito aos direitos personalíssimos (direitos 
morais). Tanto é que a ofensa a tais direitos  autoriza a rescisão  contratual  pelo empregado 
e pelo empregador e a postulação  da indenização patrimonial e moral conseqüente". 
 
Caio Mário da Silva Pereira, define o dano moral como "ofensa a direitos  de natureza 

extrapatrimonial - ofensas aos direitos integrantes  da personalidade do indivíduo, como também ofensas à honra, ao 
decoro, à paz interior de cada um, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à 
integridade".(Responsabilidade civil perante o consumidor, São Paulo, Cultural Paulista, 1996, pág. 254).     

 
E mais, o dano moral que atinge a personalidade e a dignidade  do empregado não se mostra 

visível, pois a lesão é interior, se dá pela dor moral do indivíduo, é detectável  tão somente  de forma intuitiva, sensível, 
lógica e perceptiva. 

 
A circunstância de a empresa trabalhar com drogas e medicamentos, inclusive psicotrópicos, 

muito visados pelo comércio ilegal, justifica a utilização de fiscalização rigorosa. Entretanto, o meio utilizado deve respeitar 
a dignidade do trabalhador, evitando ferir-lhe os direitos, constitucionalmente assegurados. Se o meio utilizado implica em o 
empregado ter que desnudar-se perante encarregados da reclamada, atenta contra o direito à privacidade e autoriza o 
pagamento de indenização por dano moral, como corretamente deferido na decisão recorrida.  

 
Este Tribunal, inclusive, pelas três Turmas, já bem analisou essa questão jurídica (quanto à 

revista íntima realizadas pela empresa recorrente), como se pode verificar dos processos N0  TRT - 00764-2003-002-06-00-6 
(RO), Primeira Turma, Juíza Relatora Yolanda Polimeni de Araújo Pinheiro, Publicado no D.O.E. em 06/05/2005;  processo 
Nº TRT - 00768-2004-010-06-00-0, Segunda Turma, Juiz Relator Ivanildo da Cunha Andrade, Publicado no D.O.E. em 
14/06/2005, e  processo Nº 00761-2003-007-06-00-4 (RO), Terceira Turma, Juíza Relatora Zeneide Gomes da Costas, 
Publicado no D.O.E. em 23/10/2004 (Todos figurando a Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda como parte 
reclamada).  

 
Deste último, extrai-se a seguinte ementa que ilustra bem nosso posicionamento, nos 

seguintes termos: 
 
“  Indenização por dano moral. Revista íntima. Termo de Ajuste de conduta. A caracterização 
do dano moral está no excesso, no abuso desnecessário, no tratamento humilhante praticado 
pelo empregador contra o empregado, tratando-se de lesão de direitos não patrimoniais de 
difícil quantificação pecuniária. In casu, a ilicitude do ato já havia sido constatada pelo 
Ministério Público do Trabalho, firmando com a empresa Termo de Ajuste de Conduta, onde 
esta se comprometia a abster-se de realizar “revistas íntimas em seus empregados”, bem 



como de não mais adotar práticas vexatórias ou humilhantes, alcançando tal compromisso 
todas as filiais ou estabelecimentos da empresa em todo o “território nacional”. Portanto, 
não cabe mais à empresa discutir a necessidade da conduta praticada, flagrantemente 
atentatória à dignidade do empregado que é obrigado a se despir perante outros funcionários 
para provar que “não cometeu” qualquer ilicitude na empresa, quando é cediço que o 
contrato de trabalho impõe como uma de suas condições, a confiança mútua (fidúcia) que 
deve existir entre as partes. Cabe à recorrente adequar-se ao termo de ajuste de conduta, 
investindo em outros meios de segurança e controle que não afetem o empregado ou não o 
exponham a tais situações. flagrante o dano moral, estando presentes não só a tipificação do 
ato ilícito como a comprovação induvidosa do prejuízo moral causado pelo empregador, 
justificando-se a fixação de indenização capaz de minorar ou compensar, a lesão provocada, 
com fulcro no art. 5º, incisos III e  X da Constituição Federal. Da indenização por dano 
moral. Quantum arbitrado. O valor fixado para a indenização em vista do dano moral 
ocorrido, encontra-se absolutamente excedente com a exposição do autor, sendo necessária a 
sua redução. Acolhe-se o pedido para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 
30.000,00. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento”.  
 
 
Mesmo que tenha havido anuência tácita por parte do empregado nos procedimentos das 

revistas, este não resiste, não exerce o  jus resistentiae, porque tem receio de perder o emprego. Compreende-se tal receio 
diante da natureza alimentícia do salário, do qual dependem o reclamante e seus dependentes para sobreviverem.  

 
Observe-se, inclusive, que a reclamada reconhece (na contestação, às fls. 50), que as revistas 

“nos moldes anteriores” foram realizadas até novembro de 2003 e desde então “estão sendo feitas por meio de bastão 
eletromagnético para detector de metais”, mediante estrito cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta.  

 
Ocorre que o reclamante foi admitido em 05.08.2002 e passou grande parte do contrato de 

trabalho sendo submetido às revistas “nos moldes anteriores”. No mais, a prova testemunhal esclareceu que quando o 
equipamento quebrava voltava ao procedimento de revista anterior, ou seja, ficavam desnudos (ata de audiência de fls. 
230/236), o que comprova o descumprimento do Termo de Compromisso, vez que ali ficou ajustado que os funcionários 
permaneceriam em trajes íntimos.  

 
Como bem dito pelo MMº juízo a quo (fls. 244): 
 

 “Não se justifica que o empregado tenha que desnudar-se sob o olhar de outrem, ainda 
que pessoa do mesmo sexo, ainda que não houvesse qualquer toque ou movimento 
diferenciado (agachamento, etc), mas apenas um breve caminhar. Mesmo que algum dos 
funcionários, ou vários deles, não se sentissem constrangidos, o simples fato de serem 
obrigados a despirem-se e submeterem-se a olhares de terceiros, objetivamente, já 
caracteriza uma violação”. 
 
Essa prática vexatória de revista de funcionários pela empresa reclamada, já mereceu análise 

pelo TST, através do processo Nº TST-RR-533.779/1999.3, entre partes JORGE ROSÁRIO MARINHO (recorrente) e 
DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA  (recorrida), 2ª Turma, Rel. Juiz Convocado SAMUEL 
CORRÊA LEITE, DJ - 06/02/2004, cuja fundamentação transcrevo como razões de decidir: 

    
“Com efeito, não há circunstância que autorize o empregador a proceder à revista de seus 
empregados quanto mais se ela os constrange a despirem-se, por mais respeitosa que seja a 
conduta do preposto responsável pela vistoria. É de todos sabido que o contrato de trabalho 
envolve um mínimo de fidúcia entre ambas as partes. Se ao empregador remanesce dúvida 
sobre a integridade moral do candidato ao emprego deve, então recusar a contratação. Não 
há como conciliar uma confiança relativa com o contrato de trabalho variável conforme a 
natureza da atividade da empresa. Se esta a direciona para a manipulação de drogas e 
substâncias psicotrópicas, deve, naturalmente, tomar as precauções necessárias à segurança, 
como, por exemplo, a instalação de câmeras, que em nada ofendem a dignidade do 
trabalhador. Mas não pode, a pretexto disso investir-se dos poderes de polícia e submeter 
seus empregados a situações  de extremo constrangimento, com total desprezo do direito do 
cidadão à preservação de sua intimidade. Não é por menos que tais valores e direitos foram 
erigidos ao  status de objeto de garantia constitucional, o que se verifica do contido nos arts. 
1º, III, 5º, III, e, sobretudo o art. 5º, X, todos da Constituição. Nesses preceitos estão 
garantidos como direitos fundamentais a dignidade da pessoa, a vedação do tratamento 
desumano e degradante, assim como a inviolabilidade da intimidade e da honra. Este 
Tribunal, inclusive por esta mesma Segunda Turma, já proferiu decisões no mesmo sentido 
quanto à revista íntima, como se pode verificar dos  processos RR 641.571/00, Quarta 
Turma, DJ 21/02/03, Rel. Min. Antônio José de Barros Levenhagen e RR 512.905/98, 
Segunda Turma, DJ 07/02/03, Rel. Juiz Convocado José Pedro de Camargo.  Recurso a que 



se dá provimento para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, 
na forma do pedido.” 
 
 
Outro aresto do TST sobre a matéria: 
 
“ COLISÃO DE DIREITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE 
INICIATIVA E DIRETO À PRIVACIDADE. EXCESSOS DE PODER DO 
EMPREGADOR. EMPREGADOS SUBMETIDOS À SITUAÇÃO VEXATÓRIA E 
HUMILHANTE EM VISTORIA DENTRO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. VIABILIDADE.  Indiscutível a garantia legal de o empregador poder 
fiscalizar seus empregados (CF/88, art. 170,  caput , incisos II e IV), na hora de saída do 
trabalho, de forma rigorosa, em se tratando de atividade industrial ou comercial de 
medicamentos visados pelo comércio ilegal de drogas. A fiscalização deve dar-se, porém, 
mediante métodos razoáveis, de modo a não expor a pessoa a uma situação vexatória e 
humilhante, não submetendo o trabalhador à violação de sua intimidade (CF/88, art. 5º, X). 
Exigir que o trabalhador adentre a uma cabine, dentro da qual deva ficar completamente nu 
para ser vistoriado por vigilantes da empresa, caracteriza violência à sua intimidade. A 
colisão de princípios constitucionais em que de um lado encontra-se a livre iniciativa (CF/88, 
art. 170) e de outro a tutela aos direitos fundamentais do cidadão (CF/88, art. 5º, X) obriga o 
juiz do trabalho a sopesar os valores e interesses em jogo para fazer prevalecer o respeito à 
dignidade da pessoa humana. Recurso de revista não conhecido.” (TST-RR-578.399/99.1, 4ª 
.T., rel. Juiz Convocado José Antonio Pancotti DJ - 02/04/2004) 
 
  
Os procedimentos de abuso do exercício regular de direito e do poder diretivo do empregador 

é de conhecimento das autoridades públicas, não apenas aqui em Pernambuco, mas também em Minas Gerais (Termo de 
Ajustamento de Conduta de fls. 124/132) e Curitiba, onde encontra-se estampada em ação de execução de obrigações de não 
fazer e dar (quantia certa), fundada em título extrajudicial oposta pelo Ministério Público contra a recorrente, conforme 
apurado nos autos do processo  Nº 00761-2003-007-06-00-4 (RO), Terceira Turma, Juíza Relatora Zeneide Gomes da Costas, 
Publicado no D.O.E. em 23/10/2004, acima mencionado, quando assim se pronunciou a Relatora:  

 
“ Não podemos nos furtar de chamar a atenção pelo teor da narrativa do representante do 
MPT, no procedimento declinado, como se verifica de parte do relatório contido à fl. 224, 
demonstrando sua indignação com o que se deparou na empresa: 
  
“Ficamos bastante indignados com o procedimento da empresa, com a falta de respeito a 
dignidade do ser humano, expondo os empregados ao constrangimento diário. Sendo quase 
impossível de nossa parte não protestarmos, no momento, face a vergonha estampada no 
rosto de cada empregado que ao passarem pela catraca, deparava-se com a nossa presença, 
onde os mesmos encontravam-se numa situação vexatória.” 
 
Farta prova documental encontra-se colacionada aos autos às fls. 243/275. 
 
E aqui em Recife, os procedimentos seguiram o mesmo padrão, como se observa da certidão 
emitida pela COORDENADORIA DA DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 
da 6ª Região, dando conta de denúncia contra a empresa recorrente, informando 
irregularidades cometidas por esta, entre as quais, a REVISTA ÍNTIMA em foco, constatada 
através de inspeção do MPT (v. fl. 352) e confessada pelo próprio depoimento contraditório 
do preposto da empresa, coletado à fl. 179, confirmando-se os mesmos procedimentos 
utilizados em Curitiba, como se observa a seguir:  
 
“...que a Empresa funciona na Imbiribeira; que fica uma pessoa no vestuário para observá-
los; que há um encarregado que abre a porta para todo mundo sair; que os empregados só 
podem sair do vestuário se dito supervisor abrir a porta; que não existe lugar individual 
para que as pessoas troquem de roupa; que no setor de estoque só trabalham masculinos; 
...que o empregado pode almoçar vestido com a farda da empresa; só não pode ir para casa 
com a farda; que os empregados podem usar sapatos ou botas; que a empresa dispõe de dois 
vestiários: um quando o reclamante pode deixar a roupa de casa e outro vestiário onde 
encontra-se a roupa da empresa...” (negritamos).” 
 
 
Desta forma, as revistas íntimas diárias a que o empregado era obrigado a se submeter, o 

constrangimento imposto em face de tal situação, bem como a própria invasão à sua intimidade,  atingiram sua  honra 
pessoal, que representa o maior patrimônio de um homem, sendo flagrante, pois, o dano moral, estando presentes não só a 
tipificação do ato ilícito como a comprovação induvidosa do prejuízo moral causado pelo empregador, justificando-se a 



fixação de indenização capaz de minorar ou compensar, a lesão provocada, com fulcro no art. 5º, incisos III e  X da 
Constituição Federal.  

 
Quanto à questão do valor da indenização, a natureza ressarcitória há de ser em pecúnia (art. 

5º, inciso X, da Constituição Federal), fixando-se o quantum indenizatório  com base  em elementos subjetivos (situação 
econômica do ofensor,  risco criado, gravidade  e repercussão da ofensa), conforme opina Maria Helena Diniz: "Na avaliação 
do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer  uma reparação equitativa, baseada  na culpa do agente, na extensão  
do prejuízo causado e na capacidade  econômica ". Grande é o papel do Magistrado na reparação do dano moral, 
competindo, a seu prudente  arbítrio, examinar cada caso, ponderando os elementos  probatórios e medindo as circunstâncias, 
preferindo o desagravo direto ou compensação  não econômica à pecuniária. Sendo assim, entendemos que o valor fixado à 
indenização por dano moral pelo MMº juízo a quo com base em um salário do reclamante, por cada mês trabalhado 
(totalizando R$ 9.750,00), está dentro de um  critério razoável. Nada a reformar. 

 
Nego provimento ao recurso. 
 
Da correção monetária 
 
A recorrente requer que a correção monetária somente seja aplicada a partir da condenação. 
 
Assiste-lhe razão. 
 
A verba deferida é decorrente de ato ilícito civil. Neste caso, o STJ tem pontuado que, 

determinada a indenização por dano moral em valor certo, o termo inicial da correção monetária é a data em que esse valor 
foi fixado pela sentença, conforme aresto: 

 

“Fixada pela sentença a indenização em valor determinado, a correção monetária flui a 
partir da data em que prolatada a decisão, à consideração de que o quantum se encontrava 
atualizado naquele momento." (REsp 75076, Rel. Min. Barros Monteiro). 

 

 No mesmo sentido: 

 

"Dano moral. Correção monetária. Precedente da Corte. 1. Na forma de precedente da 
Corte, a ‘correção monetária em casos de responsabilidade civil tem seu termo inicial na 
data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, 
logicamente, a data em que o valor foi fixado’. 2. Recurso especial conhecido e provido." 
(REsp 204677/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). 

 

Em sendo assim, dou provimento ao recurso patronal, neste tópico, para determinar que a 
correção monetária passe a fluir a partir da data em que foi prolatada a decisão de mérito que fixou o quantum devido. 

 

Da multa por litigância de má-fé 

 

Requer o recorrido que a empresa seja condenada em litigância de má-fé, por ser seu recurso 
meramente procrastinatório. 

 

Não vislumbro na hipótese em exame a prática pela reclamada de quaisquer das hipóteses 
acima mencionadas ou capituladas no art. 17 do Código de Processo Civil, porém o mero exercício do direito de defesa, 
constitucionalmente garantido, por meio do qual busca a ré fazer prevalecer a tese jurídica por ela defendida. Ademais, o 
recurso patronal foi provido em parte, o que afasta de logo o caráter procrastinatório do apelo. 



 

Indefiro o pedido. 

 

Pelos argumentos supra, dou provimento parcial ao recurso patronal para determinar que a 
correção monetária passe a fluir a partir da data em que foi prolatada a decisão de mérito que fixou o quantum devido. 

 

 

Recurso do reclamante 
 
Da justa causa  
 
Sob o argumento de que não há provas válidas de improbidade de sua parte, pretende o 

reclamante reformar a decisão de primeiro grau para que seja reconhecida a dispensa imotivada, condenando a reclamada ao 
pagamento dos títulos decorrentes do distrato laboral, conforme pleiteados na exordial. 

 
Para tanto afirma que o depoimento por ele prestado perante a autoridade policial, no qual se 

baseou a sentença de primeiro grau, foi colhido sob coação e sem assistência de advogado e que da análise dos presentes 
autos e do inquérito policial acostado ao feito, observam-se diversas contradições no depoimento do policial Jurandir Aniceto 
da Silva, contradições essas ressaltadas, inclusive, pelo próprio Julgador na sentença. Complementa dizendo que o 
Magistrado, quanto à justa causa, inverteu estranhamente o ônus da prova, o qual cabia à empresa e não ao reclamante e que 
restou provado que o flagrante foi visivelmente armado pela recorrida, tendo sido sua confissão obtida sob coação, razão pela 
qual o reconhecimento da justa causa deve ser reconsiderado, concedendo-se todos os títulos pleiteados na exordial.  

 
Em primeiro lugar cumpre ressaltar que o MMº juízo a quo em momento algum inverteu o 

ônus da prova, em relação à forma de terminação do liame. Entendeu sim o julgador que o auto de prisão em flagrante 
carreado aos autos em que o reclamante declara ter furtado produtos da empresa, cuja confissão foi prestada e assinada 
perante autoridade competente, é uma prova bastante forte da prática do ato de improbidade ensejadora da demissão por justa 
causa e apenas uma contraprova robusta, segura e isenta seria capaz de afastar a credibilidade daquela. Obviamente esse 
encargo processual de desconstituir o auto de prisão em flagrante é da parte autora, a teor do disposto no art. 818 da CLT, e 
no entender do julgador de primeiro grau, o demandante  não se desincumbiu desse encargo processual. 

 
Com efeito, o recorrente alega que o flagrante da sua prisão foi armado e que a confissão foi 

obtida sob coação.  
 
Em relação ao primeiro ponto questionado, de fato, há contradições no depoimento prestado 

em juízo pela primeira testemunha da reclamada (policial civil Sr. Jurandir Aniceto da Silva em juízo), com os constantes do 
auto de prisão em flagrante. Porém tais contradições não são suficientes para invalidar o auto de prisão em flagrante. Como 
asseverado pelo julgador de primeiro grau: “Mesmo que a empresa tenha armado o flagrante (no sentido de tomar a 
iniciativa de chamar a polícia e deliberadamente deixar de efetuar a revista no autor) o fato é que ele foi pego com os 
remédios furtados, sendo preso e confessando tal prática”. Acrescento, ainda, que mesmo considerando que a empresa tenha 
forjado o flagrante, ela não elaborou o ato delituoso.  

 
Sob a coação, lançou o recorrente argumentos genéricos no seu recurso, sem apresentar 

qualquer elemento indicativo de que tivesse sofrido abuso ou arbitrariedade na delegacia de polícia quando da confissão da 
prática delituosa, apenas apegando-se ao fato de que o “(...) depoimento este colhido sob coação e desassistido de advogado, 
agravado pelo fato de ser o recorrente pessoa insipiente, pobre e desamparada  de sua família”. 

 
Ao impugnar o auto de prisão em flagrante juntado aos autos pela reclamada, às fls. 219, o 

autor limitou-se a dizer que o flagrante foi armado pela empresa, ou seja, que houve premeditação, sem, contudo, negar o fato 
a ele imputado de subtrair para si remédios de propriedade da reclamada. Na peça vestibular, esclarece o reclamante que 
“(...) veio a tomar conhecimento através de colegas de trabalho, de que o vigilante contratado pela empresa presenciou, na 
data da sua prisão, que o gerente  da ré, havia procedido com o arrombamento do armário utilizado pelo reclamante para 
guarda de seus pertences”. Contudo, tais afirmações não vieram a ser provadas nos autos. Como dito pelo MMº juízo a quo, 
poderia o autor ter arrolado como testemunha o suposto vigilante que teria presenciado tal fato. Não o fez. As suas 
testemunhas, por sua vez, não presenciaram esse alegado arrombamento de armário, dizendo apenas  que ouviram 
comentários de muitos funcionários de que o armário tinha sido mexido, mas que tal fato não ocorreu com eles. 

 
O atentado ao patrimônio da empresa e a desonestidade do empregado, demonstram 

inequivocadamente os elementos material e intencional do delito. A gravidade de tal ato, por sua vez, abalou a confiança 



necessária ao exercício das funções desempenhadas pelo empregado. Mantenho a decisão de primeiro grau que reconheceu a 
demissão por justa causa. 

 
Nego provimento ao recurso. 
 
Da multa do art. 477 da CLT 
 
Pretende o recorrente acrescer à condenação o pagamento da multa do art. 477 da CLT, sob o 

argumento de que apesar da reclamada ter depositado as verbas rescisórias constantes do TRCT na sua conta bancária, ela 
não fez qualquer prova de que comunicou a ele,  reclamante e a empresa efetuou descontos no depósito, sem fazer prova de 
que ele, autor, os autorizou, não bastando apenas satisfazer as verbas rescisórias dentro do prazo legal, sendo necessário que 
elas sejam quitadas de forma integral.  

 
Os descontos efetuados no TRCT de fls. 70 dizem respeito à parcelas que eram regularmente 

descontadas nos recibos de pagamento de salário mensal (fls. 81/90). E sobre esses débitos o recorrente não se insurgiu. 
Quanto ao fato da homologação do termo rescisório, às fls. 137 verificamos que as partes compareceram à Delegacia 
Regional do Trabalho no dia 03.09.04, dentro do prazo de dez dias após a ruptura contratual. Não houve homologação pelo 
fato de o reclamante não reconhecer a justa causa. O crédito, por sua vez, foi realizado no dia 03.09.04 (fls. 205), dentro do 
prazo legal, portanto. 

 
Nada a reformar. 
 
Das horas extras 
 
Afirma o recorrente que só depois de bater o cartão é que eram feitas as revistas e só depois 

destas é que ele largava do seu labor, pelo que invoca a Orientação Jurisprudencial 236/TST para o deferimento das horas 
extras havidas após a batida do cartão de ponto quando da saída. 

 
Não há como prosperar o inconformismo do recorrente diante da sua confissão constante da 

ata de audiência de fls. 230, de que “(...) na saída era feita a revista antes dele bater o cartão”,  ou seja, segundo o autor, o 
tempo despendido na revista já estava computado  na jornada de trabalho constante dos registros de freqüência. 

 
Nego provimento ao recurso. 
 
Do dano moral 
 
Diz o recorrente que pela forma como foi praticado o flagrante, pela reclamada, expondo-o 

perante seus colegas de trabalho, familiares e a Sociedade, impõe-se a indenização por danos morais postulada.  
 
A indenização por dano moral pressupõe a relação de causalidade entre o ato do empregador e 

o dano sofrido pelo empregado. Entre a causa e o efeito, a responsabilidade e a culpa, o dano e a reparação tem de existir um 
determinado nexo. O fato do obreiro se sentir magoado com a dispensa ocorrida sem justa causa, devido a pratica de ato 
delituoso, devidamente comprovado através de auto de prisão em flagrante, não configura dano passível de reparação. 

 
Nego provimento.  
 
 
CONCLUSÃO 
 

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade processual, argüida pelo reclamante em seu 
recurso ordinário, e de não conhecimento do recurso patronal, em relação a época própria para aplicação da correção 
monetária, também suscitada pelo reclamante, em contra-razões. No mérito, dou provimento parcial ao recurso patronal para 
determinar que a correção monetária passe a fluir a partir da data em que foi prolatada a decisão de mérito que fixou o 
quantum devido. No mais, nego provimento ao recurso obreiro. Fica mantido o valor atribuído à causa. 

 

ACORDAM  os Juízes da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade processual, argüida pelo reclamante em seu recurso ordinário, e de não 
conhecimento do recurso patronal, em relação a época própria para aplicação da correção monetária, também suscitada pelo 
reclamante, em contra-razões. Mérito : por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso patronal para determinar que a 
correção monetária passe a fluir a partir da data em que foi prolatada a decisão de mérito que fixou o quantum devido. Por 
unanimidade, negar provimento ao recurso obreiro. Fica mantido o valor atribuído à causa. 

 



Recife, 31 de agosto de 2005. 
 
 
 
ACÁCIO JÚLIO KEZEN CALDEIRA 
              Juiz Relator 

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ÍTEM 7.4 

 

Número do processo: 00952/2003-002-07-9 (RO), TRT da 7a região. 

Juiz relator:  Jose Ronald Cavalcante Soares 

Data da publicação: 14/10/2004 

 

EMENTA: 
CONTRATO NULO. CONSEQÜÊNCIA - Alega o Município, como carro chefe da sua defesa, a nulidade do contrato por 
desobediência à regra constitucional do concurso prévio para a admissão a cargo público como se dela estivesse distanciado 
ao invés de ter dado causa contratando ao arrepio da Constituição. Mas, a sentença está correta ao interpretar a Constituição 
de modo sistemático, reconhecendo a nulidade do ato de contratação, porém emprestando-lhe efeitos "ex nunc", em respeito à 
dignidade da pessoa humana e do trabalhador que, licitamente, desperdiçou as suas energias no trabalho realizado para a 
comunidade municipal, fazendo jus, portanto, às conseqüências de uma ruptura brusca. O entendimento de que a declaração 
de nulidade teria efeito "ex tunc" atenta contra a Constituição Federal, fazendo tábula rasa de inúmeros dispositivos nela 
inseridos, notadamente: art. 1º , III e IV; 3º I e IV; 5º; 6º e 7º em diversos dos seus incisos. Nenhum dispositivo constitucional 
prepondera sobre os demais, donde correta a interpretação harmônica e sistemática realizada pelo órgão julgador. Recurso 
Ordinário conhecido, porém, improvido. Confirmada a decisão de primeiro grau. 
 
RELATÓRIO: 
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE FORTALEZA inconformado com a decisão prolatada pela 
MM. 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por MARCÍLIA RAFAEL DA SILVA. 
Alega, em síntese, a nulidade contratual. A recorrida apresentou contra-razões (fls. 39/41). A Douta Procuradoria Regional 
do Trabalho, em Parecer da lavra da Dra. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, manifesta-se pelo conhecimento e parcial 
provimento do apelo. 
 
VOTO: 
ADMISSIBILIDADE Primeiramente, sob o prisma da admissibilidade, o recurso merece cognição, eis que revestido de todas 
as formalidades exigíveis. MÉRITO No mérito, a despeito de doutíssimas opiniões em contrário, que ficam a meio caminho e 
mandam pagar apenas os salários no tipo de contratação que ora se examina, entendemos irrepreensível a decisão vergastada. 
Examinando-se a defesa do Ente público que ocupa o polo passivo da presente relação processual, chega-se a uma primeira e 
apressada conclusão que o demandante, uma espécie de ET fantasmagórico e ruim, provocou uma nulidade absoluta 
contratando uma relação podre de raiz, incapaz de produzir o menor efeito no mundo jurídico. É um processo absurdo, fruto 
talvez da pena genial de Franz Kafka, que, ao escrever suas obras nem de leve imaginava que iria ser psicografado em pleno 
ano 2000. O tema do contrato temporário é risível: educação não é e jamais poderá vir a ser uma preocupação temporária do 
Poder Público. É um contra senso irremediável procurar fugir das responsabilidades com argumentos miméticos 
inconcebíveis e antijurídicos. Mas, na verdade, não é bem assim. O contrato de trabalho é uma realidade, repousa na energia 
do trabalhador e está protegido e regido por leis específicas, consagrado a nível constitucional. A Constituição é todo um 
sistema orgânico, não possui dispositivos situados em depressões ou culminâncias hierárquicas, antes pelo contrário, deve ser 
vista na sua abrangência conjuntural para que se possa apreender o seu profundo significado. Alega o Município, como carro 
chefe da sua defesa, a nulidade do contrato por desobediência à regra constitucional do concurso prévio para a admissão a 
cargo público como se dela estivesse distanciado ao invés de ter dado causa contratando ao arrepio da Constituição. Mas, a 
sentença está correta ao interpretar a Constituição de modo sistemático, reconhecendo a nulidade do ato de contratação, 
porém emprestando-lhe efeitos "ex nunc", em respeito à dignidade da pessoa humana e do trabalhador que, licitamente, 
desperdiçou as suas energias no trabalho realizado para a comunidade municipal, fazendo jus, portanto, às conseqüências de 
uma ruptura brusca. O entendimento de que a declaração de nulidade teria efeito "ex tunc" atenta contra a Constituição 
Federal, fazendo tábula rasa de inúmeros dispositivos nela inseridos, notadamente: art. 1º , III e IV; 3º I e IV; 5º; 6º e 7º em 
diversos dos seus incisos. Nenhum dispositivo constitucional prepondera sobre os demais, donde correta a interpretação 
harmônica e sistemática realizada pelo órgão julgador. Assim fez a decisão. Assim pensa, também, a maioria desta Corte. 
Nada, portanto, a modificar. DISPOSITIVO Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso mas para lhe negar 
provimento. 
 



DECISÃO: 
ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, por maioria, pelo voto de desempate da Presidência, negar-lhe provimento. Vencidos os Juízes Maria Irisman 
Alves Cidade e Antônio Carlos Chaves Antero, que julgavam improcedente a reclamação, e o Juiz José Antônio Parente da 
Silva que limitava a condenação ao pagamento das verbas salariais 

 

Acórdão referente ao ítem 7.5 

 

Número do processo: 00835-2005-021-12-00-8, TRT da 12a região. 

Juíza relatora: Ione Ramos 

Data da publicação: 22/09/2006 

Autor:  Alino Schuques Martins 

Réu: CEACA – Cerâmica Canoinhas Ltda. 

 

INDENIZAÇÃO POR  DANOS MORAIS . O dano moral não se restringe  ao aspecto social do 
patrimônio moral da pessoa (honra, dignidade, intimidade, reputação, etc.). Ele ocorre também quando a vítima é prejudicada  
nas suas afeições em decorrência de deformidades fruto de violação à sua integridade física, visto que o indivíduo  
compreende esse conjunto de valores, inclusive o corpo humano. Por conseguinte, há dano moral indenizável pela ofensa 
violenta à integridade física do empregado acidentado, vítima de deformidade permanente. 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO ORDINÁRIO 

VOLUNTÁRIO , provenientes da Vara do Trabalho de Canoinhas, SC, sendo recorrentes 1. CEACA - CERÂMICA 
CANOINHAS LTDA. e 2. ALINOR SCHUQUES MARTINS (RECURSO ADESIVO) e recorridos OS  MESMOS. 

 

Inconformadas com a sentença de fls. 198/201, em que foram acolhidos  em parte os 
pedidos  deduzidos na reclamatória trabalhista, insurgem-se ambas as partes. 

 
Pretende a reclamada em suas razões recursais ver alterada a sentença no que se 

refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 
 
O reclamante apresenta recurso adesivo às fls. 218/221, pugnando pela majoração 

do valor da indenização  por danos  morais  arbitrado em 40 salários mínimos, ao argumento  de que o referido valor não 
representa para ele uma satisfação que psicologicamente possa neutralizar  os efeitos dos dissabores  de que ele é vítima. 

 
Contra-razões são apresentadas por ambas as partes. 
 
Nos termos da Ordem de Serviço  PRESI nº 01/2005 deste Tribunal, os autos não 

são remetidos ao Ministério Público do Trabalho. 
 

É o relatório. 

 

 

V O T O 

 

O depósito recursal e as custas foram recolhidos  regularmente (fls. 210/211). Os 
recursos estão  subscritos por advogados  com procuração nos autos (fls. 27). Igualmente  regulares são as contra-razões. 
Conheço dos recursos e das contra-razões.  

 

 

 

M É R I T O  

 

1 - RECURSO DA RECLAMADA 

 



INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS 

 

Sustenta a empresa que restou  provado  nos autos, sem qualquer impugnação, por 
intermédio  da “Ficha de Registro de Empregado” que o recorrido foi contratado por ela na função de trabalhador florestal na  
data de 10-01-1995, que em 1º-10-1996 ele passou  a exercer o cargo de “auxiliar de produção” e que especificamente  sua 
função era “empurrar” vagonetes sobre trilhos, carregados com telhas, até as imediações do forno de cozimento. 

 
Aduz que em 23-07-1997, por desatenção, pois  naquele momento  puxava um 

vagonete, ocorreu o acidente em questão, ou seja, nove meses e vinte e três dias após estar trabalhando no cargo de auxiliar 
de produção, exercendo a função de empurrar os vagonetes. 

 
Acrescenta que não é possível alegar  falta de experiência do recorrido e que restou 

comprovado nos autos que ele recebeu regular treinamento para a função que exercia da AMBIENTEC – Consultoria de 
Segurança e Higiene do Trabalho S/C Ltda., empresa esta com sede  na cidade de Joinville/SC e que mantinha com a ora  
recorrente contrato de prestação de serviços de assessoramento técnico, visando exatamente à qualificação dos empregados e,  
conseqüentemente, à prevenção de acidentes. 

Sustenta a empresa, ainda, que seus empregados  recebiam  orientações por meio de  
reuniões da CIPA e que lhes fornecia, exigindo o uso, equipamentos  de proteção individual –EPIs, tal qual sucedeu com o 
recorrido,  conforme demonstra o termo de responsabilidade firmado por ele. 

 
Sustenta que, praticando todos os atos que lhe competiam e, principalmente, em 

razão de descuido e de desatenção do próprio recorrido, não há como deferir  indenização por culpa patronal pelo acidente. 
 
Acrescenta que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrido e as 

ações  patronais e que o próprio laudo pericial (fls. 170/171)  demonstra que o acidente decorreu de desatenção do 
empregado, sem que ela tivesse qualquer participação ou que tivesse concorrido para o evento danoso. 

 
No exame dos autos verifico que o  reclamante foi empregado da reclamada por 

aproximadamente dois anos e meio e que nesse período  foi  contratado para desenvolver a função de trabalhador florestal, 
passando posteriormente (10/96) a exercer a função de auxiliar de produção. 

 
A responsabilidade da empresa por acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais 

independe de sua culpa no evento. O direito à indenização pretendida, sem prejuízo da indenização previdenciária, decorre da 
teoria da responsabilidade patronal de natureza objetiva, tendo em vista que os riscos da atividade econômica direcionam-se 
ao empregador. 

 
A fratura no punho esquerdo do autor ocorreu em razão do descarrilamento do 

vagonete de tijolos que prensou o seu braço contra a parede, exsurgindo daí que ele efetivamente foi vítima de acidente  de 
trabalho (fl. 56). 

 
Conforme consta do caderno processual, à reclamada  foi aplicada a pena de 

confissão, pois  ausente  à audiência de instrução. Ademais, não há prova de que o acidente decorreu de desatenção  do autor 
no trabalho, tampouco  de que  ele  foi adequadamente treinado para exercer as atividades  que fazia quando do acidente, pois  
o fato de a reclamada manter contrato com  a empresa de prestação de serviços, conforme o contrato juntado às fls. 51/52, 
não  comprova que o reclamante teve adequada orientação técnica de que necessitava. 

 
Quanto aos EPIs, também não restou comprovado o efetivo uso pelo reclamante, 

mas somente a sua entrega(fls. 42/44). 
 
Assim, esta correta a sentença que  considerou que  a reclamada ao submeter o 

empregado despreparado para o mister concorreu para o resultado danoso que macula  a dignidade da pessoa humana, 
princípio insculpido no art. 1º, inc. III, da CF de 1988, pois impingindo a dor psíquica e o dano estético, deve indenizar o 
pretium doloris, do latim (atribuição de preço à dor). 

 
É bom que se diga também que o dano moral não se restringe ao aspecto social do 

patrimônio moral da pessoa (honra, dignidade, intimidade, reputação, etc). Ele ocorre também quando a vítima é prejudicada 
nas suas afeições em decorrência de deformidades fruto da violação à sua integridade física, visto que o indivíduo 
compreende esse conjunto de valores, inclusive o corpo humano. Por conseguinte, há sim dano moral indenizável pela ofensa 
violenta à integridade física do empregado acidentado, vítima de deformidade permanente, como no caso dos autos.     

 
Mantenho, pois, a indenização fixada pelo  MM. Juiz de primeiro grau em 40 

salários mínimos. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
 

2 - RECURSO DO RECLAMANTE 



 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

 

Pretende o reclamante a majoração do valor arbitrado a título de indenização por 
danos morais. Alega que o valor arbitrado é incompatível com a lesão e suas conseqüências. Postula que a indenização seja 
fixada  por arbitramento em valor  que atenda à justa  reparação dos danos à necessária punição da recorrida. 

 
Não merece acolhida a insurgência recursal.  
 
O valor  arbitrado pelo MM. Juiz de primeiro grau insere-se no conceito da 

razoabilidade, correspondendo a 40 salários do reclamante vigentes à época do dano. Além disso, deve ser considerado que 
não houve perda de membro, mas redução de sua capacidade laborativa. É certo que a moléstia gera transtornos e 
desconfortos no dia a dia. Contudo, nada justifica que a indenização seja majorada até o valor pretendido pelo autor na 
inicial. 

 
 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso do reclamante. 
 
 
Pelo que, 
 
 
ACORDAM  os Juízes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS. No mérito, por maioria de votos, vencida a Exma. 
Juíza Marta Maria Villalba Fabre, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA . Por unanimidade de 
votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE . O Exmo. Juiz Edson Mendes de 
Oliveira (Revisor) acompanha por fundamentos diversos. Mantido o valor da condenação fixado em 1º grau.  

 
Custas na forma da lei. 
 
Intimem-se. 
 
 
Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 1º de agosto de 2006, sob a 

presidência da Exma. Juíza Marta Maria Villalba Fabre, os Exmos. Juízes Ione Ramos (Relatora) e Edson Mendes de 
Oliveira (Revisor). Presente a Exma. Procuradora do Trabalho Dulce Maris Galle. 

 
Florianópolis, 25 de agosto de 2006. 
 
 
IONE RAMOS 
 Relatora 

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ITEM 7.6 

 

Número do processo: 00794-2004-097-03-00-7 (RO), TRT da 3a Região. 

Juiza relatora: Maria Laura Franco Lima de Faria  

Data da publicação: 12/11/2004 

 

EMENTA: GARANTIA DE EMPREGO. NORMA INSERIDA EM SENTENÇA NORMA TIVA. 
CONSTITUCIONALIDADE . Não pode ser tachada de inconstitucional norma coletiva, constante de sentença normativa, 
que assegura garantia de emprego aos professores idêntica àquela prevista no art. 165 da CLT. O disposto no artigo 7º, inciso 
I, da Constituição da República, diz respeito à proteção contra despedida arbitrária de forma ampla e genérica, não obstando a 
que legislação ordinária (como é o caso do art. 118 da Lei 8.213/91) ou mesmo instrumentos normativos venham criar 
garantias específicas. Demais, o caput do referido art. 7º assegura ao trabalhador, além dos direitos previstos em seus incisos, 
"outros que visem à melhoria de sua condição social". 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário, interposto de decisão da MM. Juíza da 4ª Vara do 
Trabalho de Coronel Fabriciano, em que figuram: como recorrente, INSTITUTO CATÓLICO DE MINAS GERAIS " 
ICMG; como recorrida, MÍRIAN CRISTINA ARRUDA.  
 



RELATÓRIO  
 
 A MM. Juíza da 4a Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano, pela r. decisão de f. 151/157, extinguiu sem julgamento de 
mérito o pedido contido na letra "d" da inicial e julgou procedente, em parte, o restante do pedido, condenando a reclamada a 
pagar à reclamante: indenização equivalente aos salários do período de 08/04/2004 a 31/12/2004, com reflexos no FGTS 
acrescido de 40%, férias acrescidas de 1/3 e 13os salários; indenização correspondente a um dia de salário, conforme 
diretrizes estabelecidas no item II.3; multa prevista na cláusula 57ª do DC-18/2003; tudo conforme especificado no 
dispositivo de f. 156/157.  
 
Inconformada, a reclamada interpôs recurso ordinário (f. 158/162), aduzindo que a cláusula 5ª do DC-18/2003 é 
inconstitucional, porque somente lei complementar poderia estabelecer novas garantias emprego. Aduz ainda, que caso 
prevaleça a condenação, deve-se limitar seu período ao semestre letivo, e não ao ano de 2004.  
 
 Comprovantes de pagamento das custas e recolhimento do depósito recursal às f. 163/164.  
 
 A reclamante apresentou contra-razões (f. 166/169), pugnando pelo desprovimento do apelo.  
 
 Tudo visto e examinado.  
 
V O T O 
 
 ADMISSIBILIDADE  
 
Conheço do recurso, porque satisfeitos todos os pressupostos de sua admissibilidade. 
 
Deixo de conhecer das contra-razões, por intempestivas. A reclamante foi intimada a apresentar contra-razões em 
22/09/2004, conforme certidão de f. 164-v. Logo, o prazo de oito dias teve início em 23/09/2004, findando em 30/09/2004. 
Todavia, a peça de f. 166/169 somente foi protocolizada em 01/10/2004. 
 
MÉRITO  
 
   Sustenta a recorrente que a cláusula 5ª da sentença normativa proferida nos autos do DC-18/2003 é inconstitucional, porque 
o legislador constituinte exigiu que a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária fosse fixada em Lei 
Complementar, que requer aprovação por maioria absoluta de votos. Caso assim não se entenda, aduz que o período 
estabilitário deve-se limitar ao semestre letivo, e não ao ano, já que os estabelecimentos de ensino superior operam no 
sistema de período letivo semestral. 
 
 Mas não lhe assiste razão. 
 
 A cláusula 5ª referida assim estabelece: "Assegura-se a garantia de emprego aos professores, idêntica à prevista no Art. 165, 
 da CLT, durante o ano letivo". 
 
Nada há de inconstitucional em tal norma coletiva, pois o disposto no artigo 7º, inciso I, da Constituição da República, diz 
respeito à proteção contra despedida arbitrária de forma ampla e genérica, não obstando que legislação ordinária (como é o 
caso do art. 118 da Lei 8.213/91) ou mesmo instrumentos normativos venham criar garantias específicas. Aliás, o caput do 
referido art. 7º assegura ao trabalhador, além dos direitos previstos em seus incisos, "outros que visem à melhoria de sua 
condição social". 
 
De outro ângulo, o art. 114, parágrafo 2º, da Constituição da República, dispõe que, "recusando-se qualquer das partes à 
negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho 
estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho".  
 
Portanto, é a própria Constituição que assegura o poder normativo da Justiça do Trabalho, permitindo que aqui sejam 
estabelecidas normas e condições mais favoráveis aos trabalhadores que aquelas ditas mínimas, já asseguradas pela legislação 
em vigor. 
 
Além disso, não se pode olvidar, ainda, que a mesma Constituição da República consagrou os princípios fundamentais de 
proteção ao trabalho e à dignidade humana, ao dispor, em seu art. 1º, que "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; IV " os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;...". E 
ainda ao estabelecer, em seu art. 170, que "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, dentre outros, 
os princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego (f. incisos VII e VIII).  
 
Desse modo, não há falar em inconstitucionalidade da norma coletiva que instituiu garantia de emprego em benefício dos 
professores idêntica àquele prevista no art. 165 da CLT, ou seja, vedando a dispensa arbitrária, entendendo-se como tal a que 
não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 



 
Acresça-se que a norma foi instituída ao fundamento de que o professor dispensado ao longo do ano letivo dificilmente 
consegue novo emprego (f. 39), o que de fato ocorre, já as contratações iniciam-se, via de regra, antes de iniciado o ano 
letivo.  
 
Quanto à pretensão de que a indenização seja limitada ao período de 08/04/2004 (dia seguinte à dispensa) a 01/08/2004, 
melhor sorte não socorre a recorrente. 
 
Muito embora se reconheça que a reclamada adota mesmo o sistema semestral, e não anual, como está registrado em seu 
estatuto (f. 123), não há como atribuir à cláusula em questão a interpretação restritiva sugerida pela empresa. A norma é 
muito clara quando faz menção ao ano letivo, e não semestre, não havendo margem, portanto, para qualquer entendimento 
diverso.  
 
Por fim, a indenização deferida deve corresponder aos salários que seriam devidos no tempo que faltasse para 
complementação do período garantido, com base no valor vigente na data do efetivo término do vínculo empregatício 
(cláusula 26ª, f. 50). Logo, a reclamante deve receber, em suma, tudo aquilo que receberia se não tivesse sido indevidamente 
dispensada, inclusive o FGTS com acréscimo de 40% do período estabilitário, pois é esta a única forma de reparar o dano ou 
prejuízo sofrido.  
 
ISTO POSTO, nego provimento ao recurso da reclamada. 
 
Fundamentos pelos quais, 
 
ACORDAM  os Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua PRIMEIRA TURMA, 
preliminarmente, à unanimidade, conhecer do recurso; mas deixar de conhecer das contra-razões, por intempestivas; no 
mérito unanimemente, negar provimento ao apelo. 
 
Belo Horizonte, 08 de novembro de 2004. 
 
MARIA LAURA FRANCO LIMA DE FARIA 
 
Juíza Relatora 

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ITEM 7.7 

 

Número do processo: 02174/2004-002-07-3 (RO), TRT da 7a Região. 

Juíza relatora: Lais Maria Rossas Freire 

Data da publicação: 30/06/2006 

 

EMENTA: Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado no âmbito do c. TST, o inadimplemento das obrigações 
trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador quanto àquelas obrigações,inclusive 
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista,desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da 
Lei 8.666/93) (Enunciado 331, inciso IV, do Tribunal Superior do Trabalho). 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURSO ORDINÁRIO , em que são partes TELEMAR NORTE 
LESTE S.A. e AGOSTINHO ALVES DA SILVA FILHO. Decidiu a 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza, após rejeitar a 
preliminar de carência de ação argüida pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, e aplicar a pena de confissão e revelia à 
reclamada CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por 
AGOSTINHO ALVES DA SILVA FILHO contra CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TELEMAR NORTE 
LESTE S/A, condenando a primeira e, de forma subsidiária, a litisconsorte passiva TELEMAR a pagar ao reclamante as 
seguintes verbas, nos termos da sentença de fls. 86/95: aviso prévio indenizado; férias proporcionais, acrescidas de 1/3; 13º 
salário proporcional; depósito e liberação do FGTS, acrescido da multa de 40%, deduzindo-se os valores já recolhidos; multa 
do art. 477, § 8º da CLT; horas extras, com reflexos no FGTS + 40%. Negou os honorários advocatícios. Recorreu 
ordinariamente a Telemar Norte Leste S/A às fls. 100/113, suscitando preliminar da prescrição bienal e de ilegitimidade 
passiva "ad causam", requerendo, outrossim, extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, argumentou: 
ausência de vínculo empregatício, bem como de responsabilidade; reforma da sentença no tocante à condenação em horas 
extras e reflexos, em razão da ausência de provas. Requereu, ainda, fosse suprimida a concessão dos benefícios da gratuidade 
judicial. Às fls. 121/125, a reclamante apresentou contra-razões, defendendo a manutenção do julgado no tocante aos direitos 
reconhecidos ao Recorrido.  
 



É O RELATÓRIO 
ISTO POSTO: 
Insurge-se a Telemar Norte Leste S/A contra a decisão de primeiro grau, alegando que o pleito está prescrito e que é parte 
illegítima para figurar no polo passivo da vertente ação, que a reclamante não era sua empregada, que não é responsável 
solidária ou subsidiária pelos direitos devidos ao autor e que as horas extras não restaram provadas. Diz, ainda, que o 
reclamante não pode ser beneficiário da justiça gratuita. Passando-se à análise da preliminar, vê-se a recorrente foi chamada a 
integrar a presente relação processual na condição de tomadora dos serviços prestados pelo demandante, sendo que, nesta 
circunstância, o e. TST já 
pacificou o entendimento de que a empresa, de forma subsidiária, pelo inadimplemento, por parte do empregador, das 
obrigações trabalhistas para com o empregado locado (Súmula nº 331, inciso IV do Tribunal Superior do Trabalho), sendo 
patente a legitimidade passiva da Telemar. Note-se que em momento algum foi reconhecida a relação de emprego entre o 
reclamante e a recursante. A responsabilidade, neste caso, decorre das culpas "in eligendo" e "in vigilando", estando ligada, 
outrossim, ao chamado risco administrativo, cuja doutrina tem assento constitucional (art. 37, § 6º) e dispõe que: "As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Na 
hipótese em exame, não existe prova de que a prestadora de serviços tivesse cumprido com suas obrigações trabalhista para 
com o reclamante e nem de que a Telemar tenha adotado qualquer forma de fiscalização neste sentido, notadamente no caso 
dos autos, em que a prestadora contratada mostrou-se inidônea, tanto que deixou correr à revelia a presente ação. Não 
prospera, ainda, o argumento de que a contratação era para a execução de obra certa, pois as funções desenvolvida pelo autor 
(instalador e depois supervisor) eram serviços inerentes aos fins sociais da acionada. Note-se que não houve 
responsabilização solidária, mas apenas de forma subsidiária, na forma da Súmula do e. TST, acima mencionada. No que 
tange às horas extraordinárias, vê-se que, em face da revelia e confissão da prestadora, Central Telecomunicações Ltda., não 
havia necessidade de produção de prova do trabalho em sobrejornada, porquanto fato que restou abrangido pela ficta 
confessio. Não procede, finalmente, a censura à concessão da gratuidade processual ao reclamante, eis que à fl. 08 se 
encontra declaração, firmada pelo demandante, dando conta de sua impossibilidade de custear as despesas do feito sem 
prejuízo de seu sustento, sendo o quanto basta para o deferimento do benefício. 
 
ANTE O EXPOSTO: 
ACORDAM OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade, 
conhecer do recurso e, por maioria, lhe negar provimento. 
Vencidos os Desembargadores Relator e Antônio Carlos Chaves Antero que davam provimento ao recurso para excluir do 
polo passivo da demanda e da responsabilidade subsidiária a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. Redigirá o acórdão a 
Desembargadora Revisora. 
Fortaleza, 31 de maio de 2006 
LAIS MARIA ROSSAS FREIRE 
Desembargadora Relatora Designada 

 

 

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ÍTEM 7.8 

 

Número do processo: 00073/2002-811-10-00-6 (RO), TRT da 10a região. 

Juiz relator: José Ribamar O. Lima Júnior  

Data da publicação: 07/05/2003 

 

EMENTA. DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. "Além de justa a reparação 
do dano moral requerida, bem como da procedência das verbas rescisórias trabalhistas reivindicadas em consequência do 
aludido dano, também justificador da extinção das relações empregatícias, torna-se impostergável um indispensável e 
inadiável 'Basta!' à intolerável e nefasta ofensa social e retorno urgente à decência das relações humanas de trabalho. Torna-
se, portanto, urgente, a extirpação desse cancro do trabalho forçado análogo à de escravo que infeccionou as relações normais 
de trabalho, sob condições repulsivas da prestação de serviços tão ofensivas à reputação do cidadão brasileiro com negativa 
imagem do país, perante o mundo civilizado". 
[...] Pelo exame e reexame da prova carreada aos autos, inclusive das peças do inquérito civil procedido pelo diligente 
Ministério Público, resulta por demais comprovados todos os crimes alegados na petição inicial, na seguinte ordem de 
importância — cronológica e lógica: "aliciamento de trabalhadores (art. 207 do CP); redução dos mesmos a 'condição 
análoga à de escravo" (art. 149 do CP); "constrangimento dos trabalhadores mediante violência ou grave ameaça" (art. 197 do 
CP); e "frustração de direitos assegurados pela legislação do trabalho", mediante a fraude e violência contra trabalhadores em 
regime de trabalho análogo ao de escravo; donde — ressaltado que bastaria apenas a configuração de qualquer um desses 
crimes para justificar a inteira procedência da ação. 



Dentro de todo esse contexto, voto pela procedêncie do pedido de reparação do dano moral coletivo ou difuso, causados por 
violação em dimensão metaindividual dos interesses coletivos e direitos de personalidade, acolhendo-se a multa sugerida pelo 
Autor, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador, mas a ser reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT, 
conforme apuração em processo declaratório de liquidação de sentença. 

 

ACÓRDÃO REFERENTE AO ÍTEM 7.9 

 

Número do processo: 100600-07.2003.5.07.0001 (RR), TST 

Relator: José Simpliciano Fontes de F. Fernandes 

Data da Publicação: 31/07/2009 

 

A C Ó R D Ã O  

(Ac. 2ª Turma)  

GMJSF/FSC/fvnt/afs  

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. A decisão regional foi proferida em consonância com  
os termos da OJ 304 da SBDI-1/TST. Recurso de Revis ta não conhecido.  

QUITAÇÃO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA.  SÚMULA 330 DO TST.  Conforme a orientação da Súmula 
330 desta Corte, a quitação outorgada pelo empregad o, com assistência sindical, tem 
eficácia liberatória em relação às parcelas express amente consignadas no recibo, 
salvo se oposta ressalva explícita. Assim, quando a  decisão regional, como na 
hipótese dos autos, é silente sobre a identidade da s parcelas pretendidas e aquelas 
expressamente consignadas no recibo de quitação, in viável aferir-se contrariedade à 
Súmula 330/TST. Recurso de Revista não conhecido.  

TRANSAÇÃO. EFEITOS.  A quitação, no âmbito das relações do trabalho, é sempre 
relativa e alcança apenas os valores e as parcelas constantes do recibo de 
quitação, conforme disposições contidas nos parágra fos 1º e 2º do artigo 477 da 
CLT. Assim, a transação não tem o condão de quitar direitos pendentes, tampouco 
direitos nomeados de forma genérica no termo de qui tação. Nesse passo, o Tribunal 
Superior do Trabalho, mediante a SBDI-1 formulou a Orientação Jurisprudencial 270, 
que se aplica por analogia à hipótese dos autos, co nforme consignado no acórdão 
regional. Recurso de Revista não conhecido.  

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Conforme se extrai da decisão recorrida, ao contrá rio do que 
afirma a Recorrente, o Tribunal Regional decidiu co m base nos fatos e na prova e, 
utilizando-se do princípio do livre convencimento, à luz do art. 131 do CPC, 
considerou como plenamente presente o requisito da analogia de funções, aplicando a 
norma do art. 358 da CLT, que confere isonomia sala rial entre brasileiros e 
estrangeiros que exerçam função análoga. Assim, em face dos contornos fáticos que 
envolvem a matéria, chegar à conclusão diversa daqu ela proferida no acórdão 
regional implicaria o reexame do conjunto probatóri o, o que encontra óbice na 
Súmula 126 do TST. Logo, afasta-se a violação legal  apontada. Recurso de Revista 
não conhecido.  

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A Reclamante não está assistida pelo sindicato da s ua 
categoria profissional, razão por que a decisão reg ional, ao deferir os honorários 
advocatícios, contrariou os termos da Súmula 219, I , do TST. Recurso de Revista 
conhecido e provido.  



                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recur so de Revista n° TST-RR-
1006/2003-001-07-00.3 , em que é Recorrente COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE e 
Recorrida LÚCIA HELENA DE SOUZA ROCHA.  

                     O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, p or meio do v. acórdão de 
fls. 995/1009, complementado pelo de fls. 1057/1061  e fls. 1132/1135, deu 
provimento parcial ao Recurso Ordinário da Reclamad a.  

                      A Reclamada interpôs Recurso de Revista às fls. 10 67/1099, com fulcro no 
artigo 896, alíneas "a" e "c", da CLT.  

                     O Recurso foi admitido às fls. 1153/1154.  

                     Contrarrazões foram apresentadas às fls. 1159/1171.  

                     Os autos não foram enviados ao douto Ministério Púb lico do Trabalho, por 
força do artigo 83, § 2º, do Regimento Interno do T ribunal Superior do Trabalho.  

                     É o relatório.  

                     V O  T  O  

                     1 - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA  

                     Conhecimento  

                     O Tribunal Regional, ao manter o benefício da justi ça gratuita, consignou 
às fls. 997/998:  

    "Inicialmente, ao contrário do alegado no recurso, a inicial, logo após a qualificação das partes, contém expressa afirmação 
de que a reclamante, por encontrar-se desempregada, não tem condições de arcar com as custas judiciais e demais encargos, 
sem que com isso afete a sua subsistência e de seus familiares, razão de postular os benefícios da gratuidade da justiça. A 
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, prevê a prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo 
Estado, aqueles que comprovem insuficiência de recursos. Em processo do trabalho, o empregado que ganhasse quantia 
inferior ao dobro do mínimo legal, já gozava, mesmo antes da CF, dos benefícios da assistência judiciária, 
independentemente de declaração neste sentido, por força do § 1º, do artigo 14, da Lei nº 5.584/70, in verbis: (...) 

    A norma acima, pois, é expressa em dispor que a prova de miserabilidade jurídica somente se faz necessária quando o 
empregado ganhar quantia superior a dois salários mínimos, sendo certo que tal prova, por força da Lei nº 7.115, de 
29.08.1983, pode ser feita por mera declaração, da parte ou de procurador bastante, como ocorre na hipótese." 

                     Alega a Reclamada que o entendimento do Tribunal Re gional, no sentido de 
que a simples declaração de hipossuficiência da Rec lamante seria suficiente para a 
concessão do benefício, viola o art. 5º, LXXV, da C F e o § 1º do art. 14 da Lei 
5.584/70. Colaciona arestos para confronto jurispru dencial.  

                     Sem razão.  

                     A decisão regional foi proferida em consonância com  os termos da OJ 304 da 
SBDI-1/TST, in verbis :  

    "Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a simples 
afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 
4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50)." 

                     Assim, por estar a decisão regional em consonância com a jurisprudência 
atual desta Corte, afasta-se a violação legal apont ada, bem como superados os 
arestos colacionados por força do § 4º do art. 896 da CLT.  

                     Não conheço.  



                     2 - QUITAÇÃO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. SÚMULA 330 DO T ST.  

Conhecimento  

                     A decisão regional ficou assentada sob os seguintes  termos (fls. 998/999):  

    "Ressalte que o Enunciado nº 330 do C. TST, não tem a eficácia liberatória que lhe pretende dar a reclamada, pois a 
súmula, com a nova redação da Resolução nº 108/2001, de 18/04/2001, estabelece expressamente: (...) 

    Tal enunciado constitui, na verdade, a interpretação dada pelo C. TST ao art. 477, § 2º, da CLT, que preceitua, in verbis: 
(...) 

    O Enunciado é claro e não deixa margens para interpretações que importem em quitação de períodos, verbas e valores ali 
não especificados e não constantes. Entender de forma contrária seria incidir em extrema injustiça, a par de ilegitimidade 
frontal, concessa venia dos que perfilham entendimento oposto. E não poderia ser de outra forma, pois o TST não pode 
legislar em matéria trabalhista e não nos parece que pretendeu, tanto que se reporta aos parágrafos do art. 477, apenas 
interpretando- o . Também não visava limitar o direito de ação do empregado em busca de eventuais direitos rescisórios, 
valores pagos a menor, etc., pois estaria afrontando não só o dispositivo Constitucional que assegura direito de ação em 
determinado prazo, no caso do artigo 7º, inciso XXIX, mas, até mesmo, criando impedimento de acesso ao Judiciário, em 
afronta ao artigo 5º, inciso XXXV. A aceitação da tese de que a homologação sem ressalva impede a ação e o deferimento de 
quaisquer verbas trabalhistas, inclusive de valores e verbas ali não especificadas é, pois, data venia os que decidem em 
contrário, atentatória à CF e a todos as normas e princípios gerais de direito, inclusive as normas do artigo 320, do novo c. 
Civil, quitando verba e valor sequer constantes do instrumento . Assim, mesmo não havendo a ressalva, se o empregado não 
recebeu o que lhe era devido, poderá reclamar as diferenças rescisórias, conforme entendimento lavrado pelo TST. Desse 
modo, somente as parcelas e valores rescisórios expressos no termo de quitação podem ser considerados como quitados, nos 
limites do período especificado no instrumento, estando correta a sentença que assim decidiu." 

                     Sustenta a Reclamada que a Reclamante percebeu toda s as verbas rescisórias 
a que fazia jus , conforme termo de rescisão do contrato de trabalh o juntado aos 
autos, que foi devidamente assinado e homologado se m ressalva expressa e 
específica. Assim, deu eficácia liberatória no toca nte ao valor da maior 
remuneração ali consignado. Aponta violação do art.  477 da CLT, contrariedade à 
Súmula 330 do TST e colaciona arestos para confront o de teses.  

                     Sem razão.  

                     Conforme a orientação da Súmula 330 desta Corte, a quitação outorgada pelo 
empregado, com assistência sindical, tem eficácia l iberatória em relação às 
parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo  se oposta ressalva explícita.  

                     Nesse sentido, vem entendendo este Tribunal Superio r que é essencial, para 
identificar violação do art. 477 da CLT ou contrari edade à Súmula questionada, que 
o Acórdão Regional esclareça se houve, ou não, ress alva das parcelas discriminadas 
no TRCT, quais os pedidos concretamente formulados e quais as parcelas 
discriminadas nesse documento, uma vez que o pedido  da inicial pode recair sobre 
parcelas distintas das discriminadas e, portanto, n ão abrangidas pela quitação.  

                     Assim, quando a decisão regional, como na hipótese dos autos, é silente 
sobre a identidade das parcelas pretendidas e aquel as expressamente consignadas no 
recibo de quitação, inviável aferir-se contrariedad e à Súmula 330/TST.  

                     Os dois arestos transcritos não revelam divergência  jurisprudencial, seja 
porque inespecífico à luz da Súmula 296 do TST, sej a porque originário do mesmo 
Tribunal prolator da decisão recorrida, em desacord o com a alínea "a" do art. 896 
da CLT.  

                     Não conheço.  

                     3 - TRANSAÇÃO. EFEITOS  

                     Conhecimento  



                     No tocante à transação, a decisão recorrida ficou c onsignada às fls. 
1000/1002:  

    "A transação extrajudicial em matéria trabalhista, ademais, pelo mesmo princípio protetivo do Direito do Trabalho, não 
tem o mesmo alcance da transação em geral, previsto no artigo 1030, do Código Civil de 1916.  

    (...) 

    A transação em direito do trabalho não obsta que a matéria seja levada a juízo para discussão. Observe-se, ainda quanto à 
transação, que nas duas edições do Código Civil, ou seja, tanto no artigo 1027, do anterior, como no artigo 843, do atual, 
resta clara a disposição de que a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou 
reconhecem direitos. Em sendo assim, se até mesmo nas relações de natureza civil, em que, em princípio, há igualdade entre 
os contratantes, a transação só se refere aos valores expressamente consignados no instrumento, por maior razão há de ser 
interpretada restritivamente a transação efetuada em sede de relação de emprego, em que uma das partes tida por 
hipossuficiente. Na hipótese dos autos, a transação foi, efetivamente celebrada, conforme documento de fls. 39 e seguintes e 
é certo que, por tal transação, além das verbas rescisórias especificadas no instrumento e repetidas no TRCT, foi paga uma 
chamada gratificação, no valor de R$ 62.095, 50, que, aliás, também constou do termo de rescisão contratual. Vale lembrar 
que o que a reclamante postula é igualdade salarial com os estrangeiros que trabalhavam na empresa, em funções análogas, e 
tal verba, no entender deste juiz, não consta como transacionada no instrumento acostado aos autos, porquanto entre as 
verbas elencadas taxativamente como abrangidas pela transação encontram-se apenas participação em resultados, diferenças 
salariais, diferenças de adicionais, diferenças de fundo de garantia + 40%, diferenças de 13º salários, férias + 1/3, abonos, 
integralizações e seus respectivos reflexos (termo de transação, fl. 97). Com relação ao texto, constante do mesmo parágrafo 
do termo, de que a empregada se daria por satisfeita com relação a "todas e quaisquer verbas salariais, indenizatórias, 
rescisórias e outras, que por ventura (sic) poderiam serem-lhe devidas em decorrência do cargo-função exercidos na 
empregadora", tem-se que não tem o condão de abranger a equiparação por analogia ora pleiteada. É que o texto se refere 
expressamente aos haveres do cargo-função exercidos na empresa pela reclamante (gerência jurídica), devendo encontrar a 
interpretação restritiva de que a transação somente se refere aos haveres deste cargo-função e não às diferenças devidas em 
relação a estrangeiros ocupantes de funções análogas (outras gerências ligada diretamente à Presidência da 
empresa). Admitir-se o contrário seria chancelar discriminação odiosa no ambiente de trabalho, com o pagamento de haveres 
salariais distintos a brasileiros e estrangeiros em decorrência do exercício de funções análogas. Para tanto, bastaria que o 
empregador fizesse constar cláusula de renúncia em termo de transação extrajudicial." 

    (...) 

    A sentença, pois, agiu com acerto quando aplicou, analógica e teleogicamente, a seguinte Orientação Jurisprudência do C. 
TST: OJ da SDI 01, do TST nº 270. Programa de Incentivo à Demissão Voluntária. Transação extrajudicial. Parcelas 
oriundas do extinto contrato de trabalho. Efeitos. A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante 
a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do 
recibo. (27.09.2002)." 

                     Alega a Recorrente que celebrou acordo extrajudicia l com a Reclamante, por 
meio do qual pagou a esta última todas as verbas a que ela entendia fazer jus , 
dirimindo o litígio acerca de toda a relação de emp rego, como observa-se do 
Instrumento Particular de Transação de Direitos. As sim, alega que a decisão 
regional, ao rejeitar o reconhecimento da transação  sob o argumento de que a 
parcela - diferença salarial por equiparação - não estaria contemplada no referido 
termo, violou os arts. 1025 e 1030 do Código Civil de 1916. Colaciona arestos para 
confronto jurisprudencial.  

                     Sem razão.  

                     A quitação, no âmbito das relações do trabalho, é s empre relativa e alcança 
apenas os valores e as parcelas constantes do recib o de quitação, conforme 
disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do arti go 477 da CLT. Assim, a 
transação não tem o condão de quitar direitos pende ntes, tampouco direitos nomeados 
de forma genérica no termo de quitação.  

                     Nesse passo, o Tribunal Superior do Trabalho, media nte a SBDI-1 formulou a 
Orientação Jurisprudencial 270, que se aplica por a nalogia à hipótese dos autos, 
conforme consignado no acórdão regional.  



                     Assim, por estar a decisão regional em consonância com a jurisprudência 
desta Corte, afasta-se a violação legal apontada, b em como superados os arestos 
transcritos por força do § 4º do art. 896 da CLT.  

                     Não conheço.  

                     4 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL  

                     Conhecimento  

                     O entendimento do Tribunal Regional, no particular,  ficou consignado nos 
seguintes termos (fls. 1004/1007):  

    "A sentença de primeiro grau reconhece a analogia com todas as gerências da empresa, mas, realmente deixa a desejar em 
não se imiscuir em detalhes para determinar qual seria o estrangeiro paradigma, referindo-se aos vários existentes na 
empresa. E se assim o fez foi por não ter considerado inepta a inicial, já que o reclamante, na exordial também não aponta 
paradigma específico, o que, embora não importe, realmente, em inépcia, dificulta saber-se e determinar-se com quem quer a 
equiparação. Examinemos, se, realmente, ocorre analogia de funções com estrangeiro e com qual deles. A análise das provas 
trazidas à colação revela que a reclamante afirma (fl(s). 196) que era diretamente subordinada à presidência e que havia duas 
outras em tais condições, a gerência de auditoria, e a de informática. A reclamante diz, ainda, que havia alguns diretores, no 
mesmo nível que o seu, mas, obviamente, não se pode falar em analogia de funções entre gerentes e diretores, o que já limita 
a possibilidade de equiparação aos gerentes que constam no organograma de fls. 167. O preposto da empresa confirma que a 
reclamante estava subordinada diretamente à presidência, assim como estava a gerência de auditoria e outras diretorias (fl (s). 
197), mas não fala em gerência de informática, nem reconhece identidade de funções entre as gerências e as diretorias, 
embora de mesmo nível hierárquico. Os documentos de fls. 204/249 referem-se a pessoas que ocupam, ou ocuparam cargos 
de Diretores vice Presidentes, nos respectivos setores, os quais recebem pro-labore, evidência que corrobora o entendimento 
primeiro de impossibilidade de analogia com os diretores, pois, salta aos aolhos que integram a própria diretoria da 
companhia (documento (s) de fl (s). 211/217, 225/228; 236/238/ 246/249). A própria petição da reclamante, juntada às fls. 
260/269, como a esclarecer a matéria, limita a postulação de equiparação aos gerentes, reconhecendo que a analogia somente 
poderia ser considerada em relação a eles, excluindo os diretores. Observe-se que às fl (s). 264/265 a reclamante informa 
vários nomes, mas todas essas gerências/pessoas estão vinculadas diretamente a diretorias, como se vê do organograma de 
fls. 167, e não à presidência, não se podendo falar em analogia com a gerência da reclamante, por semelhança de encargos, a 
não ser com prova robusta. A segunda testemunha da reclamante (fl (s). 269/270) afirma que os gerentes de informática e 
financeiro eram subordinados ao Diretor financeiro, enquanto que a reclamante era subordinada diretamente à Presidência. A 
testemunha ouvida por precatória (fl (s). 483/485) também deixa claro que a reclamante era subordinada diretamente á 
Presidência, enquanto que o gerente de administração contábil à diretoria financeira e esta, por sua vez, ao presidente e que a 
gerência jurídica fica uma posição acima de todas as demais gerências, salvo à de auditoria e informática, segundo 
organograma da empresa. Há contradição da prova testemunhal, mas, apenas, quanto a ser, a diretoria de informática, ligada à 
presidência ou à diretoria financeira, razão pela qual, considerando que o organograma não consta tal diretoria vinculada a 
nenhum nem outro, somente se pode considerar como vinculadas diretamente à presidência e gerência jurídica, a de auditoria 
e a de comunicação.  

    (...) 

    Diga-se, ainda a esse respeito, que a própria sentença reconhece que havia uma proeminência da Gerência Jurídica em 
relação às outras gerências, proeminência que afasta, em princípio, analogia com qualquer outra que não as estivessem 
ligadas diretamente à presidência. A presunção, pois, a despeito da denominação 'gerência', é que teriam encargos 
assemelhados e trabalho de igual valor somente aquelas ligadas diretamente à Presidência, pois que na mesma escala 
hierárquica, já que as demais estavam ligadas às diretorias, sendo, portanto, de hierarquia inferior à da reclamante, o que se 
conclui até mesmo pelo depoimento da reclamante, segundo o qual eram as diretorias que estavam no mesmo nível que o seu. 

    (...) 

    Assim, à míngua de uma prova mais eficaz, a única analogia que se pode considerar é com relação às gerências que 
estavam diretamente ligadas á presidência (auditoria e comunicação) e não às que estavam ligadas às diretorias, limitando-se, 
porém, somente à de auditoria, pois nenhuma outra referência há nos autos de que a de comunicação fosse ocupada por 
estrangeiro." 

                     Sustenta a Recorrente que o Tribunal Regional, ao d eferir a equiparação 
salarial da Reclamante em relação à Gerência de Aud itoria, não analisou as funções 
efetivamente desempenhadas pela Reclamante, como Ge rente Jurídica, e pelo Gerente 
de Auditoria ou demais gerentes indicados por ela. Assim, aponta violação do art. 
358 da CLT, porquanto não foi analisada a analogia entre as funções de cada um, 



limitando-se a deferir a equiparação pelo simples f ato de a Reclamante e o 
paradigma estarem vinculados à Presidência.  

                     Sem razão.  

                     Conforme se extrai da decisão recorrida, ao contrár io do que afirma a 
Recorrente, o Tribunal Regional decidiu com base no s fatos e na prova e, 
utilizando-se do princípio do livre convencimento, à luz do art. 131 do CPC, 
considerou como plenamente presente o requisito da analogia de funções, aplicando a 
norma do art. 358 da CLT, que confere isonomia sala rial entre brasileiros e 
estrangeiros que exerçam função análoga.  

                     Consignou que, em face da proeminência da Gerência Jurídica que a 
Reclamante ocupava, em relação às outras gerências,  ela somente poderia ser 
equiparada às Gerências de Auditoria ou de Comunica ção, que, também, estavam 
ligadas diretamente à presidência, porquanto teriam  encargos assemelhados e 
trabalho de igual valor, pois que na mesma escala h ierárquica. Logo, como não ficou 
comprovado que a Gerência de Comunicação era ocupad a por estrangeiro, limitou-se a 
equiparação à Gerência de Auditoria.  

                      Assim, em face dos contornos fáticos que envolvem a matéria, chegar à 
conclusão diversa daquela proferida no acórdão regi onal implicaria o reexame do 
conjunto probatório, o que encontra óbice na Súmula  126 do TST. Logo, afasta-se a 
violação legal apontada.  

                     Não conheço.  

                     5 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  

a. Conhecimento   

                     O Tribunal Regional, ao deferir os honorários advoc atícos adotou a seguinte 
tese:  

    "Quanto aos honorários advocatícios, entende este julgador como devidos no correspondente a 15%, sobre o valor total 
apurado, pela sucumbente, nos termos do artigo 20, do CPC subsidiário, mormente quando a parte é pobre na forma da lei. 
Os honorários, na hipótese, são devidos também por força do artigo 11º, § 1º, da Lei nº 1060, de 1.950, em favor do 
advogado indicado pela parte. Discorda, este juízo, das interpretações, inclusive, data maxima venia, daquela dada pelo C. 
TST, em seu enunciado 219, ratificado pelo de nº 329, e na O.J. nº 305, da SDI-I, do TST, que nega tal verba pelo simples 
fato de o reclamante não estar assistido pelo sindicato da categoria e nem, cumulativamente, ganhar quantia inferior ao dobro 
do mínimo, ou declarar ser pobre, o que, de antemão, já importa em discriminação, não admitida pela Constituição Federal." 

                     Sustenta a Reclamada que a decisão regional foi pro ferida em dissonância 
com a Súmula 219 do TST, já que a Reclamante não es tá assistida por entidade 
sindical de sua categoria, nem comprovou o percebim ento de remuneração inferior à 
dobra do mínimo legal. Aponta contrariedade, ainda,  à Súmula 329 do TST e à OJ 305 
da SBDI-1/TST, violação do art. 14 da Lei 5.584/70 e colaciona arestos para 
confronto jurisprudencial.  

                     Assiste-lhe razão.  

                     Não obstante conste na inicial declaração da Reclam ante de que não possui 
condições de arcar com as custas judiciais e demais  encargos, sem que com isso 
afete a sua subsistência e de seus familiares, veri fica-se que a Reclamante não 
está assistida pelo sindicato da sua categoria prof issional, razão por que a 
decisão regional, ao deferir os honorários advocatí cios, contrariou os termos da 
Súmula 219, I, do TST, in verbis :  

    "I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por 
cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria 
profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica 
que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família." 



                     Assim, conheço  do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula 219, I, do 
TST.  

b. Mérito   

                     Conhecido o Recurso de Revista por contrariedade à Súmula 219, I, do TST, 
seu provimento é medida que se impõe.  

                     Logo, dou provimento ao Recurso de Revista para excluir os honorários 
advocatícios da condenação.  

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior  do Trabalho, por 
unanimidade, conhecer do Recurso de Revista apenas quanto aos honorários 
advocatícios, por contrariedade à Súmula 219, I, do  TST, e, no mérito, dar-lhe 
provimento para excluí-los da condenação.  

                     Brasília, 17 de junho de 2009.  

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

José Simpliciano Fontes de F. Fernandes  

Ministro Relator  
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ACÓRDÃO REFERENTE AO ÍTEM 7.10 

 



A C Ó R D Ã O  

(Ac. SDI-1)  

GMLBC/gs/jr  

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ARTIGO 118 DA LEI N.º 8.2 13/91. SÚMULA N.º 378, II, DESTE 
TRIBUNAL SUPERIOR. Consoante a jurisprudência desta Corte uniformizad ora, 
consagrada na Súmula n.º 378, II, comprovado o nexo  de causalidade entre a doença 
profissional e a execução do contrato de trabalho, não se exige a percepção de 
auxílio-doença e o afastamento por mais de 15 dias para o reconhecimento da 
estabilidade de que trata o artigo 118 da Lei n.º 8 .213/91. Recurso de embargos 
conhecido e provido parcialmente.  

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embar gos em Recurso de 
Revista n.º TST-E-RR-881/1996-001-17-00.3 , em que é Embargante ALDIR BAPTISTA  e 
Embargado BANCO ABN AMRO REAL S.A.  

                     A colenda Terceira Turma desta Corte superior, medi ante acórdão prolatado 
às fls. 525/531, complementado em sede de embargos de declaração julgados às fls. 
548/549, conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado quanto ao tema 
"reintegração/estabilidade acidentária - Convenção 158 da OIT", por violação dos 
artigos 7º, I, da Constituição da República e 118 d a Lei n.º 8.213/91, e, no 
mérito, deu-lhe provimento para restabelecer a sent ença mediante a qual se 
indeferira o pedido de reintegração.  

                     Inconformado, interpõe o reclamante o presente recu rso de embargos, 
mediante as razões aduzidas às fls. 554/556. Susten ta que a Turma, ao conhecer do 
recurso de revista interposto pelo reclamado, violo u o artigo 896 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Assevera, de outro lado, que os requisitos necessários à 
aquisição do direito à estabilidade no emprego fora m preenchidos, principalmente a 
fruição do auxílio-doença.  

                     Impugnação apresentada às fls. 559/562.  

                     Autos não submetidos a parecer da douta Procuradori a-Geral do Trabalho, à 
míngua de interesse público a tutelar.  

                     É o relatório.  

                     V O  T  O  

                     I - CONHECIMENTO  

                     1 - DOS PRESSUPOSTOS GENÉRICOS DE ADMISSIBILIDADE R ECURSAL. 

                     O apelo é tempestivo. O acórdão foi publicado em 1º /10/2004, sexta-feira, 
conforme certidão lavrada à fl. 550, e as razões re cursais protocolizadas via fac-
símile, em 4/10/2004, à fl. 551. Os originais foram  juntados em 5/10/2004, à fl. 
554. O advogado que subscreve o recurso encontra-se  habilitado, consoante 
procuração acostada à fl. 6. As custas processuais já foram recolhidas pelo 
reclamante à fl. 267.  

                     2 - DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE  RECURSAL. 

                     ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ARTIGO 118 DA LEI N.º 8.2 13/91.  

                     A Terceira Turma desta Corte superior, mediante acó rdão prolatado às fls. 
525/531, complementado em sede de embargos de decla ração julgados às fls. 548/549, 
conheceu do recurso de revista interposto pelo recl amado quanto ao tema 
"reintegração/estabilidade acidentária - Convenção 185 da OIT", por violação dos 
artigos 118 da Lei n.º 8.213/91 e 7º, I, da Constit uição da República, e, no 



mérito, deu-lhe provimento para, indeferindo o pedi do de reintegração, restabelecer 
a sentença no particular. Valeu-se, na oportunidade , dos seguintes fundamentos, 
aduzidos às fls. 597/530:  

    1.1 - REINTEGRAÇÃO/ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. CONVENÇÃO 158 DA OIT. 

    O Regional deu provimento ao Recurso para conceder a reintegração pleiteada, por entender caracterizada a doença 
ocupacional alegada e também por entendê-lo acobertado pela Convenção 158 da OIT. 

    Fundamentou sua tese nos seguintes termos: 

    "Sobre a doença ocupacional: 

    Alguns fatos restaram incontestes nos autos: que o reclamante laborou durante seis anos como digitador do Banco Real, 
atividade esta caracteristicamente repetitiva; que, logo após dois meses da demissão do obreiro, realizados exames, foi 
constatado por médico do SUS (fl.12) que o obreiro apresentava quadro de LER e foi determinada a emissão da CAP por 
LER, o que foi feito supletivamente, pelo Sindicato, já que a empresa não o fez. 

    Convém salientar outro fato: em 27/02/96, aproximadamente um mês após a demissão do obreiro (ocorrida em 17/01/96), 
o SUS requisitou a realização de exames, descrevendo o quadro clínico do reclamante como de 'dor e limitação funcional do 
punho'.  

    Quadra registrar, ainda, algumas conclusões do laudo pericial de fls.250/254, lavrado pelo médico do trabalho, Dr. Valdir 
Luiz Pronesti (...), nomeado pelo Juiz de Piso. 

    (...). 

    Considerando-se todo o exposto, mais o fato de que a empresa não emitiu a competente CAT, o que levou o Sindicato a 
fazê-lo (fls.15) e, ainda, a conclusão do INSS, às fls.16, de que o reclamante apresentava incapacidade para o trabalho em 
27.05.96, é que se concede a reintegração com base na Lei Previdenciária, com o abatimento dos benefícios previdenciários 
recebidos, conforme pleiteado pelo próprio reclamante em sua inicial. 

    Também por outro motivo faz jus o reclamante à reintegração, a saber, a Convenção 158 da OIT. 

    (...) desde 5 de janeiro do ano de 1996, o nosso País se tornou responsável, perante a oIT, pelo cumprimento da Convenção 
n.º 158, de modo que a despedida do laborista, perpetrada em 17 de janeiro de 1996, deveria se fundar em custas econômicas, 
estruturais e tecnológicas que impossibilitavam o funcionamento do banco-recorrido ou provenientes da conduta disciplinar 
do empregado. Como se fundou em causa injustificada, cabível a reintegração." (fls.350 e 352). 

    O TRT, no acórdão de fls.459/468, ao firmar que não se tratava de condição sine qua non, para a concessão da 
estabilidade do art. 118 da Lei n.º 8.213/91, que o trabalhador tenha se afastado e recebido auxílio-doença, declarou que o 
afastamento previsto no artigo para o acidente de trabalho não era essencial para a concessão da estabilidade na hipótese de 
doenças do trabalho. 

    Concluiu, pois, que  

    "o fato da doença do reclamante ter sido atestada após a extinção do vínculo de emprego não afasta o direito do obreiro à 
estabilidade do art. 118 da Lei n.º 8.213/91." (fl.466). 

    O Reclamado sustenta que o Reclamante jamais recebeu auxílio-doença durante o pacto laboral porque nunca esteve 
afastado do trabalho por mais de quinze dias, pelo que, para que tivesse direito à estabilidade prevista no art. 118 da Lei n.º 
8213/91, deveria ficar afastado por mais de quinze dias de sua atividade normal, recebendo o auxílio-doença, condição 
indispensável para a estabilidade. 

    Argumenta que o Autor foi demitido em 17/01/96 e, somente em 26/05/96, ajuizou reclamatória, ou seja, após mais de 
quatro meses da resilição contratual, pelo que se conclui não existir direito à estabilidade nos termos da lei em questão, e não 
há "que se cogitar em reintegração ou pagamento de qualquer verba diretamente ligada à principal." 

    Afirma que se não houve comunicado ao INSS, foi porque durante o pacto laboral o Reclamante jamais esteve com 
moléstia profissional. Mesmo que fossem preenchidos os requisitos do art. 118 da Lei n.º 8213/91, é inconstitucional à 
medida que, em razão do previsto no art. 7º, inciso I, da Carta Constitucional, "somente através de lei complementar poderia 



ser prevista proteção contra dispensa do recorrente." Argúi, pois, violação dos arts. 118 da Lei n.º 8213/91 e 5º, inciso II, da 
Carta Magna. 

    Com relação ao deferimento da estabilidade pela aplicação da Convenção 158 da OIT, afirma inexistir fundamento ao 
entendimento do Regional, em face das normas fixadas pela Carta Constitucional, além do que referida Convenção 
estabelece, em linhas gerais, normas internacionais sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador.  

    No caso específico da Convenção 158 da OIT, sua publicação não é suficiente para lhe assegurar vigência, já que a matéria 
de que trata só pode ser disciplinada por lei complementar, pelo que inconstitucional sua aplicação imediata.  

    Alega, por fim, que, ao não entender possível a conversão da reintegração do Reclamante em indenização, o Regional 
violou a Orientação Jurisprudencial 116/SDI-1. Transcreve um elenco de modelos à divergência. 

    O artigo 118 da Lei n.º 8.213/91 consagra que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo 
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente de percepção de auxílio-acidente. Portanto, sem o recebimento do auxílio-doença, não há que se cogitar 
de estabilidade acidentária, consoante a diretriz traçada pela Orientação Jurisprudencial 230 da SDI-1. 

    A aplicação da Convenção 158 da OIT - Dispensa Arbitrária dos Trabalhadores - Reintegração - não mais encontra 
divergência nesta Corte, que vem adotando posicionamento reiterado no sentido de que aludido diploma não assegurou a 
estabilidade a que alude o inciso I, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

    O entendimento prende-se ao fato de que não há suporte jurídico a garantir a antecipação da tutela jurisdicional com base 
na Convenção n.º 158 da OIT, já que a inclusão das normas da referida Convenção, no ordenamento jurídico brasileiro, não 
observou o processo legislativo adequado (inserção por lei complementar), e foi denunciada pelo governo brasileiro por 
intermédio do Decreto n.º 2.100/96. 

    Há precedentes nesse sentido, como os a seguir citados: 

    TST-ROMS-345886/97, SBDI 2, Rel. Ministro Francisco Fausto, in DJU de 13/08/99; TST-ROMS-358711/97, SBDI 2, 
Relator Ministro Luciano de Castilho Pereira, in DJU de 13/08/99; TST-ROMS-368298/97, SBDI 2, Relator Ministro Milton 
de Moura França, in DJU de 23/10/98; TST-AC-632388/2000, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, in DJU 
de 30/06/2000; AC-621684/2000, 5ª Turma, Relator Ministro Rider Nogueira de Brito, in DJU de 28/04/2000.  

    Em decorrência, conheço do Recurso por violação dos artigos 118 da Lei n.º 8.213/91 e 7º, inciso I, da Constituição da 
República.  

    ................................................................................................................ 

    2 - MÉRITO  

    2.1 - reintegração/estabilidade acidentária. Convenção 158 da OIT. 

    Conhecido o Recurso por violação dos artigos 118 da Lei n.º 8.213/91 e 7º, inciso I, da Constituição da República, dou-lhe 
provimento para restabelecer a sentença que indeferiu o pedido de reintegração do Reclamante. 

                     Sustenta o reclamante que a Turma, ao conhecer do r ecurso de revista 
interposto pelo reclamado, violou os artigos 118 da  Lei n.º 8.213/91 e 896 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, pois usufruíra, ainda que após a rescisão do 
contrato de trabalho, do auxílio-doença. Frisa a di ferença entre não gozar o 
referido benefício e " gozá-lo imediatamente após à demissão por força da malícia do 
empregador ". Alega, de outro lado, que o conhecimento do apel o também encontrava 
óbice na Súmula n.º 126 do TST, por se revestir de natureza fática a matéria 
relativa à concessão do auxílio. Reputa, por fim, i naplicável, na hipótese dos 
autos, o entendimento consolidado na Orientação Jur isprudencial n.º 230 da SBDI-I 
desta Corte superior.  

                     Razão lhe assiste.  



                     O Tribunal Regional, conforme se infere do excerto transcrito, deferiu ao 
obreiro a reintegração ao emprego, em virtude de se  ter comprovado " que o 
reclamante apresentava incapacidade para o trabalho  em 27.05.96 ".  

                     Não obstante os fundamentos aduzidos pela egrégia T urma, constata-se que a 
decisão proferida pelo Tribunal Regional revela con sonância com o entendimento 
sedimentado nesta Corte uniformizadora, que, nos te rmos do item II da Súmula n.º 
378, consagrou tese no sentido de considerar que, c omprovado o nexo de causalidade 
entre a doença profissional e a execução do contrat o de trabalho, não se exige a 
percepção de auxílio-doença e o afastamento por mai s de 15 dias para o 
reconhecimento da estabilidade de que trata o artig o 118 da Lei n.º 8.213/91. Eis o 
teor da Súmula em questão:  

    ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI N.º 8.213/1991. 
CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS. 

    ................................................................................................................ 

    II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do 
auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com 
a execução do contrato de emprego. 

                     Nesse sentido, conquanto não tenha o Tribunal Regio nal de origem elucidado 
se a parte usufruíra ou não do auxílio-doença, tal circunstância não se afigura 
relevante para a solução do litígio, em virtude de se ter comprovado o nexo de 
causalidade entre a doença e as atividades desenvol vidas pelo obreiro, fazendo jus 
o reclamante à garantia provisória de emprego asseg urada no artigo 118 da Lei n.º 
8.213/91.  

                     Ante o exposto, conheço  dos embargos, por violação do artigo 118 da Lei n. º 
8.213/91.  

                     II - MÉRITO  

                     ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ARTIGO 118 DA LEI N.º 8.2 13/91.  

                     Conhecidos os embargos por violação do artigo 118 d a Lei n.º 8.213/91, dou-
lhes provimento parcial  para, reconhecendo o direito à garantia provisória  de 
emprego, condenar o reclamado ao pagamento dos salá rios e vantagens do período 
compreendido entre a dispensa e o término da referi da garantia, nos termos da 
Súmula n.º 396 do Tribunal Superior do Trabalho, po rquanto já exaurido o período 
estabilitário.  

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissíd ios Individuais 
do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos embargos por 
violação do artigo 118 da Lei n.º 8.213/91 e, no mé rito, dar-lhes provimento 
parcial para, reconhecendo o direito à garantia pro visória de emprego, condenar o 
reclamado ao pagamento dos salários e vantagens do período compreendido entre a 
dispensa e o término da referida garantia, nos term os da Súmula n.º 396 do Tribunal 
Superior do Trabalho.  

                     Brasília, 01 de outubro de 2009.  

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

Lelio Bentes Corrêa  

Ministro Relator  
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A C Ó R D Ã O  

SESBDI-1  

VMF/VMF/pcp  

RECURSO DE EMBARGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERCEIRI ZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA 
DO RAMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXEGESE DO ART. 25 DA  LEI Nº 8.987/95 - INTELIGÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO -  VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT.  A 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõ e sobre o regime de concessão e 
permissão de prestação de serviços públicos, ostent a natureza administrativa e, 
como tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação  com terceiros de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autorizou a 
terceirização da atividade-fim das empresas do seto r elétrico. Isso porque, esse 
diploma administrativo não aborda matéria trabalhis ta, nem seus princípios, 
conceitos e institutos, cujo plano de eficácia é ou tro. A legislação trabalhista 
protege, substancialmente, um valor: o trabalho hum ano, prestado em benefício de 
outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subord inação jurídica, apartes à já 
insuficiente conceituação individualista. E o prote ge sob o influxo de outro 
princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. N ão se poderia, assim, dizer que 
a norma administrativista, preocupada com princípio s e valores do Direito 
Administrativo, viesse derrogar o eixo fundamental da legislação trabalhista, que é 
o conceito de empregado e empregador, jungido que e stá ao conceito de contrato de 



trabalho, previsto na CLT. O enunciado da Súmula nº  331 do Tribunal Superior do 
Trabalho guarda perfeita harmonia com princípios e normas constitucionais e 
trabalhistas e trouxe um marco teórico e jurisprude ncial para o fenômeno da 
terceirização nas relações de trabalho no Brasil, i mportante para o desenvolvimento 
social e econômico do País, já que compatibilizou o s princípios da valorização do 
trabalho humano e da livre concorrência e equilibro u a relação entre o capital e o 
trabalho.  

Recurso de embargos conhecido e parcialmente provid o.  

                       

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embar gos em Recurso de 
Revista n° TST-E-RR-586.341/1999.4 , em que é Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO DA 18ª REGIÃO  e Embargada CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S/A - CELG . 

                     Adoto o relatório elaborado pelo Ministro Relator o riginário do feito:  

                     -Trata-se de ação civil pública, em que o Ministéri o Público do Trabalho da 
18ª Região, embargante, requereu o cumprimento pela  CELG - Centrais Elétricas de 
Goiás S.A. das normas de medicina e segurança do tr abalho, além de proibição para a 
prática de terceirização de seus serviços.  

                     A c. Quarta Turma, mediante o acórdão de fls. 875-8 76, da lavra do Exmo. 
Sr. Juiz Convocado Luiz Antonio Lazarin, não conhec eu do recurso de revista do 
Ministério Público do Trabalho da 18ª Região, que p retendia a procedência da ação 
civil pública para que fosse impedida a prática de terceirização dos serviços da 
CELG - Centrais Elétricas de Goiás S.A.  

                     Concluiu o Colegiado que o recurso de revista não m erecia conhecimento por 
contrariedade à Súmula nº 331, I, do C. TST, tendo em vista que somente 
reexaminando-se o conjunto fático probatório dos au tos, poderia se verificar a 
existência de terceirização da atividade-fim, tendo  em vista que o Eg. Tribunal 
Regional - não explicitou que a reclamada deveria proceder à t erceirização do 
serviço da atividade fim, de modo a atrair a incidê ncia do Enunciado 331, que, em 
seu inciso III, recepciona a contratação de serviço s especializado ligados à 
atividade meio-.  

                     Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público, pelas razões de 
fls. 880-882, afirmando que, diversamente do conclu ído pela C. Turma, havia tese 
sobre o tema.  

                     Inconformado, o reclamante opõe embargos, às fls. 8 93/896, indicando 
nulidade do julgado por negativa de prestação juris dicional, por entender que a C. 
Turma não examinou omissões apontadas em embargos d e declaração. Aponta ofensa aos 
arts. 832, 896 e 897-A da CLT, 535 do CPC, XXXV e L V do art. 5º e 93, IX, da 
Constituição Federal. Alega ofensa ao art. 896 da C LT, porque a v. decisão 
contrariou a Súmula 331 do c. TST, por não se trata r de matéria fática.  

                     Não foi apresentada impugnação, conforme certidão d e fl. 898.  

                     Sem remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral do Tr abalho, por ser parte no 
feito.  

                     É o relatório.-  

                     V O T O  

                     1 - CONHECIMENTO 

                     1.1 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DECISÃ O DA TURMA 



                     Adoto os fundamentos do voto originário quanto ao c onhecimento do presente 
tema, aprovados à unanimidade pela Subseção I Espec ializada em Dissídios 
Individuais:  

                     -A C. Turma entendeu por não conhecer do recurso de  revista do Ministério 
Público do Trabalho, diante da incidência da Súmula  126 do C. TST, ao fundamento de 
que a decisão do eg. Tribunal Regional como colocad a demanda a verificação da 
existência de terceirização de atividade-fim.  

                     Embargos de declaração foram opostos pelo parquet , destacando que a decisão 
do eg. Tribunal Regional não demanda reexame de pro va, pois a questão jurídica 
colocada é no sentido de que é proibida a terceiriz ação de atividade-fim.  

                     Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fund amento de que a matéria 
fora examinada.  

                     Sustenta o Ministério Público nulidade do julgado, por negativa de 
prestação jurisdicional. Alega ofensa aos arts. 832 , 896 e 897-A da CLT, 535 do 
CPC, XXXV e LV do art. 5º e 93, IX, da Constituição  Federal.  

                     A C. Turma explicitou a inexistência de tese a poss ibilitar o exame do tema 
nesta instância revisional, em face do óbice da Súm ula 126 do C. TST.  

                     Todavia, verifica-se da v. decisão regional os segu intes fundamentos:  

    'Data venia, o pedido de condenação da requerida à obrigação de não fazer impondo-a a não terceirizar parte de seus 
serviços não está diretamente ligada aos sinistros registrados nos autos, pois, como observamos os três primeiros afetaram 
empregados da requerida, cujos motivos foram ligação de chave de energia, inadvertidamente; não procedimento de teste em 
pára-raios que permitiu energização precipitada da rede elétrica e da não utilização de equipamentos de proteção. E quantos 
aos empregados da empresa terceirizada os sinistros foram conseqüentes de negligência e falta de orientação e fiscalização da 
própria requerida pelo não cumprimento das normas de segurança e não em decorrência do fator terceirização. 

    A tradição do Direito Trabalhista é repudiar o atravessamento ilegal da mão-de-obra e, quais níveis profissionais ou 
atividades econômicas, pois a prática da marchandage sempre foi vista como prejudicial ao obreiro. 

    Entretanto aqui no caso, a requerida desenvolve atividades ao longo de todo Estado e nos mais variados setores. Usando a 
prestação de serviço terceirizado é uma forma de atender melhor e mais eficiente a sociedade consumidora urbana e rural, 
fato esse que não passa despercebido aos olhos goianos, pois nos mais longínquos pontos que hajam pessoas estas estão 
sendo beneficiadas por energia elétrica levada pela requerida. (grifei) 

    Assim, vejo o fator terceirização como uma forma de equilibrar os interesses sociais, que é o dever precípuo do Estrado, 
com os interesses econômicos os quais terão mais abrangência nas atividades prestadas pela requerida. E sendo necessária a 
contratação de empresas especializadas na mão-de-obra usada pela requerida onde não haja diretamente uma dependência 
hierárquica do empregado com esta, a relação direta passa a ser com a atividade meio, situação esta que vem agilizar, 
flexibilizar e agregar competitividade ao negócio prestado ou que se propõe a prestar, pois a mobilização inteligente e dentro 
dos parâmetros legais refletirá, sem dúvida, diretamente na produção e na produtividade. (grifei) 

    É oportuno complementar com a opinião do E. Juiz do TRT da 2ª Região, Francisco Antônio de Oliveira: 

    -A terceirização se traduz hoje em fonte estratégica com a qual poderá contar a empresa para atingir um índice elevado de 
racionalização, liberando-se de fases secundárias e terciárias do processo produtivo, reduzindo o seu núcleo operacional, com 
possibilidade maior de controle de qualidade. A terceirização trará também, com certeza, a maior especialização do 
empregado, uma vez que se dedicará a uma parte restrita do processo produtivo. E, fatalmente existirão no mercado várias 
empresas com o mesmo objetivo terceirizado, sendo inevitável a concorrência entre elas. E disso resultará para a empresa 
tomadora o benefício da redução do tempo no processo produtivo, a redução do custo e a excelência do produto final.-. 

    Compartilho-me ainda com o d. julgador a quo quando diz: 

    -Verifica-se, pois, sob a perspectiva do direito positivo, que a ordem jurídica pátria não contém disposição expressa 
vedando a terceirização de serviços, qualquer que seja a área de atividade. Mesmo a aparente proibição emergente, -a 
contrario sensu-, do item III, do Enunciado nº 331, do C. TST, revela-se menos uma vedação que uma afirmação da 
possibilidade de terceirização de atividades nas áreas ali mencionadas. Do ponto de vista do Direito do Trabalho, inexiste, na 



ordem jurídica pátria, vedação à prestação de atividades por uma empresa em favor de outra, quer na área meio, quer na área 
fim, desde que, evidentemente, tal expediente seja utilizado de forma legítima, sem o intuito de mascarar a marchandage- ou 
de, por qualquer modo, fraudar a legislação do trabalho.- 

    Acrescentando ainda que: -Em se tratando de empresas públicas, a terceirização mostra-se, muitas vezes, indispensável à 
realização de atividades, visto que a própria admissão de empregados, por razões sumamente relevantes ligadas à moralidade, 
legalidade e impessoalidade administrativas, exige a realização de concurso público. 

    Ressalte-se não ser o caso de se condenar aqui a rigidez legislativa trabalhista ou a exigência de concurso para acesso aos 
empregos públicos, ambas resultado de uma valoração não somente legítima, mas em muitos aspectos irrecusável, da 
realidade nacional. Faz-se uma constatação, necessária à assimilação, sob o prisma jurídica, das diversas formas como se dá a 
interação entre direito positivo e a realidade social. 

    Deveras, na seara trabalhistas seria inconcebível a apreciação do jurídico com abstração do social e do econômico. As 
forças e interesses sociais e econômicos, que refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas, encontram-se numa 
relação de constante tensão, a exigir do legislador e do aplicador do direito uma precisão cirúrgica em suas intervenções, para 
que não se rompa o precário equilíbrio que sustenta aqueles dois vetores fundamentais da vida social e se garanta que sua 
resultante seja direcionada à preservação e ampliação do nível de bem estar já alcançado, sem comprometimento do nível de 
atividade econômica, através da qual é gerada a riqueza que irá propiciar aquele em estar.- 

    Desta forma, mantenho a decisão a quo quanto ao indeferimento do pedido de condenação da requerida em abster-
se da prática de terceirização para execução de serviços aqui ventilados nos autos. (grifei) 

                     A questão jurídica a que se refere o embargante, é o próprio conteúdo da 
ação civil pública, interposta com o fim, não somen te de determinar à CELG a 
observância de normas de medicina e segurança do tr abalho, como também que se 
abstenha de contratar empregados para a realização de atividade fim.  

                     O fato é incontroverso, na medida em que não negado  pela empresa, e consta 
na transcrição acima que o entendimento do eg. Trib unal Regional foi no sentido de 
que tanto a atividade meio como a atividade fim pod em ser objeto de terceirização.  

                     Efetivamente, portanto, a decisão da C. Turma, ao d eixar de se manifestar 
acerca da alegação do Ministério Público, de se tra tar de questão jurídica, negou a 
prestação jurisdicional.  

                     No entanto, no caso em exame, exatamente por se tra tar de questão jurídica, 
é possível o exame do tema, aplicando-se o teor da Súmula 297, III, do C. TST, para 
considerar prequestionada a matéria, entendendo-se que não há óbice da Súmula 126 
do C. TST, como alegado.  

                     Deste modo, deixa-se de aplicar a nulidade, em razã o da possibilidade de se 
proceder ao exame do conhecimento do recurso do Min istério Público, sem o óbice 
levantado pela C. Turma.  

                     Não conheço.-  

                     1.2 - TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO R AMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 331, I, DO TRIBUNAL SUP ERIOR DO TRABALHO - VIOLAÇÃO DO 
ART. 896 DA CLT  

                     A Turma não conheceu do recurso de revista do Minis tério Público do 
Trabalho, ao seguinte entendimento, verbis :  

    Segundo o Colegiado de origem, o recorrente pugna pela reforma da sentença no que diz respeito à terceirização, para 
impedir a requerida da prática de terceirizar seus serviços (fl. 832).  

    O Ministério Público do Trabalho insurge-se contra a decisão, apontando contrariedade ao item I do Enunciado nº 331 do 
TST.  



    Contudo, o acórdão Regional não explicitou que a Reclamada deveria proceder à terceirização do serviço da atividade fim, 
de modo a atrair a incidência do Enunciado 331 que, em seu inciso III, recepciona a contratação de serviços especializados 
ligados à atividade meio.  

    A terceirização constitui mecanismo válido, impondo ao tomador de serviços a responsabilidade subsidiária, a teor do 
inciso IV do referido Verbete Sumular.  

    A alegada contrariedade ao item I do Enunciado nº 331, como posta pelo Regional, implicaria o revolvimento de matéria 
fática para se verificar a existência de terceirização da atividade fim, o que é vedado em sede extraordinária, a teor do 
Enunciado nº 126 do TST.  

    Destaque-se, ainda, que o recurso vem estribado em teses jurídicas sobre a terceirização, sem colacionar divergência 
jurisprudencial ou apontar violação direta à legislação federal ou ao Texto Constitucional, desatendendo os requisitos de 
admissibilidade previstos pelas letras a e c, do artigo 896, da CLT. Não conheço. 

                     Alega o embargante ofensa ao art. 896 da CLT, porqu e a decisão contrariou a 
Súmula nº 331, I, do TST, sustentando não se tratar  de matéria fática, como 
decidido pela Turma.  

                     O Colegiado entendeu, conforme já constatado no tóp ico anterior, da 
negativa de prestação jurisdicional, que tem razão o embargante, pois não há 
necessidade de debate fático acerca da existência d e contratação de trabalhadores 
para execução de tarefas atinentes à atividade-fim da empresa. Trata-se exatamente 
da matéria objeto da ação.  

                     A ação civil pública refere-se à pretensão do Minis tério Público em obrigar 
a Centrais Elétricas de Goiás - CELG a abster-se da  contratação de trabalhadores, 
por meio de empresa interposta, com o fim de tercei rização da atividade-fim.  

                     O entendimento da Turma foi no sentido de fazer inc idir o item III da 
Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, des tacando que não há tese na 
decisão recorrida de que se estaria a terceirizar a tividade-fim, fazendo incidir o 
óbice da Súmula nº 126 do TST.  

                     Ao contrário do entendimento turmário, consta expre ssamente na decisão 
regional a tese de que é possível terceirizar ativi dade-fim, não havendo óbice 
relacionado a matéria fática, como concluído pela T urma.  

                     Resta, assim, verificar se a Turma aplicou indevida mente ao caso dos autos 
o item III da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do  Trabalho, maculando o art. 896 
da CLT, como sustenta o autor.  

                     Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Minist ério Público do Trabalho 
em que se pretende, dentre outros provimentos judic iais relativos ao cumprimento 
das normas de medicina e segurança do trabalho, que  a empresa se abstenha de 
terceirizar sua atividade-fim, tal como construção e reforma de redes de energia 
elétrica, manutenção de emergência em redes de ener gia elétrica, serviços técnicos 
comerciais e manutenção em redes energizadas e dese nergizadas (fls. 10 e 173).  

                     O Tribunal Regional confirmou a decisão de primeiro  grau, que julgara 
procedente apenas parte dos pedidos relativos às me didas de segurança do trabalho, 
indeferindo a pretensão do Ministério Público do Tr abalho de impedir a 
terceirização na área finalística da empresa.  

                     A Turma não conheceu do recurso de revista do Minis tério Público, com 
fulcro na Súmula nº 331, item III, e, também, no Ve rbete Sumular nº 126, ambas do 
Tribunal Superior do Trabalho, óbice processual que  está sendo superado agora em 
sede de embargos, para enfrentamento do mérito rela tivo à possibilidade de se 
terceirizar a atividade-fim da empresa.  

                     A presente controvérsia é extremamente complexa na seara trabalhista, em 
face da delimitação do que vem a ser, na terceiriza ção, atividade-fim e atividade-



meio, e do alcance das expressões utilizadas pelo l egislador ordinário ao se 
reportar a serviços inerentes e serviços acessórios  e suas implicações com a 
legislação trabalhista.  

                     Sem embargo desses aspectos jurídicos, há de se pon derar também sobre os 
aspectos de natureza econômica e social, tendo como  pano de fundo a nova realidade 
do mundo globalizado, que demanda a especialização no meio produtivo.  

                     Nas palavras de Luís Roberto Barroso:  

    A interpretação jurídica tradicional desenvolveu-se sobre duas grandes premissas: (i) quanto ao papel da norma, cabe a ela 
oferecer, no seu relato abstrato, a solução para os problemas jurídicos; (ii) quanto ao papel do juiz, cabe a ele identificar no 
ordenamento jurídico, a norma aplicável ao problema a ser resolvido, revelando a solução nela contida. Vale dizer: a resposta 
para os problemas está integralmente no sistema jurídico e o intérprete desempenha uma função técnica de conhecimento, de 
formulação de juízos de fato. No modelo convencional, as normas são percebidas como regras, enunciados descritivos de 
condutas a serem seguidas, aplicáveis mediante subsunção. 

    ......................................................................................................... 

    Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre as quais se erigiu o sistema de interpretação 
tradicional deixaram de ser integralmente satisfatórias. Assim: (i) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos 
problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. Muitas vezes só é possível produzir a 
resposta constitucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; (ii) quanto ao papel 
do juiz, já não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a solução contida no enunciado 
normativo. O intérprete torna-se co-participante do processo de criação do direito, completando o trabalho do legislador, ao 
fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções possíveis (in -A 
Constitucionalização do Direito - Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas-, Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel 
Sarmento, coordenadores, Barroso, Luís, Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, Lúmen Júris, RJ, 2007, 
pp. 213-14). 

                     Outrossim, neste contexto, não se olvidam os elemen tos tradicionais da 
interpretação do Direito: o gramatical, o histórico , o sistemático e o teleológico. 
Assim o é também quanto aos critérios para solucion ar os eventuais conflitos 
normativos, nominadamente o hierárquico (lei superi or prevalece sobre a inferior), 
o temporal (lei posterior prevalece sobre a anterio r) e o especial (lei especial 
prevalece sobre a geral).  

                     Nesse diapasão, inicialmente, sob o ângulo sistemát ico, há de se observar 
que à hipótese vertente, terceirização das atividad es-fim no setor de energia 
elétrica - tendo-se em vista que o objeto social da  empresa é a execução dos 
empreendimentos constantes do plano de eletrização do Estado de Goiás e a 
realização de estudos, projeção e operação de usina s geradoras, linhas de 
transmissão, redes de distribuição e estações de tr ansformação de energia elétrica, 
bem como a prática dos atos de comércio decorrentes  dessas atividades (fls. 10), 
não se aplicam as normas constantes da Lei nº 9.472 , de 16 de julho de 1997, 
denominada Lei Geral de Telecomunicações, especialm ente no que tange ao art. 94, 
seus incisos e parágrafos.  Essa legislação disciplina a organização dos servi ços de 
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um  órgão regulador e outros 
aspectos institucionais, nos termos da Emenda Const itucional nº 08, de 1995, 
atualizada com as alterações introduzidas pelas Lei s nºs 9.986/2000 e 9.9691/98.  

                     De fato, a Lei Geral de Telecomunicações, em seus d iversos dispositivos, 
cuida dos serviços de telefonia em suas singularida des, e, em especial, no que 
concerne ao seu art. 210 - STF - ADIN 1668/98 - neg ando a suspensão da eficácia do 
referido dispositivo -, quanto às concessões, às pe rmissões, às autorizações e às 
respectivas licitações, cuja dicção afasta da órbit a de incidência de suas relações 
jurídicas as Leis nºs 8.666/93, 9.074/95 e 8.987/95 , com importantes reflexos 
hermenêuticos para o caso em exame, pois, ante a le tra do art. 71 da Lei nº 
8.666/93, em tese, o contratado é o responsável exc lusivo pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais  resultantes da licitação, 
hipótese não contemplada no art. 94 da LGT, pois nã o há sub-concessão de serviços.  

                     O caso vertente tem, no plano do ordenamento jurídi co, à luz ainda da 
sistemática, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em que se dispõe sobre o 



regime de concessão e permissão de prestação de ser viços públicos, previsto no art. 
175 da Constituição Federal. No que toca à questão do autos, objetivamente, o 
disposto no art. 25 e seus parágrafos, com a seguin te redação:  

    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente 
exclua ou atenue essa responsabilidade. 

    § 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a 
implementação de projetos associados. 

    § 2o Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo 
direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. 

    § 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da 
modalidade do serviço concedido. 

                     Apenas a título ilustrativo, não se pode negar, tod avia, a interpolação 
entre o § 1º da referida regra e o inciso II e § 2º  do art. 94 da LGT, embora, 
frise-se, em contextos normativos diferentes, como já salientado, que dispõe, 
verbis :  

    Art. 94 No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela 
Agência: 

    I - (...) 

    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, 
bem como a implementação de projetos associados.  

    Parag.1 - (...) 

    Parág.2 - Serão regidos pelo direito comum as relações da concessionária com os terceiros, que não terão direitos frente à 
Agência, observado o disposto no art. 117 desta Lei. 

                     Conforme se depreende da leitura daquele dispositiv o legal e seus 
respectivos parágrafos, a novel legislação alterou os parâmetros tanto no tocante à 
responsabilidade  da concessionária de serviços públicos, quanto ao que concerne aos 
limites da execução desses mesmos serviços, implica ndo teoricamente a terceirização 
dessas atividades.  

                     Do cotejo entre a disposição constante no caput  do art. 25 da mencionada 
lei, com o seu § 1º, depreende-se que a responsabil idade da empresa concessionária 
de serviços públicos, quanto aos prejuízos causados  à concedente, aos usuários e a 
terceiros, em que se insere o trabalhador, é sempre objetiva e direta ou solidária, 
porque decorre de texto expresso de lei, e não mais  subsidiária , independentemente 
da contratação de terceiros para o desenvolvimento de suas atividades, quer -
inerentes, acessórias ou complementares do serviço concedido-.  

                     Muito embora cuide-se de norma de índole administra tiva, não há dúvida de 
que a referência legal a terceiros alcança não só o  trabalhador da empresa 
concessionária dos serviços, como os trabalhadores das empresas contratadas pela 
concessionária , na forma autorizada no § 1º do já mencionado art.  25 da lei, uma 
vez que o parágrafo único do art. 31 da Lei nº 8.98 7/95 assim se reporta, ao dispor 
que, verbis :  

    Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de 
direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 
concessionária e o poder concedente. 



                     Revela-se evidente que, no espectro dos elementos d a interpretação 
tradicional, revelam-se insuficientes os critérios clássicos para o equacionamento 
da lide.  

                     Como se viu, no plano sistemático, a normativização  levada a efeito na Lei 
nº 8.987/95 assume natureza administrativa e tem pl ena eficácia no plano do Direito 
Administrativo. Isso é fato inquestionável. Não tra tou, portanto, de matéria 
trabalhista nem de seus princípios, conceitos e ins titutos, cujo plano de eficácia 
é outro, especialmente no que tange às relações jur ídicas de natureza mista, 
público-privadas, porque amalgamadas às normas trab alhistas que regulam uma relação 
privada, regras de proteção mínima, associadas à im peratividade das normas de ordem 
pública, daí a sua cogência e irrenunciabilidade à formação das relações de 
emprego, desde que preenchidos seus requisitos lega is - art. 3º da CLT.  

                     Torna-se claro que o critério gramatical também não  se eleva como o único, 
suficiente e adequado à solução da questão trazida a juízo. Fosse assim, feita a 
leitura do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, esta ria solvida a controvérsia, 
pois, independentemente dos princípios e regras con solidadas, estar-se-ia a 
legalizar administrativamente a terceirização, novo  nomen iuris  da intermediação de 
mão-de-obra, instituto próprio do Direito do Trabal ho, em detrimento, outrossim, do 
critério interpretativo histórico, cuja observância  faz remontar à construção 
histórico-sociológica da legislação do trabalho ao longo dos tempos, mediante a 
implementação de sucessivas lutas sociais.  

                     Dessarte, são normativos distintos que regulam espé cies distintas, em 
planos de eficácia distintos, dentro de um mesmo or denamento jurídico. São normas 
que encerram contradições de valores ou princípios dentro de um mesmo ordenamento.  

                     O aspecto teleológico também não se revela apto a s olucionar a presente 
questão, porque não somente a Consolidação das Leis  do Trabalho busca a valorização 
do trabalho humano e a proteção da figura hipossufi ciente do trabalhador, como a 
eficiência e efetividade dos serviços públicos cent ralizados ou descentralizados, 
no plano administrativo, visam ao implemento das at ividades do Estado em benefício 
do cidadão.  

                     No mesmo sentido, não caberia cogitar no âmbito da lógica do critério da 
especificidade, pois a especialidade da norma traba lhista - lei especial prevalece 
sobre a geral - não afasta a incidência na sua esfe ra de atuação da generalidade da 
norma que dispõe sobre o regime de concessão e perm issão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Feder al.  

                     Nesse contexto, estabelece-se uma - lacuna de colisão -, nas palavras de 
Claus Wilhelm Canaris, -Pensamento Sistemático e Co nceito de Sistema na Ciência do 
Direito-, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 3 e dição, 2002, fls. 218-224, 
verbis :  

    No que toca à primeira, reconhece-se na metodologia tradicional, há já muito uma figura que, em certas circunstâncias, 
também se pode revelar frutuosa na presente problemática: a das chamadas lacunas de colisão. Fala-se, tradicionalmente, de 
tal figura sobretudo nos casos de contradição de normas: quando a lei, à previsão P, associe, em simultâneo, as 
consequências jurídicas C e não-C e esta contradição não se deixe dirimir com recurso à interpretação comum e à 
interpretação criativa, desaparecem então, mutuamente, ambas as ordenações normativas do Direito, surgindo uma lacuna. 
Mas com isso já se ultrapassou o âmbito da complementação da lacuna e se penetrou no da derrogação, o que não tem sido, 
até hoje, suficientemente enfocado na literatura; pois o passo decisivo ocorre antes da afirmação de uma lacuna, 
designadamente na aceitação de que se debatem normas contraditórias e que, por isso, ambas são nulas. 

    Trata-se, agora, também de processar a existência de uma contradição de valores e aí, de igual modo, assentar em que as 
normas contraditórias se suprimem e surgem, em consequência, lacunas de colisão. Contra isso levanta-se, de imediato, a 
objecção de que existe para a eliminação de contradições entre normas uma necessidade de valores. A relevância desta 
prevenção só pode ser ponderada quando se indague pelo fundamento que obriga à exclusão de contradições e quando se 
coloque este perante a diferença entre ambos os tipos de contradições. À primeira vista, parece jogar aqui um papel a ideia de 
que, no caso de uma contradição de normas, há uma contradição lógica, e no de uma contradição de valores, pelo contrário, 
apenas uma contradição axiológica ou teleológica; a primeira não poderia em caso algum aceitar-se porque o Direito se 
submete às leis da lógica, ao passo que a última seria admissível, uma vez que a ordem jurídica determina os seus próprios 
valores e porque, além disso, uma decisão contraditória do legislador deve ser respeitada. Ora é já muito duvidoso e deveria, 



pelo menos, ser considerado por esclarecer, se e até onde subjazem, efectivamente, as leis da lógica à ordem jurídica; pois 
estas valem - pelo menos na sua configuração habitual - apenas para proposições que, como tais, se submetem apenas ao 
critério do certo ou errado e não, pelo contrário, para proposições de dever-se que não se medem por essa bitola, mas sim 
pela validade ou invalidade. Mas mesmo quando se aceite que uma contradição de normas deva, efectivamente, ser tratada 
como uma violação às leis da lógica, não se segue daí que também sejam razões lógica que conduzam à solução do problema 
que aqui interessa, designadamente à aceitação de uma lacuna de colisão. Pois tal como da contradição de duas afirmações só 
se pode concluir que uma delas deve ser falsa assim só se pode, em termos puramente lógicos, concluir da contradição de 
duas normas que uma de elas deve ser inválida; trata-se, no entanto, de explicar porque razão não são ambas inválidas - pois 
é através desta aceitação que a contradição de normas deve ser eliminada - não se deixando, assim, resolver a problemática, 
de modo algum, com recurso à lógica. 

    Só nos aproximamos da efectiva fundamentação da aceitação de uma lacuna de colisão quando perguntemos quais de 
ambas as normas devem ser, respectivamente, válida ou inválida, e, ao mesmo tempo, se deixe claro que uma resposta 
juridicamente explicável não é aqui possível porque, por força da particular problemática da insolúvel contradição de normas, 
faltam os correspondentes critérios de validade. Nada mais ficaria, aliás do que a mera decisão por qualquer de uma ou de 
outra norma. Mas isso seria puro arbítrio equivalendo a uma solução que, por natureza não seria jurídica. Em última análise 
surge uma proibição de arbítrio que conduz à aceitação de invalidade de ambas as normas. Esse critério assume no entanto, 
também nas contradições de valores, um papel decisivo, pois elas representam violações do princípio da igualdade, 
estreitamente ligado à proibição de arbítrio e assim se impõe de facto a conclusão de que também na contradição de valores 
se pode ser auxiliado pela aceitação de uma lacuna de colisão. 

    Não deve, a tal propósito, esquecer-se no entanto uma diferença essencial para com as contradições de normas: enquanto 
nestas o juiz, deve, em qualquer caso, negar obediência a pelo menos uma norma, pode ele, naquelas, seguir ambas as 
normas; enquanto no primeiro caso o juiz não tem pois qualquer possibilidade de justificar o atentado à proibição de arbítrio 
com a sua vinculação à lei, pode ele, no segundo, apelar à autoridade do legislador, a cuja determinação respeita a violação 
do princípio da igualdade e cuja vontade ele não pode desconsiderar. Nesta diferença deveria, por fim fundamentar-se a ideia 
de que as contradições de valores são mais comportáveis do que as contradições de normas. Sendo-lhe atribuído tal 
significado, efectivamente decisivo, levanta-se de imediato a objecção de que um tratamento diverso entre as contradições de 
normas e as de valores e a preterição aí expressa do princípio da igualdade a favor da lealdade à lei deveriam ser rejeitados 
como um resquício positivista. Esse aspecto pode, contudo, por agora ficar em aberto; pois também do ponto de vista de um 
positivismo extremo, não fica o juiz, de modo algum, submetido sem excepção a normas infra-constitucionais, antes podendo 
negar-lhes obediência com a fundamentação de que elas são inconstitucionais. Porque as contradições de valores são 
violações do princípio da igualdade, surge, precisamente, uma aferição pela bitola do art. 3 I GG. A problemática torna-se 
assim uma problematização constitucional. 

                     Identificada metodologicamente a denominada -lacuna  de colisão- entre 
valores e princípios dentro do ordenamento, é preci so delinear os fundamentos que 
virão da exclusão, na hipótese concreta, de uma ou de outra dessas normas.  

                     Postulado fundamental da Consolidação das Leis do T rabalho é a definição do 
contrato individual de trabalho. Dos arts. 2 e 3 da  CLT emerge um espírito 
institucional, além de um conceito prévio e básico,  que é o conceito de empregado. 
Foi deliberado o propósito de se reconhecer a corre spondência e a equivalência 
entre a relação de emprego e o contrato de trabalho , para os efeitos da legislação 
social, correspondência essa não prevista na escola  contratualista italiana, que 
exige expressa pactuação. Esse elemento distintivo é fundamental. O nosso 
fundamento do contrato é o acordo tácito, daí por q ue a relação de emprego 
constitui ato jurídico suficiente para provocar a i ncidência das medidas de 
proteção que se contêm no direito do trabalho. Este  conceito firmado na 
Consolidação é tanto mais justo e relevante quanto é o que se evidencia em face de 
contratos formalmente nulos ou substancialmente con trários à ordem pública dos 
preceitos da legislação de proteção ao trabalho, da í a razão de ser do art. 9º 
consolidado.  

                     A legislação trabalhista protege, substancialmente,  um valor: o trabalho 
humano, prestado em benefício de outrem, de forma n ão eventual, oneroso e sob 
subordinação jurídica, apartes à já insuficiente co nceituação individualista. E o 
protege sob o influxo de outro princípio maior, o d a dignidade da pessoa humana.  

                     Desse último, emana ou irradia a razão de ser do di reito e suas atuais 
transformações e quebra de paradigmas conceituais o rtodoxos de vetustos institutos 
como o contrato e a propriedade, hoje totalmente re vistos ante os influxos do 
Direito Constitucional sobre o Direito Civil.  



                     Não se poderia, assim, dizer que a norma administra tivista, preocupada com 
princípios e valores do Direito Administrativo, vie sse derrogar o eixo fundamental 
da legislação trabalhista, que é o conceito de empr egado e empregador, jungido que 
está ao conceito de contrato de trabalho, previsto na CLT. Seria a 
interdisciplinaridade às avessas, pois a norma gera l administrativa estaria a 
rejeitar a norma especial trabalhista e seu institu to fundamental. O instituto que 
lhe dá feição característica e autonomia científica , pois, no conceito de empregado 
e empregador, vinculadas as atividades daquele às a tividades essenciais e 
primordiais deste, teríamos uma interposta pessoa, sempre. Não teríamos mais uma 
relação bilateral, haja vista que para a consecução  das atividades primaciais do 
empregador haveria sempre uma dízima periódica de e mpregadores, habilitando uma 
relação trilateral ou plurilateral, em detrimento d a legislação social e seus 
preceitos cogentes.  

                     De outro giro, a terceirização na esfera finalístic a das empresas, além de 
atritar com o eixo fundamental da legislação trabal hista, como afirmado, traria 
consequências imensuráveis no campo da organização sindical e da negociação 
coletiva. O caso dos autos é emblemático, na medida  em que a empresa reclamada, 
atuante no setor de energia elétrica, estaria autor izada a terceirizar todas as 
suas atividades, quer na área fim, quer na área mei o. Nessa hipótese, pergunta-se: 
a CELG, apesar de beneficiária final dos serviços p restados, ficaria totalmente 
protegida e isenta do cumprimento das normas coleti vas pactuadas, por não mais 
responder pelas obrigações trabalhistas dos emprega dos vinculados aos 
intermediários? Não resta dúvida de que a consequên cia desse processo seria, 
naturalmente, o enfraquecimento da categoria profis sional dos eletricitários, 
diante da pulverização das atividades ligadas ao se tor elétrico e da consequente 
multiplicação do número de empregadores. Todas essa s questões estão em jogo e 
merecem especial reflexão.  

                     Ninguém nega a terceirização, nomen iuris  hodierno para a intermediação de 
mão-de-obra. Bem se sabe que sempre esteve presente  ao longo da história 
trabalhista brasileira. O marchander  - homem de palha - a que aludira Mario de la 
Cueva; o -gato- nas relações de trabalho rurais; os  serviços intermediários, 
aludidos no Decreto-Lei nº 200; os serviços de limp eza e conservação; os serviços 
de vigilância; a subconcentração francesa com a pro dução de bens em empresas 
distintas; o franchising; as cooperativas e etc. Ca da qual com suas singularidades. 
Algumas, como as duas primeiras, que nunca serão lí citas sob a ótica da legislação 
do trabalho; outras, que, se regularmente prestadas , serão lícitas, desde que o 
homem, que é a força de trabalho, não se torne uma mercadoria, nem sua força de 
trabalho seja vendida como mercadoria.  

                     Como se observa em Kant, a pessoa humana é o fim do  direito, não o meio. O 
é por ser racional e promover a elaboração de suas leis às quais se submete, para o 
fim da preservação de sua espécie; se irracional o é, é coisa. E a coisa tem seu 
preço. Pode ser objeto de barganha, diversamente da  dignidade, que não tem preço, 
justamente por ser um atributo intrínseco da pessoa  humana e só dela.  

                     Não obstante, sem ignorar o fenômeno sócio-econômic o da terceirização e sua 
evolução, o Direito do Trabalho, através de seus pr incípios e normas, emprestou à 
hermenêutica pela práxis da jurisprudência a edição  da Súmula nº 331 desta Corte, 
que tem a seguinte dicção:  

    Súmula Nº 331 do TST.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003  

    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 nº 6.019, de 03.01.1974).  

    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 nº 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, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 
processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 

                      No enunciado da mencionada súmula preconiza-se, à míngua de preceito 
específico na legislação social pátria, mas em cons onância com princípios e normas 
constitucionais e trabalhistas, uma exegese complem entar do sistema vigente. Em 
especial, no seu inciso 3º, afirma-se que não forma m vínculo de emprego com o 
tomador da mão-de-obra, em seu aspecto interno, reg istre-se por oportuno, não 
somente os serviços de vigilância, conservação e as seio, como os serviços ligados à 
atividade meio do tomador, desde que inexistente a subordinação direta.  

                     Referida construção jurisprudencial trouxe um marco  teórico e 
jurisprudencial para o fenômeno da terceirização na s relações de trabalho no 
Brasil, importante para o desenvolvimento social e econômico do País, já que 
compatibilizou os princípios da valorização do trab alho humano e da livre 
concorrência e equilibrou a relação entre o capital  e o trabalho. Trouxe uma 
orientação jurídica com marcos objetivos para a imp lementação desse fenômeno da 
terceirização, enquanto não avançou a legislação, m as atropelou-nos a realidade.  

                     Não se olvide o caráter genérico do conceito -ativi dade-meio- e sua 
inserção no ordenamento através da jurisprudência c omo conceito indeterminado. Essa 
circunstância não abala a convicção da súmula, ao c ontrário, a reforça, pois impele 
a adoção, inclusive, de princípio vetor do próprio Código Civil: a operabilidade.  

                     Nela, como ressaltado no início, quanto ao papel da norma , verifica-se que 
a solução dos problemas jurídicos nem sempre se enc ontra no relato abstrato do 
texto normativo. Muitas vezes só é possível produzi r a resposta constitucionalmente 
adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, a nalisados topicamente; quanto ao 
papel do juiz , já não lhe caberá apenas uma função de conhecimen to técnico, voltado 
para revelar a solução contida no enunciado normati vo. O intérprete torna-se co-
participante do processo de criação do direito, com pletando o trabalho do 
legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar 
escolhas entre soluções possíveis (obra cit. Supra) .  

                     Fecha-se, portanto, o ciclo interpretativo, pois de sses termos resulta a 
operabilidade, vetor emprestado à construção da alu dida súmula de jurisprudência. E 
esta Justiça tem, caso a caso, examinado o processo  econômico de terceirização das 
atividades-meio das empresas. Excluiu do âmbito da descentralização produtiva as 
atividades assim consideradas essenciais, ou como q uer o texto, as atividades-fim.  

                     Ainda que suscite polêmica, o termo não conceitua, delimita, apenas. 
Classificação e conceitos são termos na ciência jur ídica que ensejam proposições 
próprias, determinadas e definidas. Não é o caso. T rata-se de delimitar fatos e 
circunstâncias peculiares à prestação de serviços a través de interposta pessoa, 
cabendo ao ordenamento jurídico, por meio da doutri na e da lei, a formulação dos 
conceitos e da terminologia adequados para o fenôme no jurídico.  

                     No caso, certo é que as atividades prestadas pelas empresas interpostas, 
como genericamente expostas ao longo do processado,  implicam o desenvolvimento de 
atividades-fim da reclamada, razão pela qual há de se vedar-lhe a execução, como 
pretendido na inicial, em observância aos preceitos  fundamentais da ordem jurídica 
trabalhista, e porque não se lhe é permitido fazê-l o sob a égide de leis 
administrativas, haja vista a colisão de valores e princípios a serem preservados 
no caso concreto.  

                     No caso, é evidente que somente alcança a reclamada , e não terceiros que 
não fizeram parte da relação. Mas a inobservância g era a vinculação objetiva da 
tomadora quanto às atividades desenvolvidas pelos e mpregados das contratadas, daí 
por que o interesse jurídico da demandada.  

                     Sendo assim, a pretensão deduzida pelo Ministério P úblico do Trabalho nesta 
ação civil pública, de impedir a reclamada de terce irizar sua atividade-fim, 



encontra amparo no sistema jurídico, não obstante t enha a concessionária de 
serviços públicos responsabilidade direta nos preju ízos causados aos trabalhadores, 
conforme fundamentação acima exposta, restando cont rariada a Súmula nº 331, inciso 
I, do Tribunal Superior do Trabalho e, consequentem ente, violado o art. 896 da CLT.  

                     Conheço  dos embargos por violação do art. 896 da CLT e dis crepância com a 
Súmula nº 331, I, do Tribunal Superior do Trabalho.  

                     2 - MÉRITO  

                     2.1 - TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO R AMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 331, I, DO TRIBUNAL SUP ERIOR DO TRABALHO - VIOLAÇÃO DO 
ART. 896 DA CLT  

                     A consequência lógica do conhecimento do recurso de  embargos por violação 
do art. 896 da CLT e contrariedade à Súmula nº 331,  I, do Tribunal Superior do 
Trabalho é o seu provimento.  

                     Entretanto, em se tratando de pretensão inibitória,  portanto, mandamental, 
não se impede, em face do princípio da igualdade, j á mencionado por Canaris na 
transcrição acima, a adoção da proporcionalidade ao  caso concreto. Com efeito, 
várias empresas veem executando as atividades menci onadas na inicial e impugnadas 
por ilegítimas. A adequação desses contratos pela t omadora, com as contratadas, 
demanda prazo hábil, pois o provimento jurisdiciona l deve estar atento à realidade 
social e o cumprimento imediato desta decisão impor taria a rescisão abrupta de 
inúmeros contratos de trabalho, com reflexos, inclu sive, na regular prestação dos 
serviços essenciais de distribuição de energia elét rica, razão pela qual se concede 
à reclamada o prazo máximo de seis meses para cumpr imento desta decisão, a partir 
da data de sua publicação, sob pena de incidir a me dida coercitiva aludida no § 5º 
do art. 461 da CLT, a ser fixada pelo juízo de prim eiro grau.   

                     Ante o exposto, dou provimento parcial  ao recurso de embargos do Ministério 
Público do Trabalho, para julgar procedente a prete nsão deduzida no inciso I do 
PEDIDO A da inicial, nos termos da fundamentação a fls. 14, in fine, 
especificamente quanto aos serviços de construção e  reforma de redes de energia 
elétrica, sua manutenção de rotina e emergência, co nforme ofício da CELG à 
Procuradoria do Trabalho e anexado ao Inquérito, co ncedendo, no entanto, à 
reclamada o prazo máximo de seis meses para cumprim ento integral desta decisão, a 
partir da data de sua publicação, sob pena de incid ir a medida coercitiva aludida 
no § 5º do art. 461 da CLT, a ser fixada pelo juízo  de primeiro grau.  

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídi os Individuais 
do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer dos embargos quanto 
à preliminar de nulidade por negativa de prestação juridicional. Por maioria, 
vencidos os Exmºs Ministros Aloysio Corrêa da Veiga , relator, Guilherme Caputo 
Bastos, Vantuil Abdala, João Batista Brito Pereira,  Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
e Milton Moura França, conhecer dos embargos quanto  ao tema -Terceirização em 
Atividade Fim - Empresa do Ramo de Energia Elétrica -, por violação do art. 896 da 
CLT e contrariedade à Súmula nº 331 do Tribunal Sup erior do Trabalho, e, no mérito, 
dar-lhes provimento, para julgar procedente a prete nsão deduzida no inciso I do 
PEDIDO A da inicial, nos termos da fundamentação a fls. 14, in fine, 
especificamente quanto aos serviços de construção e  reforma de redes de energia 
elétrica, sua manutenção de rotina e emergência, co nforme ofício da CELG à 
Procuradoria do Trabalho e anexado ao Inquérito, co ncedendo, no entanto, à 
reclamada o prazo máximo de seis meses para cumprim ento integral desta decisão, a 
partir da data de sua publicação, sob pena de incid ir a medida coercitiva aludida 
no § 5º do art. 461 da CLT, a ser fixada pelo juízo  de primeiro grau.  

                     Brasília, 28 de maio de 2009.  

MINISTRO Vieira de Mello Filho  



Redator Designado  
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Acórdão referente ao item 7.12 

 

Número do processo: 734900-29.2008.5.12.0001 (AIRR), TST 

Relator: José Roberto Freire Pimenta 

Data da publicação: 12/08/2008 

 

A C Ó R D Ã O  

2ª Turma  

GMJRP/ps  

TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO 
DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA ADC 
Nº 16-DF E POR INCIDÊNCIA DOS ARTS. 58, INCISO III,  E 67, CAPUT E § 1º, DA MESMA 
LEI DE LICITAÇÕES E DOS ARTS. 186 E 927, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL E PLENA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO 
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, ITENS IV E V, 
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Feder al, com eficácia  contra todos e 
efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é con stitucional o art. 71, § 1º, da 
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que  lhe deu o art. 4º da Lei nº 
9.032/95, com a consequência de que o mero inadimpl emento de obrigações 
trabalhistas causado pelo empregador de trabalhador es terceirizados, contratados 
pela Administração Pública, após regular licitação,  para lhe prestar serviços de 
natureza contínua, não acarreta a esta última, de f orma automática e em qualquer 
hipótese, sua responsabilidade principal e contratu al pela satisfação daqueles 
direitos. No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de 
julgamento pelo STF, isso não significa que, em det erminado caso concreto, com base 
nos elementos fático-probatórios delineados nos aut os e em decorrência da 
interpretação sistemática daquele preceito legal em  combinação com outras normas 
infraconstitucionais igualmente aplicáveis à contro vérsia (especialmente os arts. 
54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da 



mesma Lei nº 8.666/93 e os arts. 186 e 927 do Códig o Civil, todos subsidiariamente 
aplicáveis no âmbito trabalhista por força do parág rafo único do art. 8º da CLT), 
não se possa identificar a presença de culpa in vigilando  na conduta omissiva do 
ente público contratante, ao não se desincumbir sat isfatoriamente de seu ônus de 
comprovar ter fiscalizado o cabal cumprimento, pelo  empregador, daquelas obrigações 
trabalhistas (fato que deve estar expressamente reg istrado na decisão regional), 
como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitaçõe s e também, no âmbito da 
Administração Pública federal, a Instrução Normativ a nº 2/2008 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada p or sua Instrução Normativa nº 
03/2009. Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos e feitos vinculantes da decisão 
proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vincu lante nº 10 do STF, continua 
perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fá ticas da causa e do conjunto das 
normas infraconstitucionais que regem a matéria, qu e se reconheça a 
responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aq uiliana do ente público 
contratante autorizadora de sua condenação, ainda q ue de forma subsidiária, a 
responder pelo adimplemento dos direitos trabalhist as de natureza alimentar dos 
trabalhadores terceirizados que colocaram sua força  de trabalho em seu benefício. 
Tudo isso acabou de ser consagrado pelo Pleno deste  Tribunal Superior do Trabalho, 
ao revisar sua Súmula nº 331, em sua sessão extraor dinária realizada em 24/05/2011 
(decisão publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27/05/2011, fls. 
14 e 15), atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo-lhe o novo item V, nos 
seguintes e expressivos termos: - SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
LEGALIDADE. (...)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 nº 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-.  

Agravo de instrumento desprovido . 

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 

Observa-se que o Regional não fundamentou sua decis ão na declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 71, § 1 o, da Lei nº 8.666/93 , tampouco declarou sua 
inconstitucionalidade no caso, mas apenas o interpr etou em conjunto a outros 
dispositivos do ordenamento jurídico pátrio, também  aplicáveis à hipótese, conforme 
exposto anteriormente. Intactos o artigo 97 da Cons tituição Federal e a Súmula 
Vinculante nº 10 do STF.  

Agravo de instrumento desprovido . 

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agrav o de Instrumento em 
Recurso de Revista n° TST-AIRR-734900-29.2008.5.12.0001 , em que é Agravante UNIÃO 
(PGU)  e são Agravados VIGILÂNCIA PEDROZO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e EDERFAN 
CRISTIANI DA SILVA TRINDADE E OUTROS .  

                     O Presidente Judicial do Tribunal Regional do Traba lho da 12ª Região 
denegou seguimento ao recurso de revista da União, ante a aplicação da Súmula nº 
331, item IV, do TST.  

                     Em minuta de agravo de instrumento de fls. 547-560,  a União afirma, em 
síntese, que o despacho denegatório merece ser refo rmado, porquanto preenchidos se 
encontram os requisitos legais para o regular proce ssamento do seu apelo 
revisional.  

                     Não foram apresentadas contraminuta nem contrarrazõ es, conforme certificado 
à fl. 564.  

                     O Ministério Público do Trabalho oficiou pelo não p rovimento do agravo de 
instrumento.  

                     É o relatório.  



                     V O T O  

                     A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1 0ª Região, mediante o 
despacho de fls. 539-541, negou seguimento ao recur so de revista da reclamada, 
alicerçando-se nos seguintes fundamentos:  

    -PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 

    Tempestivo o recurso (ciência ao Procurador Federal em 13/12/2010 - fl. 311-V; recurso apresentado em 14/12/2010 - fl. 
312). 

    Regular a representação processual (nos termos da OJ 52/SDI-I/TST). 

    Isento de preparo (CLT, art. 790-A). 

    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

    PRELIMINAR DE NULIDADE 

    Alegação(ões): 

    - contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 

    - violação dos arts. 5º, LIV, e 97 da Constituição da República. 

    A recorrente suscita nulidade do decidido por desrespeito à reserva de plenário, fazendo referência à Súmula Vinculante nº 
10 do STF. Afirma que o Colegiado excluiu a incidência do entendimento previsto no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, sem, 
contudo, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito. 

    Inviável a análise do recurso, uma vez que o Colegiado não adotou tese sobre a matéria. Ausente o prequestionamento, 
incide o óbice indicado na Súmula nº 297 do TST. 

    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - LEI 008666/93 

    Alegação(ões): 

    - violação dos arts. 5º, LIV e LV, 37, "caput" e XXI, da Constituição da República. 

    - violação dos arts. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 186 e 265 do CC. 

    - divergência jurisprudencial. 

    A União se insurge contra a condenação, de forma subsidiária, ao pagamento das parcelas deferidas na presente ação. 
Cogita de ilegitimidade passiva ad causam e refuta a aplicação da Súmula nº 331, IV, do TST. 

    Consta do acórdão (fls. 278-v. e 280): 

    'A segunda ré, União, admitiu a prestação dos serviços pelos autores, mediante a contratação da prestadora (a primeira ré), 
em suas dependências, em seu benefício e no exercício de suas atividades próprias. A responsabilidade do tomador não 
decorre apenas da virtual ilicitude da contratação (o que se daria se afastada restasse a formalidade licitatória), mas do 
descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços.  

    Se a licitação é pré-requisito para a contratação dos serviços pela administração pública, esta não está isenta do dever de 
acompanhar, pari passu, o cumprimento, pela prestadora, das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais.  

    A Súmula nº 331, IV, do Egrégio TST torna mansa e pacífica a jurisprudência nesse sentido. O referido Enunciado não é 
aplicável apenas aos casos de locação de mão-de-obra, ou seja, aqueles em que o próprio objeto seja ilícito, mas, também, aos 
casos de terceirização, em que a responsabilidade da administração não se esgota apenas no eleger o prestador, mas também 
de vigiar-lhe os passos, mais precisamente, passo a passo, durante todo o contrato. (...) 



    Por fim, nem mesmo a invocação do art. 71 da Lei nº 8.666/93 lhe socorre, porquanto o art. 37, § 6º, da Constituição da 
República imputa ao Estado responsabilidade objetiva por lesão causada pelo próprio Estado ou seus agentes.' 

    A Turma julgadora não se pronunciou pela ótica da ilegitimidade arguída. Ausente o prequestionamento, incide o óbice 
previsto na Súmula nº 297 do TST. 

    Quanto à responsabilidade subsidiária imposta à recorrente, a decisão proferida está em consonância com a Súmula nº 331, 
IV, do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso (Súmula nº 333 do TST). 

    JUROS DE MORA 

    Alegação(ões): 

    - contrariedade à OJ 07 do Tribunal Pleno do TST. 

    - violação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 

    - divergência jurisprudencial. 

    A União reitera a pretensão no sentido de que os juros de mora devem ser calculados à razão de 0,5% ao mês, por se tratar 
de pessoa jurídica de direito público.  

    Consta do acórdão, à fl. 282: 

    'Não se justificam juros diferenciados ao ente público quando se trata de débito trabalhista.  

    A determinação contida no art. 1º-F, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, não prevalece em 
detrimento da norma insculpida no § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/1991.'  

    A Turma decidiu em sintonia com a OJ nº 382 da SDI-I do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso (Súmula nº 333 
da aludida Corte Superior). 

    Por entender oportuno, passo a transcrever o teor da orientação jurisprudencial citada: 

    'JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA 
QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas 
obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da 
Lei nº 9.494, de 10.09.1997'. (sublinhei) 

    CONCLUSÃO 

    DENEGO seguimento ao recurso de revista.-  

                     Em agravo de instrumento, a parte repisa os fundame ntos trazidos no recurso 
de revista.  

                     A União sustenta não ser possível a atribuição de s ua responsabilização 
subsidiária, ante o que dispõe o artigo 71, § 1º, d a Lei nº 8.666/93.  

                     Afirma que a atribuição da responsabilidade subsidi ária desrespeitou a 
regra de reserva de plenário para declarar a incons titucionalidade da norma em 
debate.  

                     Aponta ofensa aos artigos 5º, incisos II e LIV, 22,  inciso XXVIII, 37, 
inciso XXI, e 97 da Constituição Federal e 71, § 1º , da Lei nº 8.666/93, além de 
contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF , e colaciona arestos para o cotejo de 
teses.  

                     Sem razão a agravante.  



                     No caso, o Regional atribuiu responsabilidade subsi diária à União, mediante 
os seguintes fundamentos:  

    -RECURSO DA UNIÃO 

    1. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 

    A União pleiteia a reforma da decisão que lhe condenou de forma subsidiária, na medida em que a Lei nº 8.666/93 
prescreve que 'inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, por isso é inaplicável súmula não-vinculante, uma vez que 
inexiste lacuna na lei acerca da matéria. Irretocável a decisão primeira. 

    Não há controvérsia a respeito do fato dos autores terem prestado serviços para a recorrente, União, nas funções de 
vigilantes, nos períodos de 15-10-2008 a 31-08-2008 e 02-02-2008 a 31-08-2008 e ficaram à sua disposição, por força dos 
contratos de prestação de serviços firmados (fls. 104-110v). 

    Entretanto, é irretocável a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da União pelos débitos trabalhistas, ainda 
que a contratação tenha se dado sob o manto da legislação que regula as licitações. 

    A segunda ré, União, admitiu a prestação dos serviços pelos autores, mediante a contratação da prestadora (a primeira ré), 
em suas dependências, em seu benefício e no exercício de suas atividades próprias. A responsabilidade do tomador não 
decorre apenas da virtual ilicitude da contratação (o que se daria se afastada restasse a formalidade licitatória), mas do 
descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 

    Se a licitação é pré-requisito para a contratação dos serviços pela administração pública, esta não está isenta do dever de 
acompanhar, pari passu, o cumprimento, pela prestadora, das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 

    A Súmula nº 331, IV, do Egrégio TST torna mansa e pacífica a jurisprudência nesse sentido. O referido Enunciado não é 
aplicável apenas aos casos de locação de mão-de-obra, ou seja, aqueles em que o próprio objeto seja ilícito, mas, também, aos 
casos de terceirização, em que a responsabilidade da administração não se esgota apenas no eleger o prestador, mas também 
de vigiar-lhe os passos, mais precisamente, passo a passo, durante todo o contrato. 

    Ainda quanto à aplicação das disposições da Lei nº 8.666/93, o Pleno do E. TST bem explicitou os motivos pelos quais 
inclusive os entes da administração pública devem ser responsabilizados por eventual descumprimento das obrigações 
trabalhistas: 

    'INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ENUNCIADO Nº 331, IV, DO TST - 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 71 DA LEI 8.666/93. Embora o artigo 
71 da Lei 8.666/93 contemple a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, é de se consignar que a aplicação do 
referido dispositivo somente se verifica na hipótese em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de 
desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da administração que o contratou pautou-se nos 
estritos limites e padrões da normatividade pertinente. Com efeito, evidenciado, posteriormente, o descumprimento de 
obrigações, por parte do contratado, entre elas as relativas aos encargos trabalhistas, deve ser imposta à contratante a 
responsabilidade subsidiária. Realmente, nessa hipótese, não se pode deixar de lhe imputar, em decorrência desse 
comportamento omisso ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, 
em típica culpa 'in vigilando', a responsabilidade subsidiária e, consequentemente, seu dever de responder, igualmente, pelas 
conseqüências do inadimplemento do contrato. Admitir-se o contrário, seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de 
proteção ao empregado e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deve pautar seus atos não apenas atenta aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, mas sobretudo, pelo da moralidade pública, que não aceita e não pode aceitar, 
num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que possa estar ao largo de qualquer 
co-responsabilidade do ato administrativo que pratica. Registre-se, por outro lado, que o artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal consagra a responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo, 
portanto, sua obrigação de indenizar sempre que cause danos a terceiro. Pouco importa que esse dano se origine diretamente 
da Administração, ou, indiretamente, de terceiro que com ela contratou e executou a obra ou serviço, por força ou 
decorrência de ato administrativo.' (IUJ-RR n. 297.751/96, rel. Min. Milton Moura de França, DJ de 20.10.2000). 

    Por fim, nem mesmo a invocação do art. 71 da Lei nº 8.666/932 lhe socorre, porquanto o art. 37, § 6º, da Constituição da 
República imputa ao Estado responsabilidade objetiva por lesão causada pelo próprio Estado ou seus agentes. 

    No que se refere a proposição de que inexistiu culpa in vigilando e in eligendo, já que ocorreu licitação pública para a 
escolha da empresa terceirizada, que comprovou idoneidade econômica e fiscal, bem como planejou o pagamento de todos os 



encargos necessários à execução do contrato, os argumentos se esvaziam ante a decretação da falência da primeira 
demandada, Vigilância Pedrozo Ltda. 

    Assim, nego provimento ao recurso, no particular.- (fls. 445-449).  

                     No tocante à responsabilidade subsidiária da Admini stração Pública pelos 
débitos trabalhistas do contratado que lhe forneceu  mão de obra terceirizada, é 
preciso, antes de tudo, estabelecer se, como alega o ente público reclamado, é 
suficiente para afastar sua condenação como respons ável subsidiário por estas 
obrigações trabalhistas o disposto de forma express a no caput e no § 1º do artigo 
71 da Lei nº 8.666/93 (na redação que lhe deu o art igo 4º da Lei nº 9.032/95), no 
sentido de que o contratado é responsável pelos enc argos trabalhistas resultantes 
da execução do contrato administrativo, e sua inadi mplência não transfere à 
Administração Pública a responsabilização por seu p agamento.  

                     Como se sabe, há muito a jurisprudência consolidada  desta Corte, por meio 
do item IV de sua Súmula nº 331 (cuja redação atual  resultou do que se decidiu na 
Sessão do Tribunal Pleno de 11/09/2000, por ocasião  do julgamento unânime do 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº TST -IUJ-RR-297.751/96), consagrou o 
entendimento de que, apesar daquele artigo da Lei d e Licitações ali expressamente 
citado, a responsabilidade subsidiária existirá qua ndo houver o inadimplemento das 
obrigações trabalhistas por parte do empregador, de sde que o ente público tenha 
participado da relação processual e, em consequênci a, tenha sido incluído no título 
executivo judicial.  

      No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em sua sessão de 24/11/2010, a 
Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, houve por bem, por maioria 
(vencido o Ministro Carlos Ayres Britto), julgar constitucional o referido art. 71 
da Lei nº 8.666/93 , de modo que vede, de forma expressa, a responsabi lização do 
ente público contratante da empresa fornecedora de mão de obra pelos débitos 
trabalhistas devidos por esta última, na condição d e empregadora dos trabalhadores 
terceirizados, nos casos de mero inadimplemento dessas obrigações pelo vencedor da 
correspondente licitação . Porém, como se demonstrará a seguir, esse julgame nto não 
impediu, de forma absoluta e automática, que, em de terminados casos e sob certas 
circunstâncias, a Administração Pública contratante  continue a ser condenada a 
responder, de forma subsidiária, pelo pagamento das  obrigações trabalhistas do 
empregador por ela contratado, mesmo após regular l icitação e nas terceirizações 
lícitas.  

 Com efeito, como se extrai da transcrição dos voto s dos Senhores Ministros 
proferidos naquela sessão (vídeo da sessão plenária  do STF, dia 24/11/2010, 2º 
bloco, disponível em http://videos.tvjustiça.jus.br/ , acesso em 13/12/2010, apud 
VIANA, Márcio Túlio, DELGADO, Gabriela Neves e AMOR IM, Helder Santos, -
Terceirização - aspectos gerais - a última decisão do STF e a Súmula nº 331 - novos 
enfoques-, LTr 75-03, p. 282-295, esp. p. 291-292),  o Supremo Tribunal Federal, ao 
se referir aos casos de terceirização lícita das at ividades meio da Administração 
Pública, também deixou expresso seu entendimento de  que aquele dispositivo de lei 
não afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho , no julgamento de cada caso 
concreto e com base nos fatos da causa, responsabil izar subsidiariamente o ente 
público contratante pelo pagamento daquelas obrigaç ões trabalhistas, caso fique 
comprovado que agiu com culpa in vigilando , ao não fiscalizar o adimplemento 
daqueles direitos pelo seu devedor principal - o em pregador contratado.  

      Exatamente nesse sentido foi o pronunciamento do Mi nistro Relator Cezar Peluso, 
nos seguintes e expressivos termos:  

    -Eu reconheço a plena constitucionalidade da norma, e se o tribunal a reconhecer, como eventualmente poderá fazê-lo, a 
mim me parece que o tribunal não pode nesse julgamento impedir que a justiça trabalhista, com base em outras 
normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da administração-. 

                     Dando prosseguimento ao debate da questão, o mesmo Relator foi ainda mais 
incisivo ao reconhecer o acerto das decisões do Tri bunal Superior do Trabalho e 
imputar, em certos casos e sob certas circunstância s, responsabilidade subsidiária 
ao ente da Administração Pública contratante, apesa r do preceito expresso do artigo 
71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, pelos seguintes funda mentos:  



    -Eu só quero dizer o que eu estou entendendo (...) a postura da Justiça do Trabalho. Ela tem dito o seguinte: realmente, a 
mera inadimplência do contratado não transfere a responsabilidade nos termos do que está na lei, nesse dispositivo. Então 
esse dispositivo é constitucional. MAS ISSO NÃO SIGNIFICA QUE EVENTUAL OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO NÃO GERE 
RESPONSABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO. É outra matéria, são outros fatos, examinados à luz de outras normas 
constitucionais. Então, em outras palavras (...), nós não temos discordância sobre a substância da ação, eu reconheço a 
constitucionalidade da norma. Só estou advertindo ao tribunal que isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a 
outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da administração, não pela 
mera inadimplência, mas por outros fatos (...)- (grifou-se e destacou-se).  

      Na mesma ocasião e seguindo o entendimento do Relat or, o Ministro Ricardo 
Lewandowski foi igualmente claro a esse respeito:  

    -Eu tenho acompanhado esse posicionamento do Ministro Cezar Peluso no sentido de CONSIDERAR A MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL, PORQUE REALMENTE ELA É DECIDIDA SEMPRE NO CAS O CONCRETO, SE 
HÁ CULPA OU NÃO.  Nos defrontamos quase que cotidianamente em ações de improbidade (...), que são empresas de 
fachada, muitas vezes constituídas com capital de mil reais que participam de licitações milionárias e essas firmas depois de 
feitas ou não feitas as obras objeto da licitação, desaparecem do cenário jurídico e mesmo do mundo fático e ficam com um 
débito trabalhista enorme. O que ocorre no caso? Há claramente, ESTÁ CLARAMENTE CONFIGURADA A 'CULPA IN 
VIGILANDO' E 'IN ELIGENDO' DA ADMINISTRAÇÃO, e aí, segundo o TST, incide ou se afasta, digamos assim, esse 
art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666.- (grifou-se e destacou-se).  

                    

      Essa mesma preocupação com as consequências desastr osas que poderiam advir de um 
julgamento que afastasse de forma absoluta e automá tica toda e qualquer 
responsabilidade do ente público pelos direitos tra balhistas de seus trabalhadores 
terceirizados, em caso de inadimplemento do emprega dor e devedor principal, caso 
não fiscalizado por seu contratante, foi incisivame nte exposta pelo Ministro Gilmar 
Mendes, no voto que proferiu na ocasião, in verbis :  

    -Bem verdade que os conflitos que têm sido suscitados pelo TST fazem todo o sentido e talvez exijam dos órgãos de 
controle, seja TCU, seja Tribunal de Contas do Estado, os responsáveis pelas contas dos municípios, que haja realmente 
fiscalização, PORQUE REALMENTE O PIOR DOS MUNDOS PODE OCORRER PARA O EMPREGADO QUE 
PRESTA O SERVIÇO. A empresa recebeu, certamente recebeu da Administração, mas não cumpriu os deveres 
elementares, então essa decisão continua posta. Foi o que o TST de alguma forma tentou explicitar ao não declarar a 
inconstitucionalidade da lei e resgatar a idéia da súmula, MAS QUE HAJA ESSA 'CULPA IN VIGILANDO' É 
FUNDAMENTAL  (...). Talvez aqui reclame-se normas de organização e procedimento por parte dos próprios órgãos 
que têm que fiscalizar, QUE INICIALMENTE SÃO OS ÓRGÃOS CONTRATANTES,  e depois os órgãos 
fiscalizadores, DE MODO QUE HAJA TALVEZ ATÉ UMA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE FEZ O 
PAGAMENTO, O CUMPRIMENTO, PELO MENOS DAS VERBAS ELEMENTARES, O PAGAMENTO DE SALÁRIO, 
O RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DO FGTS.- (grifou-se e destacou-se).  

      No prosseguimento dos debates naquele julgamento, o  Ministro Relator Cezar 
Peluso, ao responder ao argumento de que seria ileg al atribuir responsabilidade à 
Administração Pública pelo pagamento desses débitos  trabalhistas diante da 
literalidade do § 1º do artigo 71 da Lei de Licitaç ões, foi ainda mais claro e 
incisivo sobre essa possibilidade, sob certas circu nstâncias concretas, verificadas 
caso a caso:  

    -V. Exa. está acabando de demonstrar que a Administração Pública é obrigada a tomar uma atitude que, quando não 
toma, constitui inadimplemento dela. É ISSO QUE GERA A RESPONSABILIDADE QUE VEM SENDO 
RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, NÃO É A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. A norma é 
sábia, ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade, mas a inadimplência da obrigação da 
administração é que lhe traz como conseqüência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode 
reconhecer, independentemente da constitucionalidade da lei.- (grifou-se e destacou-se).  

         Da clareza desses fundamentos, pode-se concluir que o Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar, em sua composição plenária, a A DC nº 16-DF, com um único voto 
vencido, realmente considerou constitucional o § 1º  do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e 
também considerou esse preceito contrário à sua Súm ula Vinculante nº 10 e ao art. 
97 da Constituição o item IV da Súmula nº 331 do Tr ibunal Superior do Trabalho (por 
haver afastado a aplicação daquele preceito legal c om base em fundamentos e 
critérios de origem constitucional, sem haver exami nado e declarado a 



inconstitucionalidade daquela norma, em incidente p ara tanto suscitado, nos termos 
e na forma dos arts. 480 a 482 do CPC), vedando que  a Justiça do Trabalho, 
exclusivamente com base naquele entendimento sumula do, atribuísse, de forma 
automática e absoluta, à Administração Pública cont ratante responsabilidade 
subsidiária pelo pagamento das obrigações trabalhis tas inadimplidas pelo 
contratado, em terceirizações lícitas decorrentes d e regular licitação, em relação 
aos empregados deste último fornecidos ao ente públ ico. Em outras palavras, 
considerou-se que, por força daquele dispositivo da  Lei de Licitações em vigor, o 
puro e simples inadimplemento das obrigações trabal histas pelo empregador 
contratado pelo ente público não enseja a responsab ilidade deste último por seu 
pagamento, mesmo que de forma subsidiária, sem que seja verificada a existência, em 
cada caso concreto, de quaisquer outros elementos f áticos e jurídicos.  

         Contudo, naquela mesma decisão, em sua íntegra dotada de eficácia contra todos 
e efeitos vinculantes (art. 102, § 2º, da Constitui ção Federal) , também se decidiu , 
de forma expressa, que a constitucionalidade desse preceito legal não impede que 
seja ele interpretado de forma sistemática com outr os dispositivos de leis e da 
Constituição Federal que, por sua vez, continuam a impor à Administração Pública, 
quando utilizar de modo contínuo mão de obra tercei rizada, o dever de licitar e de 
fiscalizar, de forma plena e eficaz, a execução daq uele contrato administrativo de 
prestação de serviços, até mesmo quanto ao pleno e oportuno cumprimento daquelas 
obrigações trabalhistas .  

         Em consequência, absolutamente, não foi descarta do, naquele julgamento, sendo, 
na verdade, expressamente salientado, que continua perfeitamente possível que a 
Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos como  este e à luz do conjunto 
fático-probatório neles delineado, continue a imput ar ao ente público tomador 
daqueles serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por aquelas 
obrigações inadimplidas por seu devedor principal, em virtude da presença de culpa  
in eligendo  (na excepcional hipótese de demonstração de irregu laridades no 
procedimento licitatório) ou de culpa  in vigilando  (pela simples omissão do ente 
público de, no curso e ao término da execução daque le contrato, não ter 
fiscalizado, como deveria e como lhe era perfeitame nte possível, o cumprimento das 
normas trabalhistas pelo contratado e não haver tom ado as providências capazes de 
prevenir aquela inadimplência).  

            Em outras palavras, o que decidiu o excelso Supremo  Tribunal Federal foi que o 
§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 afasta a respons abilidade contratual da 
Administração Pública pelas obrigações trabalhistas  relativas aos empregados do 
particular que foi selecionado por meio da correspo ndente licitação, pela simples 
condição de celebrante daquele contrato administrat ivo. Ou seja, o ente público 
jamais poderá ser considerado o devedor principal e  automático daqueles 
trabalhadores. Porém, por força da incidência simul tânea e sistemática de outras 
normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à s relações jurídicas decorrentes 
daquela contratação, será sempre possível apurar, p or intermédio do exame dos 
elementos fático-probatórios constantes de cada pro cesso, a existência de conduta 
dolosa ou culposa da Administração Pública, até mes mo omissiva, que autorize que 
lhe seja atribuída responsabilidade subjetiva extra contratual, patrimonial ou 
aquiliana pelos danos por ela causados.   

            Aplicando tudo o que ficou decidido pelo Supremo Tr ibunal Federal, com efeito 
contra todos e eficácia vinculante a casos como est e, é preciso, antes de mais 
nada, afirmar que a decisão condenatória em que se atribui responsabilidade 
subsidiária ao ente público contratante pelo pagame nto dos débitos trabalhistas da 
empregadora - litisconsorte - prescinde, para sua m anutenção, da aplicação do item 
IV da Súmula nº 331 deste Tribunal Superior, o que ora se afasta, em direto 
cumprimento do que foi decidido na ADC nº 16-DF.  

         Como, porém, as súmulas não vinculantes como a o ra referida não constituem 
fontes autônomas de Direito, mas sim mera consolida ção do entendimento 
jurisprudencial predominante do Tribunal que as ten ham editado a respeito da 
interpretação e da aplicação das normas do ordename nto jurídico aplicáveis às lides 
delas objeto, é forçoso concluir que continua sendo  perfeitamente possível examinar 
o dissídio individual em questão, à luz das normas constitucionais e legais que lhe 
sejam pertinentes, como se fará a seguir.  



         Antes disso, contudo, é indispensável repelir en faticamente a alegação, por 
vezes utilizada pelos entes públicos demandados em ações trabalhistas como esta, de 
que sua condenação a responder subsidiariamente pel os débitos trabalhistas dos 
particulares por eles contratados para fornecer tra balhadores terceirizados 
significaria afronta ao artigo 5º da Lei de introdu ção às normas do Direito 
Brasileiro (nova denominação dada pela Lei nº 12.37 6/2010 à Lei de introdução ao 
Código Civil brasileiro) e ao art. 8º, caput , in fine , da CLT, por pretensamente 
privilegiar os interesses meramente privados e patr imoniais destes e de seus 
empregados em detrimento do interesse público de to da a sociedade, que estaria 
sendo obrigada, pela Justiça do Trabalho, a suporta r novamente um custo que já 
estaria embutido no preço dos serviços contratados por meio do correspondente 
contrato administrativo. Nada mais equivocado, no e ntanto!  

         É que não se pode esquecer, antes de qualquer co isa, que essas obrigações 
trabalhistas, embora em sua quase totalidade tenham  natureza pecuniária, são muito 
mais do que isso: são direitos fundamentais sociais  constitucionalmente consagrados 
(especialmente no art. 7º  da Norma Fundamental em vigor) e que desempenham a 
relevantíssima função extrapatrimonial de, por seu caráter inquestionavelmente 
alimentar, assegurar a vida e a subsistência dignas  daqueles trabalhadores e de 
suas famílias. Por isso mesmo, portanto, devem rece ber uma tutela jurisprudencial 
diferenciada e, na escala de valores e direitos em confronto, deve ser-lhes 
atribuído um peso necessariamente maior que o inter esse público meramente 
secundário do ente público contratante de não ser s ubsidiariamente condenado a 
pagar aqueles débitos trabalhistas (sempre com pres ervação da possibilidade de se 
ressarcir plenamente daquele pagamento por meio da correspondente ação regressiva 
que poderá - e deverá - ajuizar contra o devedor pr incipal por ela contratado).  

                     Exatamente por isso, aliás, não se pode afirmar que  a Administração Pública 
que se beneficiou da força de trabalho desses traba lhadores terceirizados possa 
ficar indiferente à sua sorte. À luz dos valores e princípios em tensão, não se 
pode afirmar, diante do paradigma do Estado Democrá tico de Direito 
constitucionalmente adotado em nosso país a partir de 1988, que o interesse público 
primário da Administração Pública, em casos como es se, seja deixar ao desamparo 
estes trabalhadores terceirizados - muito ao contrá rio! A vingar a tese da pura e 
simples irresponsabilidade da Administração Pública  em casos em que essa se omitiu 
do seu dever de fiscalizar o adimplemento dessas ob rigações trabalhistas pelas 
empresas por ela contratada para o fornecimento de trabalhadores terceirizados, os 
direitos fundamentais sociais constitucionalmente a ssegurados a todos esses 
trabalhadores não passarão de letra morta, em contr ariedade aos ditames de justiça 
social e de valorização do trabalho assegurados exa tamente pela Norma Fundamental 
de 1988.  

          Se se entender, como aqui se sustenta expressam ente, que o ente público 
contratante tem esse dever de fiscalizar, em todo o  curso do contrato 
administrativo, o cabal e tempestivo cumprimento, p elo particular, de suas 
obrigações trabalhistas como empregador daqueles tr abalhadores terceirizados que 
atuaram no âmbito da Administração Pública, será in evitável a incidência 
subsidiária, autorizada pelo parágrafo único do cit ado art. 8º da CLT, dos arts. 
186 e 927, caput , do Código Civil em vigor, que estabelecem para to dos, até mesmo 
para os entes públicos em geral, a responsabilidade  civil subjetiva de natureza 
extracontratual, decorrente da prática (comissiva o u omissiva) de ato lícito, in 
verbis :  

    -Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

    (...) 

    Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo-. 

         Nesta mesma linha também se pronuncia o Procurad or do Trabalho e Professor 
Helder Santos Amorim (no já citado artigo que elabo rou em conjunto com os 
Professores Márcio Túlio Viana e Gabriela Neves Del gado):    



    -A interpretação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 desafia sua leitura conjunta e contextualizada com vários outros 
dispositivos legais que imputam à Administração Pública, de forma correlata e proporcional, o dever de fiscalizar 
eficientemente a execução dos seus contratos de terceirização, por imperativo de legalidade e moralidade pública 
(Constituição, art. 37, caput), inclusive em relação ao adimplemento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, tendo em 
vista que se trata de direitos fundamentais (Constituição, art. 7º) cuja promoção e fiscalização incumbe aprioristicamente ao 
Estado, como razão essencial de sua existência.- (Terceirização - aspectos gerais - a última decisão  
do STF e a Súmula nº 331 do TST - novos enfoques, L Tr 75-03/292).   

         Cumpre agora, portanto, examinar as demais norma s legais aplicáveis à 
contratação, pela Administração Pública e após regu lar procedimento licitatório, de 
uma empresa para, por intermédio do fornecimento de  trabalhadores terceirizados, 
lhe prestar serviços a fim de confirmar se tem ela o dever legal de, no curso 
daquele contrato administrativo, fiscalizar, não ap enas a execução daqueles 
serviços, mas também o pleno e tempestivo adimpleme nto daquelas obrigações 
trabalhistas pelo empregador contratado. O simples exame de outros artigos da mesma 
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) permite conclui r em sentido afirmativo.  

            A princípio, os artigos 54, § 1º, e 55, inciso XIII , e 66 da Lei nº 8.666/93 
estabelecem, claramente, que o fornecedor de mão de  obra contratado está 
estritamente vinculado ao cumprimento cabal das obr igações e responsabilidades a 
que se vinculou quando participou da licitação e ap resentou proposta (na qual 
obrigatoriamente fez constar o preço correspondente  aos direitos trabalhistas de 
seus empregados):  

    -Art. 54. (...) 

    § 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos e da proposta a que se 
vinculam. 

    (...)-. 

    -Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

          (...) 

          XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação-. 

    -Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta 
Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial-. (grifou-se).  

                     A seguir, os artigos 58, inciso III, e 67, caput e seu § 1º, da mesma Lei 
de Licitações clara e expressamente impõem à Admini stração Pública contratante o 
poder-dever de fiscalizar o cabal e oportuno cumpri mento de todas as obrigações 
assumidas pelo contratado que foi o selecionado no procedimento licitatório - 
dentre elas, evidentemente, as que decorrem da obse rvância das normas trabalhistas, 
em relação aos seus empregados que prestarem serviç os, como terceirizados, ao ente 
público:  

    -Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de:  

          (...) 

          III - fiscalizar-lhes a execução; 

          (...)-. 

    -Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 



    § 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados- (grifou-se).  

      Por sua vez, o art. 77 desta Lei nº 8.666/93 prevê que -a inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento-. O art. 78 da 
citada lei, de sua parte, prevê como motivo para a rescisão contratual -o não 
cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, assim como o 
cometimento reiterado de faltas na sua execução e o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução- - o que, evidentemente, é aplicável à hipótese do 
inadimplemento de suas obrigações trabalhistas para  com os trabalhadores 
terceirizados pelo empregador contratado pelo ente público.  

      Como se não bastassem esses claros preceitos da pró pria Lei nº 8.666/93, que 
devem ser interpretados e aplicados de forma conjun ta e sistemática com o 
multicitado art. 71, § 1º, da mesma norma, a matéri a foi expressamente 
regulamentada no âmbito da Administração Pública Fe deral pela Instrução Normativa 
(IN) nº 2, de 30/04/2008, do Ministério do Planejam ento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
alterada pela Instrução Normativa (IN) nº 3/2009, d o mesmo Ministério.  

       A esse respeito, pronuncia-se com acerto o Procura dor do Trabalho Helder Santos 
Amorim, demonstrando que essas normas federais tamb ém servem de parâmetro para o 
dever de fiscalização dos entes públicos das demais  esferas da Federação, nos 
seguintes termos:  

    -Enquanto a Lei de Licitações traça regras gerais sobre o dever de fiscalização contratual, a IN nº 2/2008 do MPGO 
interpreta e especifica estas regras, instituindo um padrão fiscalizatório comprometido com a eficiência das técnicas de 
controle e com a efetividade dos direitos fiscalizados,(...), levando em consideração a realidade do gerenciamento contratual, 
os riscos decorrentes das práticas contratuais e os direitos e deveres da Administração Pública perante os administrados e 
perante os terceiros interessados, tais como os trabalhadores terceirizados. 

    Isto porque a procedimentalização da fiscalização no âmbito dos contratos de terceirização não constitui matéria própria 
para disciplina legislativa, sendo tema reservado às normas regulamentadoras. 

    Este padrão fiscalizatório federal vincula a Administração Pública em todos os âmbitos federativos, por força do princípio 
da predominância do interesse, tendo em conta que, sendo privativa da União a competência para legislar sobre normas de 
licitações e contratos, aos estados e municípios incumbe complementar esta legislação com respeito às diretrizes nacionais. 

    Nessa linha de princípio federativo, embora as regras de fiscalização previstas na IN nº 2/2008 do MPOG tenham 
incidência estrita à órbita da Administração Pública federal, suas diretrizes para uma fiscalização eficaz sobre os contratos de 
terceirização em matéria trabalhista acabam por orientar os demais entes federativos na implementação de suas normas 
internas acerca da matéria, em face da legítima expectativa constitucional de uma Administração Pública comprometida com 
a higidez legal e com a eficiência dos mecanismos de controle da atividade administrativa (Constituição, art. 37).- 
(grifou-se - VIANA, DELGADO e AMORIM, op. cit, LTr 75-03/292-293).   

      Em linhas gerais, a referida IN nº 2/2008 do MPOG i mpõe à Administração Pública 
federal contratante o dever de fiscalizar o adimple mento das obrigações 
trabalhistas pelas empresas contratadas em relação a seus trabalhadores 
terceirizados, desde as fases de abertura e de dese nvolvimento do procedimento 
licitatório e da celebração do resultante contrato administrativo, nos seguintes 
termos:  

 desde a seleção da empresa no procedimento de licit ação , na medida em que o Edital 
de Licitação já deverá prever que -a execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado 
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhista referente à mão de obra utilizada-, nos casos de 
contratação de serviço continuado, com dedicação ex clusiva de mão de obra (art. 19, 
inciso XVIII, da IN nº 2/2008), e que o contratado deverá apresentar garantia, com 
validade de três meses após o término da vigência c ontratual, com previsão expressa 
de que essa garantia somente será liberada diante d a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas deco rrentes da contratação, e de que 
essa garantia, caso esse pagamento não ocorra até o  fim do segundo mês após o 
encerramento daquele contrato, será usada para o pa gamento direto, pela 
Administração, dessas verbas trabalhistas aos traba lhadores terceirizados (inciso 
XIX da IN nº 2/2008 e art. 19-A, inciso IV, da mesm a IN, acrescentado pela IN nº 
3/2009);  



 no momento de julgamento das propostas da fase lici tatória , a Administração deve 
verificar se os preços propostos pelas empresas lic itantes são compatíveis com o 
custo dos encargos sociais trabalhistas, sob pena d e desclassificação da proposta 
por inexequibilidade (art. 44, § 3º, da Lei nº 8.66 6/93, regulamentado pelo art. 
29, § 3º, da IN nº 2/2008);  

 por ocasião da elaboração e celebração do contrato administrativo com a empresa 
vencedora no certame licitatório , devendo esse contrato ser automaticamente 
vinculado a todas as condições de habilitação previ stas no edital e a todas as 
condições contidas na proposta vencedora, especialm ente os direitos trabalhistas 
dos empregados da empresa contratada, que compõem o  preço dos serviços contratados, 
cabendo ao ente público contratante especificar, no  contrato administrativo, a 
responsabilidade da empresa contratada de satisfaze r os direitos dos seus próprios 
empregados, nos valores e patamares previstos na pl anilha de custos por ela 
apresentada; como lógica e automática consequência,  caberá à Administração 
contratante o dever de fiscalizar o cumprimento int egral destas obrigações 
(conforme os já citados arts. 54, § 1º, 55, inciso XIII, e 66 da Lei nº 8.666/93).  

                     Também aqui é acertada a conclusão de Helder Santos  Amorim, à luz dessas 
premissas:  

    -Em face desta vinculação, exsurge que a execução contratual, no modelo da Lei nº 8.666/93, vai além do cumprimento de 
seu estrito objeto, para abranger todos os aspectos que constituam premissa à satisfação deste objeto contratual, tal como o 
cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada (cujos custos integram o preço do serviço), sob pena de 
violação direta da proposta vencedora, das condições de habilitação e, portanto, do próprio contrato administrativo-. 

      Regulamentando o já citado art. 67, caput  e seu § 1º, da Lei nº 8.666/93, o art. 
34 da IN nº 2/2008 do MPOG determina que, na fiscal ização do -cumprimento das obrigações 
trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada- seja 
exigida a comprovação de: a) regularidade para com o INSS e FGTS; b) pagamento de 
salários no prazo previsto em lei, referente ao mês  anterior; c) fornecimento de 
vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabív el; d) pagamento do 13º salário; 
e) concessão de férias e correspondente pagamento d o adicional; f) realização de 
exames admissionais, demissionais e periódicos, qua ndo for o caso; g) fornecimento 
de cursos de treinamento e reciclagem exigidos por lei; h) cumprimento das 
obrigações contidas em convenção coletiva, acordo c oletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo de trabalho, e de cumprimento de todas as demais obrigações 
estabelecidas na legislação laboral em relação aos empregados vinculados ao 
contrato administrativo.  

      Para assegurar a efetividade dessa fiscalização pel o ente público contratante, o 
art. 36 desta Instrução Normativa exige que a Admin istração, no ato do pagamento da 
prestação mensal do serviço, exija da empresa a com provação do pagamento de todas 
as suas obrigações trabalhistas relativas à fatura anterior, sob pena de retenção 
do valor da fatura para pagamento direto aos trabal hadores, por sua vez autorizado 
pelo art. 19-A da IN nº 2/2008 (acrescentado pela I N nº 3/2009), que permite que o 
ente público, mediante previsão constante do edital  licitatório e do contrato 
administrativo, receba autorização prévia do contra tado para promover 
ordinariamente o provisionamento e a retenção de va lores relativos ao preço do 
contrato para esse pagamento direto, relativo a fér ias, gratificação natalina, 
verbas rescisórias e depósitos de FGTS dos empregad os terceirizados (sendo de se 
mencionar que a Resolução nº 98/2009 do Conselho Na cional de Justiça traz previsão 
idêntica em relação aos contratos de prestação de s erviços terceirizados de forma 
contínua celebrados no âmbito do Poder Judiciário),  bem como efetue descontos nas 
faturas e realize o pagamento direto de quaisquer d ireitos trabalhistas que vierem 
a ser insatisfeitos pelo contratado.  

       Por sua vez, o parágrafo único do art. 31 da IN nº  2/2008 estabelece que a 
fiscalização contratual dos serviços continuados pe lo ente público contratante 
deverá seguir o disposto no anexo IV da referida In strução Normativa, o qual, de 
sua parte, institui um -Guia de Fiscalização dos Co ntratos de Terceirização-, que 
esquematiza e detalha a fiscalização do cumprimento  desses direitos trabalhistas em 
quatro momentos distintos:  



a) a fiscalização inicial (momento em que a terceir ização é iniciada), quando deve 
ser elaborada uma planilha com discriminação de tod os os empregados terceirizados 
que prestam serviços ao ente público contratante, c om a conferência de todas as 
anotações em suas CTPSs e a verificação dos valores  dos salários a eles pagos, para 
que não sejam inferiores aos previstos no contrato administrativo e nas normas 
coletivas de trabalho a eles aplicáveis, bem como d a existência de obrigações 
trabalhistas adicionais, estabelecidas em normas co letivas de trabalho, e de 
condições de trabalho insalubres ou perigosas;  

b) a fiscalização mensal (feita antes do pagamento da fatura), que implica a 
elaboração de uma planilha mensal com indicação de todos os empregados 
terceirizados, a função exercida, os dias efetivame nte trabalhados e eventuais 
horas extras prestadas, férias, licenças, faltas e ocorrências, na exigência de que 
a empresa contratada apresente cópias das folhas de  ponto dos empregados, por ponto 
eletrônico ou por meio que não seja padronizado (no s termos da Súmula nº 338 do 
TST), devendo haver glosa da fatura, em caso de fal tas ou de horas trabalhadas a 
menor; na mesma ocasião mensal, deverá ser exigida a apresentação, pelo contratado, 
dos comprovantes de pagamento dos salários, vales-t ransporte e, se houver, auxílio-
alimentação dos empregados, efetuando-se a retenção  e o depósito do FGTS dos 
trabalhadores terceirizados, caso tenha havido prév ia autorização da empresa 
contratada, nos termos do edital e do contrato admi nistrativo, ou exigindo-se, 
alternativamente, a comprovação do recolhimento do FGTS, INSS e demais encargos 
sociais;  

c) a fiscalização diária, por meio da conferência d iária de quais empregados 
terceirizados estão prestando serviços, em quais fu nções e se esses estão cumprindo 
rigorosamente a jornada de trabalho, prevendo-se um a rotina para autorização de 
realização de horas extras por terceirizados;  

d) a fiscalização especial, que implica a análise d a data-base da categoria dos 
empregados terceirizados , prevista na norma coletiva de trabalho a eles apli cável, 
para verificar o dia e o percentual nela previstos,  bem como no controle das férias 
e licenças desses empregados e de suas eventuais es tabilidades provisórias.  

      Por fim, para não deixar mais nenhuma dúvida sobre constituir o inadimplemento 
das obrigações trabalhistas pelo contratado, em rel ação a seus próprios empregados 
terceirizados para a Administração Pública, uma gra ve infração do contrato 
administrativo de prestação de serviços e ser a rig orosa fiscalização de seu 
cumprimento um dever essencial do ente público cont ratante, os arts. 34, § 4º, e 
34-A da IN nº 2/2008 impõem, de forma obrigatória, a rescisão unilateral do 
contrato de prestação de serviços, por iniciativa d o ente público contratante, caso 
tenha sido por este constatado o descumprimento dos  direitos trabalhistas pela 
empresa contratada e não tenha havido a regularizaç ão imediata da situação no prazo 
oferecido pela Administração:  

    -Art. 34-A. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo 
contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento 
se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.  

    Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas 
ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa 
de corrigir a situação-. 

                        É preciso lembrar, inicialmente, que o princípio da  legalidade 
administrativa impõe ao ente público contratante de  mão de obra terceirizada para 
lhe prestar serviços de natureza contínua a sua com pleta e rigorosa observância, 
não lhe sendo dado, discricionariamente, decidir se  e quando irá fazê-lo, de acordo 
com critérios de conveniência e de oportunidade, ma nifestamente inaplicáveis nessas 
situações.  

       Desse conjunto de normas legais e regulamentares a qui longamente exposto, ao 
invés, resulta a inarredável conclusão de que, uma vez tenha sido constatado e 
comprovado, em determinada ação trabalhista movida pelo trabalhador terceirizado 
contra seu empregador e contra o ente público que c ontratou este último, o 
inadimplemento das obrigações trabalhistas decorren tes daquele contrato 



administrativo pelo empregador contratado, à Admini stração Pública contratante 
caberá, com exclusividade, para evitar que sua cond uta seja considerada omissa e 
ilícita, nos termos e para os efeitos dos arts. 186  e 927, caput , do Código Civil, 
alegar e comprovar, cabalmente, no curso da instruç ão processual, que praticou 
todos esses atos administrativos detalhadamente est abelecidos nos apontados 
preceitos da Lei nº 8.666/93 e na Instrução Normati va nº 02/2008, alterada pela 
Instrução Normativa nº 03/2009, do Ministério do Pl anejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), no sentido de fiscalizar, no curso e no enc erramento daquele contrato 
administrativo, a plena observância dos direitos tr abalhistas do correspondente 
reclamante e de que, uma vez constatado o seu inadi mplemento, tomou todas as 
medidas e as providências legalmente previstas para  prevenir ou ressarcir o 
trabalhador terceirizado vítima daqueles atos ilíci tos.  

      Ressalta-se ser exclusivamente do ente público cont ratante o ônus de alegar e de 
demonstrar, completamente, em cada processo trabalh ista, que tomou todas as medidas 
e praticou todos os atos previstos na Lei de Licita ções e nas suas normas 
regulamentadoras para evitar o inadimplemento das o brigações trabalhistas dele 
objeto, assegurar a sua quitação por meio dos mecan ismos necessariamente previstos 
no contrato administrativo correspondente (pelo uso  da garantia patrimonial 
oferecida pelo contratado e pela retenção dos valor es a ele devidos, para pagamento 
direto, aos trabalhadores terceirizados, de seus di reitos trabalhistas) e para 
sancionar, na forma também nelas prevista, aquele e mpregador inadimplente - afinal, 
trata-se, aqui, de fato impeditivo da pretensão do autor de que a Administração 
Pública seja condenada a responder, ainda que subsi diariamente, pelo pagamento 
daqueles direitos trabalhistas, nos termos dos arti gos 333, inciso I, do CPC e 818 
da CLT.  

 Ademais, também por direta aplicação do princípio da aptidão para a prova, 
decisivo para estabelecer para qual parte, em deter minado litígio judicial, deverá 
ser atribuído o onus probandi  de determinado fato controvertido, não pode haver 
nenhuma dúvida de que esse encargo, em casos como e ste, só pode mesmo recair sobre 
a Administração Pública demandada, que terá que dem onstrar haver praticado todos os 
atos administrativos de fiscalização do adimplement o, pelo empregador, de suas 
obrigações trabalhistas referentes aos trabalhadore s terceirizados.  

 Do contrário, a única alternativa para esse entend imento seria atribuir a cada 
trabalhador terceirizado, autor de sua demanda trab alhista, o pesado e praticamente 
impossível encargo de demonstrar que o ente público  para o qual prestou serviços 
não praticou os atos fiscalizatórios a que estava o brigado por lei - prova negativa 
e de natureza verdadeiramente - diabólica- , de produção praticamente impossível pela 
parte hipossuficiente. À falta dessa demonstração d e que esses atos de fiscalização 
foram mesmo praticados, como era dever legal do ent e público contratante, só se 
poderá concluir que este, por omissão voluntária, v iolou os direitos daqueles 
empregados terceirizados pelo contratado e lhes cau sou dano, pelo qual deve 
responder civilmente (ainda que de forma subsidiári a), nesta Justiça do Trabalho, 
por sua manifesta culpa in vigilando .  

       Ao assim se decidir, é preciso advertir, com todas  as letras, que não se estará 
responsabilizando a Administração Pública contratan te dos serviços terceirizados 
pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhista s devidas por aquele que com ela 
celebrou contrato administrativo de prestação de se rviços contínuos, nem, muito 
menos, negando-se vigência ao art. 71, § 1º, da Lei  nº 8.666/93 (o que ficou 
expressamente vedado pela decisão proferida pelo Su premo Tribunal Federal na 
referida Ação Declaratória de Constitucionalidade ( ADC) nº 16-DF).  

                     Na hipótese dos autos, além de não constar, do acór dão regional, nenhuma 
referência ao fato de que o ente público demandado praticou os atos de fiscalização 
do cumprimento, pelo empregador contratado, das obr igações trabalhistas referentes 
aos trabalhadores terceirizados (o que é suficiente , por si só, para configurar a 
presença, no quadro fático delineado nos autos, da conduta omissiva da 
Administração configuradora de sua culpa in vigilando ), verifica-se que o Tribunal 
de origem, com base no conjunto probatório, consign ou ter havido culpa  do ente 
público, o que igualmente seria suficiente para a m anutenção da decisão em que se o 
condenou a responder, de forma subsidiária, pela sa tisfação das verbas e demais 
direitos objeto da condenação.  



                     Tudo então afirmado, aliás, acabou de ser consagrad o pelo Pleno deste 
Tribunal Superior do Trabalho ao revisar sua Súmula  Nº 331, em sua sessão 
extraordinária realizada em 24/05/2011 (decisão pub licada no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho de 27/05/2011, fls. 14 e 15), a tribuindo nova redação ao seu 
item IV e inserindo-lhe o novo item V, nos seguinte s e expressivos termos:  

-SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. 

(...) 

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 nº 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.- (destacou-se).   

                     Assim, não prospera a alegação de ofensa aos artigo s 66 e 71, § 1º, da Lei 
nº 8666/93.  

                     Por outro lado, no que concerne à alegação de viola ção do artigo 97 da 
Carta Magna e à contrariedade à Súmula Vinculante n º 10 do STF porque não 
respeitado o princípio da reserva de plenário, obse rva-se que o Regional não 
fundamentou sua decisão na declaração de inconstitu cionalidade do artigo 71, § 1 o, 
da Lei nº 8.666/93 nem tampouco declarou sua incons titucionalidade no caso, mas 
apenas o interpretou com outros dispositivos do ord enamento jurídico pátrio, também 
aplicáveis à hipótese, conforme exposto anteriormen te.  

                     O aresto trazido a cotejo (fls. 550-552), quanto à violação da cláusula de 
reserva de plenário, desserve ao fim pretendido, po r ser oriundo do STF, portanto, 
de órgão não previsto no artigo 896 da CLT.  

                     No caso específico do item IV da Súmula nº 331, est a Corte nada mais fez do 
que interpretar as disposições contidas no artigo 7 1 da Lei nº 8.666/93, não se 
tratando, portanto, de usurpação de competência, fi cando incólumes os artigos 22, 
inciso XXVIII , e 37, inciso XXVIII, da Constituição Federal.  

                     Ademais, a edição de súmulas que refletem o entendi mento pacificado nesta 
Corte sobre determinado tema encontra expressa prev isão na lei.  

                     Registra-se que a invocação genérica de afronta do artigo 5º, incisos II e 
LIV, da Constituição Federal de 1988, em regra, com o ocorre neste caso, não é 
suficiente para autorizar o conhecimento deste recu rso com base na previsão da 
alínea -c- do art. 896 da CLT, na medida em que, pa ra sua constatação, seria 
necessário concluir, previamente, ter havido ofensa  a preceito infraconstitucional.  

                     Diante dos fundamentos expostos, nego provimento  ao agravo de instrumento.  

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior  do Trabalho, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrume nto.  

                     Brasília, 03 de agosto de 2011.  
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