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RESUMO 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 1º, incisos III e IV, alçou o trabalho como fundamento 

de República Federativa do Brasil, incluindo o trabalho como garantia social em seu artigo 

6º, listando em seu artigo 7º o rol mínimo de garantias no que tange aos direitos sociais dos 

trabalhadores. Muito embora elevados à categoria de direitos constitucionais, esses direitos 

sociais dos trabalhadores têm na interpretação judicial dos elementos caracterizadores do 

vínculo empregatício, por vezes, um descompasso com o ordenamento jurídico-

constitucional, quando, ao decidir, não ponderam tais elementos, ocasionando prejuízos 

econômicos e sociais para todos os trabalhadores, afetando, portanto, o próprio fundamento 

constitucional de proteção do trabalhador, havendo, portanto, situações nas quais deve haver 

parcela de indisponibilidade dos direitos por parte do empregado. Diante disso, identificar os 

elementos caracterizadores do vínculo empregatício significa possibilitar a imediata 

constatação jurídica acerca de eventual ilegalidade perpetrada pelo empregador, justamente 

pelo fato de a sentença que o reconhece ser meramente declaratória, observando, portanto, 

com os elementos que compõem o sistema jurídico-normativo de modo a se estabelecer a 

caracterização do vínculo empregatício em compasso com a efetiva observância e garantia 

dos direitos sociais e, portanto, limitador da atuação do empregador no que pertine à 

contratação e dispensa do empregado. Este ponto é que se tem como elemento principal deste 

trabalho, o que é ponto fundamental da exegese da temática para se limitar à autonomia da 

vontade. Não se nega, pois, a necessidade de se estender os efeitos dessas garantias 

decorrentes do contrato de emprego. É nesse contexto, portanto, que saltam as garantias do 

trabalhador, consubstanciadas, em especial, na Consolidação das Leis do Trabalho, e, 

principalmente, na Constituição Federal e nos instrumentos internacionais de proteção para 

garantir o direito fundamental a uma relação de emprego protegida, na qual o avanço 

tecnológico, social e econômico reflete diretamente, a exemplo da parassubordinação, e que 

reclama resoluções cada vez mais sistemáticas, especialmente quando se evidenciam as 

lacunas axiológicas, as quais elevam o debate acerca da necessidade de uma utilização 

crescente dos precedentes jurisprudenciais de forma a amparar as decisões judiciais, muitas 

vezes eivadas de aspectos de inconstitucionalidade, tudo em observância à integração das 

normas, buscando a efetivação jurídica desse vínculo e propiciando segurança jurídica, daí 

surgindo, portanto, a essência do tema: discutir até que ponto a descaracterização do vínculo 

empregatício limita a efetividade dos direitos sociais e quais seus efeitos jurídicos, uma vez 

que a norma constitucional relativa às garantias sociais protege de igual forma a admissão do 

trabalhador. 

 

Palavras-chave: Relação de emprego, interpretação judicial, efeitos jurídicos. 
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ABSTRACT 
 

 

The Federal Constitution, in Article 1, sections III and IV, lifted the work as the foundation of 

the Federative Republic of Brazil, including work as a social guarantee in Article 6, listing in 

its Article 7 minimal guarantees role with respect to social rights of workers. Although 

elevated to constitutional rights, these social rights of workers have in the judicial 

interpretation of the characteristic elements of the employment relationship, sometimes a 

mismatch with the legal and constitutional order, when, in deciding not ponder such elements, 

causing damage economic and social benefits to all workers, thus affecting the very 

constitutional basis of worker protection, there is therefore situations in which there must be 

part of unavailability of rights by the employee. Therefore, identifying the characteristic 

elements of employment, means allow immediate legal finding about possible illegality 

perpetrated by the employer, precisely because the sentence recognizes be merely declaratory 

noting, therefore, the elements that make up the juridical system normative in order to 

establish the characterization of employment in step with the effective observance and 

guarantee of social rights and therefore the employer's performance limiter as pertains to 

hiring and employee dismissal. This point is it's main element of this work, which is 

fundamental for the exegesis of the theme to limit the autonomy of the will. There is no 

denying, therefore, the need to extend the effects of these guarantees in the employment 

contract. In this context, therefore, jumping the guarantees of employees, embodied in 

particular in the Consolidation of Labor Laws, and especially in the Federal Constitution and 

international protection instruments to ensure the fundamental right to secure employment 

relationship, where technological advancement, social and economic, reflect directly, such as 

the parassubordinação, and claiming more and more systematic resolutions, especially when 

evidence gaps' values, which elevate the debate about the need for increased use of 

precedents of order to support the judgments, often beset with aspects of unconstitutionality, 

all in compliance with the integration of standards, seeking legal enforcement of this bond 

and providing legal certainty, there emerged, so the essence of the theme: discuss to what 

extent the distortion of employment limits the effectiveness of social rights and what its legal 

effects, since the constitutional standard for social guarantees protects equally worker 

admission. 

 

Keywords: Employment relationship, judicial interpretation, legal effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho visa demonstrar o papel do intérprete na concretização do direito 

fundamental do trabalhador a uma relação empregatícia protegida, partindo-se da distinção do 

que venha a ser relação de trabalho e relação de emprego, quais os critérios para a 

interpretação e as consequências que uma decisão jurídica tem ao declarar inexistentes os 

elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 

 Abordar-se-ão, também, os métodos e a importância evolutiva que a interpretação 

jurídica tem, especialmente quando se trata de caracterização do vínculo empregatício com 

base na hermenêutica constitucional, uma vez que os meios de produção e sistemas 

econômicos vêm se desenvolvendo de forma a descartar a visão heterodiretiva do empregado, 

devendo o elemento subordinação jurídica ter uma maior ênfase no papel interpretativo, tanto 

fática, quanto jurídica, passando, inclusive, pela possibilidade de alteração legislativa no que 

pertine ao fenômeno da parassubordinação nesse momento de grande avanço tecnológico e 

novo padrão de desenvolvimento econômico mundial, inclusive o fenômeno da 

horizontalidade dos direitos fundamentais e a influência estatal nesse contexto. 

 O trabalho foi dividido em cinco capítulos, tendo o primeiro o papel de abordar a 

importância dos fenômenos jurídicos, econômicos, sociais e políticos como parâmetros 

decisórios. O segundo aborda a hermenêutica e os direitos sociais na ordem constitucional. 

No terceiro capítulo, já se inserindo na discussão temática, analisa-se o papel da 

subordinação jurídica na interpretação judicial. 

No quarto capítulo, analisaremos a conformação do poder e trabalho como elementos 

centrais da subordinação jurídica e os elementos jurídico-formais do contrato empregatício. 

 No quinto abordar-se-ão a relação de emprego e a hermenêutica constitucional na 

proteção do direito fundamental e a interpretação judicial como elemento de eficácia dos 

princípios, defendendo-se a sistematização interpretativa e a indisponibilidade de parcela do 
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direito do empregado no que tange à declaração dos elementos caracterizadores do vínculo 

empregatício, demonstrando seu o caráter de subjetividade.  

 Metodologicamente, o estudo possui natureza exploratória, está ancorado em análise 

da fundamentação jurídica e fática de alguns casos concretos, e descritiva, buscando-se 

compreender as diretrizes que orientam o acesso ao Poder Judiciário para efetivação dos 

direitos sociais dos trabalhadores, descrevendo se estão em conformidade com as expectativas 

da sociedade civil e com o posicionamento dos Tribunais Superiores, em especial o Supremo 

Tribunal Federal e os fundamentos dessas decisões. 

Prosseguindo na pesquisa, será feita uma análise dos principais aspectos para a 

caracterização do vínculo empregatício e as consequências de uma decisão judicial que deixa 

de reconhecê-lo, especialmente as consequências econômico-sociais, através de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial.  

Ademais, será analisado qualitativamente, com base nos direitos e princípios 

fundamentais, se é possível a renúncia ao direito constitucional de ter o vínculo empregatício 

reconhecido e suas consequências individuais e coletivas, discutindo até que ponto a 

descaracterização do vínculo empregatício limita a efetividade dos direitos sociais e quais 

seus efeitos jurídicos, finalizando-se com a apresentação das conclusões desta pesquisa e seus 

resultados. 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS FENÔMENOS JURÍDICOS, ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E POLÍTICOS PARA O DIREITO DO TRABALHO: O PAPEL 

CONFORMADOR 

 

 

Após a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, incisos III e IV, alçar o 

trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil, incluindo-o como direito 

social (Artigos 6º e 7º), muito se tem debatido acerca da eficácia normativa de tais 

dispositivos constitucionais, especialmente os decorrentes de vínculo de emprego. 

Decerto que o intérprete da norma é um ser essencialmente político, pois não há um 

intérprete absoluto, por se tratar de uma aspiração coletiva, não havendo, necessariamente, 

quando da atuação estatal, a defesa dos interesses públicos, da chamada doutrina dos 

interesses implícitos1. 

Dessa forma, contrariamente aos métodos clássicos, que tinham por base 

interpretativa a norma (referencial sistêmico), originaram-se os métodos de interpretação da 

nova hermenêutica; o tópico, o hermenêutico concretizador e o integrativo. 

Resumidamente, o método tópico tem por base o problema, sendo o recurso retórico o 

ponto de vista ou topoi, entretanto a norma, em si, não serve para se pensar o problema, o 

que politiza a interpretação e confere uma supremacia material à formal da normatividade 

constitucional2. 

O método hermenêutico-concretizador, ao contrário, parte do pressuposto de uma 

compreensão prévia por parte do intérprete, voltando-se para um problema concreto e admite 

o papel criador do mesmo, porém tendo a norma constitucional como o ponto central da 

interpretação e não o problema, como se dá no método tópico, a chamada teoria 

                                                 
1 PALMEIRA SOBRINHO, Zeu. Lineamento da força renovadora da hermenêutica constitucional. Revista do 

Tribunal Regional da 21ª Região, Natal-RN, p.45-54, 06 mar. 2007. 
2 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad. De Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Departamento 

de imprensa nacional, 1979 apud Idem. Ob. Cit. p.47. 
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estruturalista, na qual a normatividade da prescrição jurídica se fundamenta na norma e não 

no texto normativo, confundindo-se a com a própria sociedade3. 

No método integrativo, busca-se interpretar a constituição segundo os valores que 

cimentam o texto em sua totalidade4, daí a importância dos fenômenos jurídicos, 

econômicos, sociais e políticos para o intérprete, e, no caso específico, para o intérprete do 

direito do trabalho, cuja atual fase tecnológica e de desenvolvimento econômico requer uma 

maior reflexão do intérprete. 

Dessa forma, a sentença, inegavelmente, é um ato jurídico, mas um ato jurídico não 

decorrente da vontade interpretativa do magistrado, mas sim da vontade enquanto decisão 

estatal, daí a razão de mostrar-se de pouca valia, quando se trata de decisão homologatória, o 

conteúdo contratual, porque se tem em vista o conteúdo do acordo e não a decisão 

propriamente5. 

 Assim, muito embora a precarização do trabalho não se dê exclusivamente pelo fato 

do desconhecimento da legislação, tanto por parte dos empregadores quanto pelos próprios 

empregados, a constatação de manobras jurídicas engendradas, tanto por parte do 

empregador quanto do próprio empregado quando muitas vezes está recebendo algum auxílio 

governamental que é incompatível com a condição de empregado6, de modo a descaracterizar 

a relação jurídico-empregatícia existente, amplia vertiginosamente a possibilidade da 

precarização das relações empregatícias, causando enormes prejuízos econômicos e sociais 

                                                 
3 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Renovar, 2005.  Apud Idem. 

Ob. Cit. p.47. 
4 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed, Coimbra: Almedina, 

2004, p. 1212. Apud Idem. Ob. Cit. p.47. 
5 MALLET, Estevão. Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais. São Paulo, LTr, 2009, p.47-49. 
6 Cite-se, por exemplo, o seguro-desemprego (Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e alterações) e o 

denominado benefício de prestação continuada previsto na da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993 e alterações), uma vez que a assistência social, cuja filiação do empregado é 

automática, e, nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, constitui uma das políticas inseridas no âmbito 

da seguridade social, esta de caráter geral e contributiva, estando disciplinada pelos arts. 203 e 204 da 

Constituição Federal. 
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para todos os trabalhadores, afetando, portanto, o próprio fundamento constitucional de 

proteção do trabalhador. 

Assim, apesar de o trabalho ser uma atividade preponderante no sistema econômico 

atual, deve-se guardar reserva acerca dos direitos legitimados pelo sistema normativo que 

protege a relação empregatícia7, de forma a não permitir uma interpretação dissociada da 

realidade. 

Disso, resulta a denominada flexibilização8 das normas juslaborais, como meio de 

conferir às empresas a possibilidade de adaptações a alterações conjunturais, especialmente 

as decorrentes de fatores econômicos, de forma a firmar-se como empreendimento e gerar 

desenvolvimento econômico que se traduz em emprego9. 

 Identificar os elementos caracterizadores do vínculo empregatício significa, portanto, 

antever eventual não observância aos direitos fundamentais do trabalhador na execução de 

uma atividade laboral subordinada, mesmo que diante de uma situação na qual resta cristalina 

a caracterização do vínculo empregatício, e mesmo assim não se observam os pressupostos 

legais que declaram ser aquela relação de emprego, ainda mais quando se trata, a nosso ver, 

de matéria de ordem pública. 

Tanto é verdade esta assertiva que os próprios fiscais do trabalho, ou o mesmo os 

Procuradores Regionais do Trabalho, instauram procedimentos administrativos e determinam 

a anotação da carteira profissional dos empregados que se encontram em situação de 

desconformidade dos preceitos da legislação laboral, garantindo, assim, o direito 

fundamental à proteção do vínculo empregatício, indicando-se, portanto, o sentido da leitura 

                                                 
7O sentido de sistema normativo aqui empregado sempre levará em consideração a legislação vigente no Brasil, 

material e formalmente aqui produzida, eficaz ou não, além das normas cuja aplicabilidade, em se tratando de 

direitos fundamentais, são automaticamente integradas por força do artigo 5º, §1º da Constituiçaõ Federal ao 

sistema normativo, aí se incluindo os tratatos, acordos, convenções e declarações internacionais, além dos 

princípios protetivos, cuja materialização deve-se faz presente em se tratanto de direitos fundamentais. 
8 Segundo MAIOR, Jorge Luiz Souto. A supersubordinação – invertendo a lógica do jogo. Revista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v.48, n78. p.157-193. Jul/dez.2008, a merchandage, ou 

terceirização, abalou a efetividade dos princípios da irrenunciabilidade e da irredutibilidade.  
9 HERNANDEZ, Márcia Regina Pozelli. Novas perspectivas das relações de trabalho: o tele trabalho. São 

Paulo: LTr, 2011, p. 29. 
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que deve ser dada ao dispositivo constitucional do inciso I do artigo 7º, que trata da relação 

de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. 

 Por este caminho, enveredam-se os mais arraigados elementos que compõem o 

sistema jurídico-normativo de modo a se estabelecer a caracterização do vínculo 

empregatício em compasso com a efetiva observância e garantia dos direitos sociais e, 

portanto, limitar a atuação do empregador no que diz respeito à contratação, alteração das 

cláusulas econômicas e sociais e o próprio desligamento do empregado, ou seja, da execução 

do contrato de emprego, quer seja ele privado ou mesmo público, uma vez que há parcela de 

indisponibilidade na execução do contrato de emprego por ambas as partes, em especial do 

próprio trabalhador. 

 Ora, o princípio da juridicidade impõe ao Estado à lei e ao Direito, na clássica 

submissão à legalidade, hoje “superada, pela inclusão tanto da submissão à legitimidade, 

politicamente conotada, quanto da submissão à licitude, moralmente conotada, todos 

referidos valores constitucionalmente afirmados do Direito pós-moderno”10, a juridicidade. 

Em outras palavras, há limites para a execução do contrato de emprego, e isso se 

reflete nos inúmeros julgados que já trazem em sua fundamentação jurídica para anular 

determinadas práticas a disposição de atitudes por parte do empregador que propiciam a 

inaplicabilidade da norma laboral, uma vez que, do ponto de vista histórico - diga-se 

econômico, político e industrial -, o fenômeno trabalhista como elemento normativo ou 

mesmo ciência autônoma é naturalmente recente, cujas discussões têm se pautado muitas 

vezes pela ótica política do que propriamente jurídica, a começar pelas experiências francesa 

e inglesa, países que despontaram nas discussões relacionadas aos direitos individuais e 

sociais; àquele em decorrência da Revolução de 1789, esse, em razão da própria Revolução 

Industrial, a qual, efetivamente, pode-se dizer, inaugurou uma nova fase para os 

                                                 
10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Funções Essenciais à Justiça. In Tratado de Direito Constitucional. 

Org. MARTINS et al, São Paulo: Saraiva, 2010, p.999.  
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trabalhadores, mesmo que os hábitos, as tradições costumem desaparecer, o trabalho abstrato 

trata-se daquilo que é comum a toda atividade humana produtiva11. 

 No Brasil, por exemplo, somente a partir da década de 193012, com o movimento 

operário, é que, efetivamente, buscou-se uma regulamentação eficaz das relações trabalhistas, 

consolidando-se com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho no ano de 1943, o qual 

ainda hoje é o texto legal base para todas as discussões jurídicas relacionadas ao Direito do 

Trabalho. 

 Diz-se texto-base pelo fato de que até a presente data toda demanda judicial tem nele, 

evidentemente com a sistematização de outras normas aplicáveis13, o texto material e 

processual básico.  

Por essa razão, é que, ainda que superada a discussão acerca do enquadramento do 

ramo do Direito do Trabalho, não se revela fora de discussão, agora do ponto de vista da 

dogmática neoconstitucional, ou seja, com a eficácia material dos princípios, como se verá, a 

máxima de que ao Direito Privado não se aplicam as proibições que não estejam claramente 

estabelecidas em lei, demonstrando, pois, o caráter de subjetividade do mesmo, ainda mais 

quando estamos no alvorecer da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações 

laborais, além da transdisciplinaridade, que vem se consolidando com o passar dos anos ao se 

relacionarem inúmeros avanços nos campos jurídicos, econômicos e sociais. 

                                                 
11 SWEEZY, Paul M. Teoria do desenvolvimento capitalista. 4 ed. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1976, p.58. 
12 DELGADO, Maurício Godinho; Delgado, Gabriela Neves. Justiça do Trabalho no Brasil, p. 297-299 in 

Dimensões políticas da justiça. Org. Avritzer et al, Rio de Janeiro: Civilização Brsileira, 2013.  
13 Tais como os tratados internacionais, convenções da Organizaçação Internacional do Trabalho, e inúmeras leis 

esparsas que tratam na maioria das vezes, de profissões regulamentadas, mas que, ainda assim, não escapam ao 

elemento-chave para caracterizar o vínculo empregatício, ou seja, a subordinação jurídica. E isso é natural, uma 

vez que a especialização das normas é, sem dúvida, um dos maiores avanços que se poderia haver em se tratando 

de atividade laboral que, cada vez mais, reclama suas espefificadades, quer seja em relação às normas de cunho 

objetivo, ou seja, normas relacionadas diretamente àquela atividade, quer as de cunho subjetivo, ou seja, as 

relacionadas à própria condição do trabalhador, como é o caso das quotas sociais as quais as empresas devem 

observar, já demonstrando a nova face das políticas públicas de implementação do mercado de trabalho 

voltando-se não apenas ao capital, a empresa, ao empregador, mas, sim, visando o direito subjetivo de todo e 

qualquer trabalhador. 
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Já aqui o caráter de neoconstitucionalidade acerca dos princípios, ou seja, a sua força 

material, justamente para se emprestar eficácia material aos mesmos, de forma a permitir 

uma nova interpretação e, pois, uma eficácia normativa a preceitos que de outra forma não 

teriam força material para contrapor determinadas decisões judiciais que considerassem 

juridicamente válidas as situações que viessem a desconsiderar a verdadeira situação jurídica 

existente naquela relação entre o trabalhador e o empregador, o que é ponto fundamental para 

a exegese da temática. 

 A imperatividade das normas juslaborais, a teor do disposto no artigo 9º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, tem sua razão jurídica por ser direito subjetivo do 

trabalhador, isso porque a relação existente, a despeito dos elementos caracterizadores, é uma 

relação de hipossuficiência do empregado, tendo a norma o papel de, no mínimo, planificar, 

igualar essa relação do ponto de vista interpretativo. 

E o que seria esse mínimo? Seria justamente delimitar, ou melhor dizendo, limitar a 

atuação do empregador na execução do contrato de emprego, em todos os sentidos, da 

caraterização da admissão à dispensa ou despedimento. 

 Ora, para ambos, trabalhador e empregador, são estabelecidos mecanismos de 

regulamentação para a execução do contrato de emprego. E foi com base nisso que o 

Supremo Tribunal Federal14 estabeleceu os limites máximos do poder normativo da Justiça 

do Trabalho, ao decidir que a redação do §2º, do artigo 114 da Constituição Federal, cuja 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004, alterou a redação para constar a expressão decidir o 

conflito, que15 por exercer seu conteúdo a competência normativa da Justiça do Trabalho, 

suas decisões, a despeito de configurarem fonte do direito objetivo, revestem o caráter de 

                                                 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário n. 197.911-9, Rel. Min. Octávio Gslloti, DJU 

7.11.1997. 
15 RIPPER, William Walter. O poder normativo da Justiça do Trabalho após a Emenda Constitucional nº 

45/2004. São Paulo: LTr, 2007, p. 107.  
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regras subsidiárias, somente susceptíveis de operar no vazio legislativo e sujeitas à 

supremacia da lei formal. 

 Aqui enfatizamos contrato de emprego, justamente para se evitar qualquer 

controvérsia a respeito da natureza da discussão relativamente à subjetividade do 

reconhecimento do vínculo. 

Não se trata, portanto, de excluir desta pesquisa outras espécies de contrato 

juslaborais, apenas nos centramos no elemento definidor do vínculo empregatício, ou seja, a 

subordinação jurídica, cuja aplicação\regra é geral, independentemente da forma e tipo de 

contratação, daí a razão de se mencionar, apenas a título de explicação, pelo menos do ponto 

de vista histórico, do ponto de vista do problema16.  

Em outra vertente, como já mencionado, apenas a título explicativo, sustenta-se que o 

Direito do Trabalho, por se tratar de locação de serviços do Direito Civil, complementado 

pelas normas coletivas, havendo essa especialização progressiva das normas17, demonstra sua 

vertente privada sem perder seu caráter de subjetividade, daí seu caráter de indisponibilidade, 

mesmo que presentes os pressupostos dos elementos de validade do contrato de emprego, ou 

seja, capacidade das partes, idoneidade do objeto, o consenso e a causa lícita, e as 

determinações acessórias como a condição e o termo18.  

Como observa GOTTSCHALK19, essa é dificuldade de se separar nitidamente duas 

categoriais tradicionais da classificação científica do Direito, pois o que se observa com 

maior intensidade no campo do direito social - como é o caso -, no qual se processa uma 

profunda interpenetração de instituições pertencentes ora ao direito público, ora ao direito 

                                                 
16 Para maiores informações e detalhes acerca das teorias de análise dos fenômenos históricos veja-se: BURKE, 

Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo: Fundação 

Editora da UNESP, 1997.   
17 Para maiores informações e detalhes da especialização progressiva das normas, veja-se: GOTTSCHALK, 

Felix Egon. Norma pública e privada no direito do trabalho. Edição Fac-similada. São Paulo: 1995. 
18 GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho. Revista e atualizada por GOTTSCHALK, Elson. 15 ed, Rio 

de Janeiro: Revista Forense, 1998, p.158-165. 
19 GOTTSCHALK, Felix Egon. Norma pública e privada no direito do trabalho. Edição Fac-similada. São 

Paulo: 1995, p.18. 
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privado, entes autárquicos com poderes normativos direcionados ao Direito do Trabalho, 

porém com interferência do próprio direito privado que tem sua parcela de disponibilidade 

como é exigida pela própria dinâmica econômica vigente. 

E ainda aqueles que defendem o Direito do Trabalho como sendo enquadrado como 

ramo do Direito Social20, que o definem como ciência dos princípios e leis voltadas ao bem 

coletivo, contudo não se devendo inserir o contrato de trabalho como sendo um contrato de 

interesse social, pois a acepção do termo induz à pluralização dos efeitos de um determinado 

contrato, quando, em verdade, o mesmo é, em regra, individual, e os efeitos desse contrato 

encontram um elastecimento, uma elevação jurídico-constitucional, por se tratar de direitos 

fundamentais; daí a parcela de indisponibilidade, como acima mencionado. 

 Há, pois, necessidade de se estender os efeitos do contrato de trabalho, dessas 

garantias decorrentes do contrato de emprego, uma vez que ainda que não se estabeleça a 

contratação de forma coletiva, de regra21, inegavelmente todo contrato gerará efeitos, ainda 

que tardiamente, independentemente da categoria à qual pertença o empregado, justamente 

pela natureza jurídica da declaração do vínculo empregatício, ou seja, ex nunc. 

É nesse contexto, portanto, que saltam as garantias do trabalhador, consubstanciadas, 

em especial, na Consolidação das Leis do Trabalho, e, principalmente, na Constituição 

Federal, e mais recentemente, com a materialização da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, a qual vem sendo reiteradamente fundamentando as decisões judiciais a 

despeito de se tratar de relações privadas. 

Disso, é que sobressai a importância da discussão da natureza jurídica do Direito do 

Trabalho; como ponto de partida para toda a teorização da dogmática jurídica laboral, uma 

                                                 
20 A respeito da natureza jurídica do Direito do Trabalho, veja-se: SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; 

VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. 10. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1987. 2 v. e 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. 
21 Sobre cláusulas gerais e coletivas de contrato a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 

condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. 
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vez que muito se falou a respeito da ruptura dos quadros corporativos e o surgimento do 

proletariado, de onde se extrai, ao menos do ponto de vista sociológico, jurídico, político e 

econômico, a historiografia dos trabalhadores que devem passar por essa preliminar. 

 Referida discussão refletiu diretamente na edição e conformação dos dispositivos 

legais e decorrera justamente em razão do abuso perpetrado alhures, que num primeiro 

momento se constatou a necessidade de se limitar o poderio do detentor do meio produtivo, 

e, após, o dono do capital. 

E aqui não se estar a falar acerca de teorias econômicas e sociais, e.g. marxismo ou 

liberalismo, mas sim de sucessões sistemáticas22 de condições que refletem diretamente no 

direito do empregado, ao se margear a intepretação jurídica desses direitos, daí a função 

normativa da interpretação jurídica, que é espécie do gênero denominado interpretação 

normativa23, essa, sim, de onde derivarão as consequências práticas para a sociedade24. 

Tudo isso, à espreita das revoluções (Industrial e Francesa) que antecederam a grande 

leva de leis e tratados25, visando não apenas formal, mas materialmente26, os direitos e 

                                                 
22 A noção de sistematização aqui empregada refere-se à ligação direta que existe entre os sistemas jurídicos, 

econômicos, políticos e sociais que envolvem os trabalhadores. 
23 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. São Paulo: Martins fontes, 2007, p.5-6. 
24 Idem. Ob. Cit. p.7-8. “A interpretação aqui não tem uma função meramente recognitiva do pensamento (deum 

pensamento concluído em si na sua peculiaridade histórica), mas a função de desenvolver diretivas para a ação 

prática ou para uma opção; e assim assume a tarefa de sempre manter em vida, mediante o entendimento de 

uma [4] ordem da realização, e particularmente assume a tarefa de conservar em parte a eficácia na vida de 

uma sociedade normas, preceiros e avaliações normativas, que são destinados a regulá-la ou a servi-lhe de 

orientação.[...] Além disso, o intérprete deve – como assim o fez que já emanou a norma ou a pronúncia de 

caráter preceptivo – imaginar-se nas reações e repercussões práticas e, nesse sentido, dramatizar para si 

mesmo (“realize, como se diria em inglês) o êxito da interpretação que está para propor e sustentar.” 
25 No caso específico do Brasil, podemos estabelecer como fases dessa evolução do Direito Laboral, o 

Liberalismo Monárquico, nos anos de 1822 a 1888, Liberalismo Republicano, do período de 1889 a 1930 e a 

fase intervencionista, a partir dos anos de 1930. Internacionalmente, têm-se a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), Declaração do Direito ao Desenvolvimento (1986), Declaração e Programa de Ação de Viena 

(1993), Declaração de Pequim (1995), Preceitos da Carta das Nações Unidas (1945), Convenção contra o 

Genocídio (1949), Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados (1966), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial (1968), Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (1984), 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984), 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

(1948), Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 

a Tortura (1985), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(1994), todos voltados à proteção dos direitos fundamentais, os quais dizem respeito, direta, ou inderetamente, 

aos trabalhadores. 
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garantias sociais, tendo como exemplo máximo a criação da Organização Internacional do 

Trabalho no ano de 1919, visando, essa, garantir os direitos dos trabalhadores e, 

principalmente, visando melhores condições de trabalho e a proteção do trabalhador, os 

quais, até o presente momento, encontram dificuldades para serem implementados, ainda que 

minimamente27. 

Veja-se, a no caso brasileiro, somente com a Emenda Constitucional nº 72, de 2 de 

abril de 2013, alterou-se a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal 

para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os 

demais trabalhadores urbanos e rurais, demonstrando o descompasso simplesmente formal 

importa em existência de qualquer eficácia das normas e os princípios protetivos do 

trabalhador. Estes últimos, sob o comando da sistematização das normas, com a 

materialização dos princípios, ainda, assim, encontrava óbice intransponível antes da edição 

da referida Emenda Constitucional. 

Seus efeitos e consequências jurídico-políticas são evidentes ao exigir um maior 

debate legislativo em busca de medidas alternativas a restrições dessa natureza, ainda que o 

exame de constitucionalidade da decisão (interpretação judicial) observe o alcance específico 

do dispositivo para se determinar se há fundamento constitucional em relação à pretensão do 

titular; se a medida estatal, no caso, a interpretação desconforme os preceitos de proteção aos 

                                                                                                                                                         
26 O sentido material aqui empregado é justamente o papel que o julgador, ou seja, ao se exercer o poder 

jurisdicional, deve empregar ao interpretar essas normas protetivas. O termo protetivo, alerte-se, não significa 

que se tenha como norma paternalista. Pelo contrário, não se pode sistematizar normas da mesma forma que se 

ponderam os princípios, justamente por estar-mos em dois planos totalmente diversos no que pertine à 

hermenêutica jurídica, uma no plano da validade, o outro do plano da eficácia. 
27 Isso se constata, uma vez que as resoluções e decisões desses organismos internacionais, tais como a 

Organizaçaçõ Internacional do Trabalho, originam o que se denomina de direito derivado, cuja observância é 

obrigatória aos seus membros por razões de delegação normativa própria desses mecanismos internacionais. 

Porém, paradoxalmente, há relutância em sua plena aplicabilidade, justamente em raão de outro princípio 

internacional que é o da autodeterminação e da própria soberania da nação, cuja interferência só consegue ter 

eficácia com a aplicação de sanções das mais variadas espécies, porém, normalmente de cunho econômico, 

visando dar eficácia plena aos seus comandos. Perde-se, por vezes, a dialogicidade necessária à solução de 

questões de cunho socio-econômico, como é o caso das relações de trabalho e emprego, aqui designada de forma 

geral, uma vez que os próprios sindicatos das categorias vêm perdendo, gradativamente, força nas tratativas de 

cláusulas, especialmente, sociais. A respeito da historiografia do operariado e o papel do sindicalismo na 

formação do Direito do Trabalho, veja-se HOBSBAWM, Eric. J. Os trabalhadores: estudos sobre a história do 

operariado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012. 
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direitos fundamentais pode ser considerada uma intervenção, uma vez que, inevitavelmente, 

nas relações juslaborais há um claro e nítido limiar entre a liberdade do empregador e a 

parcela de indisponibilidade do empregado e se existe uma justificação constitucional para 

que justifique essa parcela de indisponibilidade na declaração do vínculo empregatício, sendo 

ela formal28 ou material29; além da definição do objeto da tutela, após a identificação do seu 

titular, para se verificar se a área de regulamentação (fenômeno social) pode ou não ser objeto 

de uma intervenção. 

 Disso, resulta, não obstante, outro grande problema, uma vez que surge a necessidade 

de definição do titular do direito, uma vez que há contextos em que outras pessoas podem 

exercer funções muito aproximadas no que diz respeito à sua execução (produção), sem, 

contudo, haver o elemento característico da subordinação jurídica. Daí a importância de se 

conjugar todos os fenômenos jurídicos, econômicos, sociais e políticos ao se tratar do tema 

ora em análise, havendo na parassubordinação a nova etapa interpretativa relacionada ao 

elemento subordinação jurídica. 

 A importância desses parâmetros se evidencia em toda e qualquer decisão judicial, e 

que, no caso específico dos direitos dos trabalhadores, a recente decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal30, na qual declarou que a prescrição trintenária dos créditos 

devidos ao empregado a título do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabelecida pelo 

artigo 23, da Lei 8.036/1990 e do artigo 55, do Decreto 99.684/1990, não se apresentava com 

interpretação conforme o texto constitucional, devendo ser aplicada a regra geral quanto aos 

créditos resultantes das relações de emprego, ou seja, dois anos para ajuizamento da ação 

                                                 
28 Esta relacionada ao critério de reserva legal, cuja aplicação, em se tratando de norma com caráter de direito 

fundamental, prescinde de outras formalidades, conforme estabelecido na própria Constituição Federal. 
29 Esta relacionada ao critério da proporcionalidade entre a o fato, ou a própria necessidade, e a medida a ser 

adotada, tal como se impõe a técnica da ponderação dos princípios. A respeito da ponderação, veja-se: ALEXY, 

Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed., Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2011. 
30 Para maiores detalhes veja-se o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 70.912, da relatoria do 

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. 
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judicial e retroação aos últimos cinco anos a contar da data do ajuizamento da ação, numa 

clara demonstração de que a hermenêutica jurídica tem que se valer de parâmetros certos e 

determinados ou determináveis objetivamente, de modo a emprestar segurança jurídica. 

 Essas decisões, por terem natureza de repercussão geral, evidentemente reforçam a 

necessidade de criação de um mecanismo de regulação31 dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade que se apresenta justamente como forma de preservação da sistemática 

constitucional. 

Nesse aspecto, a declaração de incompatibilidade encerra diversas consequências 

jurídicas, sociais, políticas e até mesmo econômicas, necessitando, portanto, em situações 

excepcionais, que seus efeitos jurídicos sejam claramente estabelecidos visando segurança 

jurídica, observando o excepcional interesse social32. 

Em verdade, o sistema jurídico possui a necessidade de oferecer segurança às relações 

jurídicas como maneira de se autolegitimar e emprestar eficácia à norma constitucional e isso 

está diretamente relacionada à interpretação dos elementos caracterizadores do vínculo 

empregatício, em especial, a subordinação jurídica. 

 Indiscutivelmente os avanços tecnológico, social e econômico refletem 

diretamente nas relações jurídicas, que reclamam resoluções cada vez mais 

                                                 
31 Essa regulação, tecnicamente denominada modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, foi 

introduzida por intermédio da Ação Declaratória de Insconstitucionalidade nº 1.108, no ano de 1995, oriunda da 

dogmática alemã, em outra decisão que afetava diretamente não só os trabalhadores, mas, também, os próprios 

empregadores, uma vez que versava sobre o custeio da seguridade social que incidiria sobre a folha de 

pagamento, revelando tal decisão, em verdade, que a expressão justificadora para utilização da modulação 

temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, ou seja, “política judicial de conveniência”, tinha o 

objetivo claro de impedir que as contribuições já realizadas durante anos não fossem objeto de tentativa 

restituição por parte do contribuinte, tal qual ocorreu na recente decisão, agora no que se relacionao ao 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando o aspecto negativo de determinadas 

interpretações judiciais. 
32A imprecisão terminológica, carregada de subjetividade, demonstra, claramente, o liame que permeia uma 

decisão constitucional ou inconstitucional. A despeito da indeterminação dos conceitos de segurança jurídica e 

excepcional interesse público, uma vez carecer de um parâmetro rigidamente controlável e as discussões do 

Supremo Tribunal Federal a respeito da determinação desses parâmetros se apresentarem muitas vezes como 

mera conveniência política, em determinadas situações, como as acima mencionadas, e.g. , efetivamente, a 

modulação deve se fazer presente, uma vez que a segurança jurídica deve ter contornos jurídicos claros e 

delineados, enquanto o “excepcional interesse social” se destaca como elemento retórico e discursivo. 
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sistemáticas, especialmente quando se evidenciam as lacunas axiológicas, as quais 

elevam o debate acerca da necessidade de uma utilização crescente dos precedentes 

jurisprudenciais de forma a amparar as decisões judiciais, precedentes estes que, após a 

edição da Emenda Constitucional nº 72, de 2 de abril de 2013, resultaram em 

exacerbados pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o processamento de Recurso de 

Revista, visando combater decisões muitas vezes eivadas de aspectos teratológicos, mas 

tudo em observância à integração das normas. 

 Busca-se a efetivação jurídica do vínculo empregatício propiciando segurança jurídica 

para ambas as partes, daí surgindo, portanto, a essência do tema: discutir até que ponto a 

descaracterização do vínculo empregatício limita a efetividade dos direitos sociais e quais 

seus efeitos jurídicos. 

O fato é que a norma constitucional relativa às garantias sociais protege de igual forma 

a admissão do trabalhador, independentemente de sua atividade, por ser a continuidade um 

dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício que foge ao controle do empregado 

no sentido de ser um dos aspectos da própria hipossuficiência do empregador fazer cessar esta 

continuidade, impedindo o empregado de exercer suas funções. 

 As relações de trabalho e emprego, com o passar dos anos, especialmente com o 

avanço tecnológico e a criação e regulamentação de diversas profissões, têm se apresentado 

com diversas particularidades, especialmente com relação à forma e modalidade de 

consecução dos fins contratuais, dificultando a caracterização do vínculo empregatício.  

 Não são todas as relações de cunho laboral que importam, necessariamente, em 

existência de contrato de emprego. 

 Às decisões judiciais, pressupõe-se a observância das normas constitucionais, quer 

sendo na interpretação conforme a Constituição ou conforme os direitos fundamentais, estes 

com aplicação imediata, conforme estabelece o §1º, do artigo 5º, especialmente por ser o 
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Direito do Trabalho um ramo regido por seus institutos próprios, mas que possui nos direitos 

fundamentais o alicerce para a sua eficácia plena, surgindo, daí, o primeiro embate 

teleológico, justamente por ser a limitação da norma infraconstitucional uma face do controle 

de constitucionalidade, cuja própria interpretação judicial pode apresentar-se inconstitucional.  

 Surge, então, o questionamento, nas decisões judiciais, acerca do porquê o contrato de 

trabalho deve ser visto como um contrato-realidade, pouco importando a denominação 

conferida ao trabalhador ou a documentação que possa ser produzida em seu desfavor, tendo 

como elemento caracterizador da existência de vínculo empregatício a presença da 

subordinação jurídica entre as partes envolvidas, ou seja, o poder diretivo, regulamentador, 

fiscalizador e disciplinador deferido ao empregador, fugindo-se desse conceito a 

heterodireção, já há muito ultrapassado; justamente pelo fato de que essa condição de 

contrato-realidade não foi abandonada como critério para constatação da subordinação 

jurídica. Se assim não o fosse, dar-se-ia plena validade formal33 em detrimento à realidade. 

 Disso, certamente daria sustentação jurídica e invalidadaria o artigo 9º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, o que não pode admissível. Existiria, portanto, uma 

antinomia. 

  A relação de trabalho distingue-se da relação de emprego no que pertine à ausência de 

subordinação jurídica, não exigindo, incondicional e concomitantemente, a pessoalidade, 

onerosidade, alteridade, continuidade e subordinação jurídica irrestrita.  

 O fato de o direito do trabalho pertencer ao ramo do direito privado não possibilita, 

necessariamente, renúncia às consequências jurídicas do vínculo existente, por ser esta 

                                                 
33 O emprego do termo forma, aqui destacado, está direcionado ao fato de que o próprio princípio da primazia da 

realidade deve ter eficácia plena quando da interpretação jurídico-constitucional dos elementos caracterizadores 

da vinculação empregatícia, justamente em contraponto às novas formas de contratação e execução dos contratos 

de emprego, especialmente no que se refere à parassubordinação, na qual somente este elemente é quem poderá 

dirimir as efetivas dúvidas acerca da existência da subordinação jurídica. Sabe-se, que o dito contrato-realidade, 

dogmaticamente, não se apresenta como novidade, porém, no caso específico desta pesquisa, o tratamento 

hermenêutico possuiu viés constitucional, ou seja, de interpretação conforme a Constituição Federal e, portanto, 

conforme os direitos fundamentais, justificando a sua análise desse ponto de vista, não do ponto de vista 

meramente contratual, que efetivamente, prescinde até mesmo de qualquer formalidade para se dar plena eficácia 

e validade ao contrato de emprego.  
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limitação decorrente da parcela de indisponibilidade desse direito por parte do trabalhador, 

especialmente pelo fato de o vínculo empregatício refletir nos âmbitos sociais e econômicos, 

refletindo, inclusive, na proteção da entidade familiar, em caso de despedimento involuntário, 

enfermidade ou falecimento do trabalhador, conforme previsão constitucional dos artigos 6º e 

7º, I, II, III, XXV, XXVIII, XXIX e XXXIV.  

 Essas inúmeras divergências jurisprudenciais, especialmente em decorrência da 

ampliação da competência material da Justiça do Trabalho ocorrida no Brasil após a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, invariavelmente 

implicam na exaltação decisões levadas a efeito por vezes pontualmente, de forma dissociada 

da efetividade de sua aplicabilidade, quer seja por impossibilidade de sua eficácia plena, uma 

vez que a sistemática jurídica amparada em fontes secundárias de normatização quer por não 

estar em compasso com a sistemática da dinâmica econômico-social, levarão necessariamente 

a ser retomada a mesma linha interpretativa anterior, quer seja em razão da necessidade de 

readequação normativa em razão dessa lacuna axiológica persistente, preenchida 

invariavelmente por súmulas de julgados, proporcionando uma inversão na lógica da inovação 

legislativa, muitas vezes ocasionando uma verdadeira usurpação de competência, acarretando 

insegurança jurídica, reforçando a fragilidade já observada quando da renúncia às 

consequências jurídicas do vínculo empregatício existente. 

Assim, o presente trabalho tem como outro objetivo analisar os elementos 

caracterizadores do vínculo empregatício, levando-se ao estudo descritivo dos efeitos 

socioeconômicos decorrentes das interpretações judiciais dos direitos fundamentais do 

trabalhador que fragilizam os direitos sociais ainda que presentes os elementos 

caracterizadores do vínculo empregatício, de modo a se conhecer a evolução histórica dos 

direitos sociais dos trabalhadores, compreender os princípios gerais do Direito no qual o 

assunto está inserido. 
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 Além disso, analisar-se-á o entendimento que o ordenamento jurídico pátrio e 

internacional dispensa acerca da caracterização do vínculo empregatício e seus efeitos 

vinculantes quanto à efetivação dos direitos sociais dos trabalhadores, de modo a se 

compreender e avaliar o alcance dos efeitos socioeconômicos no ordenamento jurídico 

nacional de acordo com a Constituição Federal de 1988 e sintetizar o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial acerca dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício 

na relação de emprego de modo a determinar se, do ponto de vista constitucional, e à luz do 

caput do artigo 6º, da Constituição Federal, a caracterização do vínculo empregatício é direito 

subjetivo do empregado, ou pode ele optar pela sua descaracterização e quais as 

consequências que a desuniformização jurisprudencial acerca da caracterização de um vínculo 

empregatício acarreta nos âmbitos jurídico e socioeconômicos. 

 A jurisdição cria regra apenas para o caso concreto, individual, determinado, não 

sendo aplicável automaticamente às demais situações, isto porque o poder judicante não pode 

ser aplicado sem a devida provocação.  

 A proteção dos direitos sociais se apresenta evidente, ainda que em alguns casos a 

formação do vínculo empregatício se revista de invalidade, como nos casos de empregado 

público admitido sem prévia submissão a concurso ou seleção pública, conforme o caso, (e.g. 

Súmulas nº 331, IV e nº 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, artigo 37, da 

Constituição Federal), menor que labora em ambiente insalubre ou periculoso, em horário 

noturno, estrangeiro sem a devida autorização, seus efeitos devem ser considerados 

plenamente válidos, ante o irrecuperável labor despendido do trabalhador, ante a garantia dos 

incisos III, IV e V, da Constituição Federal. 

Aqui se protege o labor já dispendido, não o vínculo jurídico propriamente dito, sendo 

os efeitos desse vínculo declarados nulos, resguardando-se, ainda assim, o salário, que é uma 

das características do contrato de emprego (onerosidade), mas que, sem a conjugação dos 
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demais elementos, perde o efeito constitutivo e não pode ser declarado o vínculo não por 

interpretação judicial indesejada, mas por impedimento legal aplicado à espécie. 

Indo além, em defesa do princípio da isonomia (Artigo 5º, Constituição Federal), o 

Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial, da Secção de Dissídios 

Individuais 1, nº 383, explicitando que, muito embora a contratação irregular não gere vínculo 

direito com a administração pública, não afasta, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito 

dos empregados terceirizados - no caso específico de terceirização do trabalho no âmbito da 

administração pública -, às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas34 asseguradas 

àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções, o 

que, aliás, vem sendo objeto de tratativa de alteração legislativa com o Projeto de Lei nº 

4.330/04, cuja maior crítica é tecida no que diz respeito à possibilidade de se terceirizar a 

atividade-fim35 do empregador. 

 Papel preponderante na defesa dos direitos sociais, a caracterização do vínculo 

empregatício ainda é garantia em caso de ocorrência de acidente de trabalho (Artigo 5º, 

XXVII, da Constituição Federal), por ser, em sua maioria, objetiva36, e cuja competência 

material foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal com a edição da Súmula Vinculante nº 

22, alargando, sem dúvida, os direitos, ao menos processualmente, em relação à duração dos 

processos. 

                                                 
34 Normativa aqui no sentido de vantagens econômicas e sociais garantidas por intermédio de instrumentos 

coletivos de trabalho, especialmente no caso de equiparação salarial em razão de função exercida pelo 

trabalhador ou jornada de trabalho diferenciada ppor esses instrumentos coletivos. 
35 Anote-se, que o elemento caracterizador de efetiva e legal terceirização de mão de obra gira em torno do 

desenvolvimento, por parte do empregado, de atividade que não esteja diretamente relacionada ao fim 

econômico da sociedade empresária, ou seja, de seus objetivos produtivos. Para maior aprofundamento acerca da 

temática, veja-se: CAMMILIERI, Katia de Macedo Pinto. Terceirização: os diversos aspectos no mercado de 

trabalho brasileiro in RUDIGER, Dorothee Susanne. Tendências do direito do trabalho para o seculo XXI: 

globalização, descentralização produtiva e novo contratualismo. São Paulo: LTr, 1999, p. 173-200. 
36 O conceito de culpa objetiva aqui empregado cinge-se especialmente ao fato de que em existindo os elementos 

caracterizadores do vínculo empregatício, o risco da atividade econômica (alteridade) é do empregador, ainda 

que não anotada a carteira profissional, na forma prevista do artigo 30, que estabelece que os acidentes do 

trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira do 

acidentado, ou seja, o trabalhador empregado, e referido documento, a teor do artigo 29, deve ser anotado em até 

quarenta e oito horas contados da admissão, ambos da Consolidaçao das Leis do Trabalho, demonstrando, dessa 

maneira, que a formalidade, na caracterização do vínculo, é totalmente dispensável, uma vez que ainda assim, 

gerarão os efeitos decorrentes dessa subordinação jurídica do empregado. 



31 

 

 Poder-se-ia, ainda, indagar-se acerca disso, a aplicabilidade das Súmulas 

Vinculantes, a teor da Emenda Constitucional nº 45/2004, a qual acrescentou à 

Constituição Federal do Brasil o artigo 103-A, onde se estabelece que o Supremo 

Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 

súmula que, a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei, justamente porque estar-se diante de 

matéria que demanda apreciação não só de matéria constitucional, em grau de recurso, 

mas sim das próprias decisões das Cortes Juslaborais, conforme estabelece a nova 

sistemática processual instituída pela Emenda Constitucional nº 72, de 2 de abril de 

2013, que resultou em exacerbados pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o 

processamento de Recurso de Revista visando combater decisões muitas vezes eivadas 

de aspectos teratológicos, como já afirmado. 

 Evidentemente essa regra, num primeiro momento, apresentar-se-ia desconexa com o 

próprio conceito fonte da jurisprudência como fonte do direito e em decorrência do poder 

judicante, e em contraponto ao princípio da demanda, permitindo, inclusive, verdadeira 

usurpação de Poder, uma vez que o Judiciário estaria legislando de forma originária, o que 

evidentemente não é permitido.  

 Entretanto, da leitura o referido dispositivo constitucional, verifica-se que tal 

usurpação não se faz presente, pois, para a criação da súmula vinculante, ainda assim, se faz 

necessária a presença das decisões reiteradas sobre a matéria constitucional, o que, 

cientificamente, dá validade jurídica a esse instituto. 
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 No mesmo sentido, é o parágrafo primeiro do referido dispositivo, onde se estabelece 

que a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 

a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 

processos sobre questão idêntica. E isso se reflete com a promulgação da Lei nº 10.015, de 21 

de julho de 2014, que estabeleceu novos critérios de admissibilidade recursal, inclusive 

obrigando os Tribunais Regionais do Trabalho a uniformizarem os seus julgados. 

Particularmente no Brasil, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho por si só já se 

revestem da qualidade de atos-regras, o que não ocorre no direito comum, a não ser em se 

tratando de decisões do Supremo Tribunal Federal – STF, ante o restabelecimento das 

súmulas vinculantes, as quais, conforme já mencionado, resta explícita a necessidade da 

reiteração dos temas nas decisões da Corte, a fim de viabilizar a criação da súmula tida por 

vinculante. 

 Em relação às sumulas vinculantes, estas decorrentes da Lei nº 11.417, de 19 de 

dezembro de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal do Brasil, 

disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 

Supremo Tribunal Federal do Brasil, dúvida não resta acerca de sua normatividade e validade 

jurídico-constitucional. 

Nesse contexto, verificados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício 

estabelecidos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, ainda observando o 

disposto no artigo 9º da referida consolidação, bem como nas Súmulas nº 331, I a VI, 386 e 

212 do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é ônus do empregador provar suas alegações, ante a presunção da continuidade 

da relação de emprego, sem que haja ofensa ao devido processo legal (artigo 5º, LV, 
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Constituição Federal), inclusive com aplicação subsidiária e extensiva da inversão do ônus da 

prova, prevista no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor. 
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3 HERMENÊUTICA E DIREITOS SOCIAIS NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

 

Metodologicamente os sistemas de proteção dos direitos sociais são divididos em geral 

e especial, sendo o sistema geral de proteção complementar, uma vez que não declina 

especificamente o sujeito do direito, ao contrário do especial, que estabelece especificamente 

esse sujeito (e. g. vítimas de tortura, refugiados, imigrantes etc.), visando, portanto, a 

erradicação dessa discriminação, ofertando um tratamento diferenciado a esses sujeitos, 

especialmente no que se refere às ações afirmativas (políticas públicas), e no caso específico, 

os trabalhadores empregados. 

 Além disso, alarga-se o conceito desses sujeitos titulares desses direitos, tendo em 

vista inexistir tal proteção anteriormente à adoção dessas medidas protetivas, sem a qual não 

haveria uma perspectiva de proteção das minorias e outros sujeitos, ou seja, visa findar uma 

situação fática. 

 Tal proteção apresenta-se de diversas formas, como, por exemplo, promoção de 

políticas públicas, promoções de ações afirmativas, estas sendo comprometimento do Estado-

membro para garantir a proteção e dignidade mediante políticas temporárias; temporárias 

justamente para evitar a ocorrência de contraposição dessa vulnerabilidade, e cujos 

mecanismos de controle se dão pela promoção de relatórios, inspeções e, no caso de sistema 

especial, mediante peticionamento do próprio interessado, sendo especificamente relacionado 

ao Direito laboral, essa regra, em verdade, torna-se, ou tende a ser definitiva, justamente por 

representar uma acréscimo indisponível e indissociável de proteção à relação empregatícia. 

No que se relaciona ao sistema especial de proteção, é de se destacar que as 

declarações não têm efeitos vinculantes, sendo normas principiológicas, cuja observância se 

deve aos costumes internacionais, não possuindo características de contratos, tal como os 

tratados internacionais, os quais estabelecem deveres específicos para se comprovar o seu 

cumprimento, como obrigações de apresentação de relatórios, justificando a aplicação de 
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sanções (políticas, econômicas etc.) em caso de não observância, e isso sempre foi um dos 

grandes empecilhos para a consecução de normas protetivas da relação de emprego, como, no 

caso do Brasil, que somente em 2013, por intermédio da Emenda Constitucional nº 72, de 2 

de abril de 2013, a qual alterando a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição 

Federal, estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os 

demais trabalhadores urbanos e rurais, assegurando à referida categoria os direitos previstos 

nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 

XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 

simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 

da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 

XXVIII, bem como a sua integração à previdência social, ratificou a Convenção nº 189 da 

OIT37, mesmo o Brasil contando com 7,2 milhões de trabalhadores domésticos, conforme 

apontou pesquisa da própria OIT38, o que demonstra pouca eficácia. 

Os efeitos dessa globalização sobre as relações jurídicas, conforme aponta Dorothee 

Susanne Rüdiger39, importa, em verdade, numa ascendente “comercialização” das relações de 

trabalho, refletindo diretamente na aplicação dessas normas internacionais de proteção ao 

trabalhador, que, por intermédio de medidas flexibilizadoras, como um alargamento das 

matérias postas nas negociações coletivas de trabalho, inclusive com a precarização dos 

postos de trabalhos que sofrem multifracionamentos, sem que, com isso, alguém, ou seja, o 

beneficiário daquela cadeia produtiva perca seu poder diretivo, ainda mais com a utilização de 

modernos meios de controle sobre produção, jornada de trabalho e metas de vendas e que, na 

                                                 
37 Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/entra-em-vigor-

convencao-sobre-trabalho-domestico-da-oit>, Acesso em: 18 set. 2014. 
38Idem. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-ubl/documents/publication/wcms_173363.pdf 

Acesso em: 18 set. 2014. 
39 RUDIGER, Dorothee Susanne. Globalização econômica, descentralização produtiva e direitos fundamentais 

dos trabalhadores. In idem. Tendências do direito do trabalho para o seculo XXI: globalização, 

descentralização produtiva e novo contratualismo. São Paulo: LTr, 1999, p.23-27. 
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verdade, em escala global, só há padronização de áreas do direito ligadas ao mercado de bens 

e de valores visando apenas um maior rendimento do capital. 

E mais, referida autora contesta, com grande propriedade, o papel da jurisprudência na 

efetividade dessas normas comunitárias de trabalho, como da Comunidade Europeia e 

Mercosul, por terem um caráter mais programático que cogente, destacando o perigo do 

chamado dumping social, correndo o Direito do Trabalho o risco de ser globalmente 

desregulado, e tais regras gerais, além de serem pouco divulgadas, quando analisadas, sofrem 

uma interpretação judicial restrita40. 

Nesse aspecto, podemos ainda destacar o fato de que ainda que se promova a 

eliminação das desigualdades através dessas imposições que levam à adoção de políticas e, 

portanto, sujeição a sanções econômicas, políticas e até mesmo militares ao Estado signatário 

deve ser assegurada sua soberania, mediante reserva, na adoção de determinadas medidas, 

justificando-as, porém, com base na legislação, motivos religiosos ou mesmo culturais41, isso 

se justifica em razão da autodeterminação e soberania, sendo a conceituação desse elemento 

subjetivo imprescindível, uma vez que servem como balizas definidoras da área de proteção 

normativa, possibilitando, portanto, uma análise constitucional da temática quando nos 

referimos a direitos sociais, já havendo, daí, grande entrave no que diz respeito à sua eficácia. 

Ora, tendo o Direito Social o papel de proteção dos economicamente inferiores, o que, 

dogmaticamente é difícil de refutar, uma vez que todo direito decorre de relações sociais e 

que todos os setores do mundo jurídico foram e são influenciados por este espírito 

socializador e que não apenas introduz novas normas, mas a sua inova a sua própria forma de 

interpretá-las. 

                                                 
40 Idem. p.25. 
41 Como é o caso clássico dos adventistas do sétimo dia, como forma de observância a outro preceito 

constitucional, que é a liberdade religiosa. 
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 Segundo Bobbio42, “a formação histórica da declaração de direitos divide-se em três 

fases: a previsão nas obras dos filósofos iluministas, nas constituições dos Estados Unidos da 

América43 e da França e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.” 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge o sistema de proteção 

universal/internacional, considerando o ser humano como sujeito dos direitos humanos (a 

condição humana), dignidade da pessoa humana, rompendo a perspectiva de proteção do ser 

humano como dever exclusivo e interno do Estado, sendo a comunidade internacional 

corresponsável para a efetivação dessa proteção, ante o dever de cooperação. 

Daí a importância da análise do ponto de vista cultural44 de certas tradições, 

justamente para evitar absurdos, como observou Antonil45, ao falar que durante o período 

colonial brasileiro, a grande indústria açucareira aceitava amplamente a administração dos 

escravos seguindo a linha dos três pês46, porém, contraditoriamente, no inventário de Manoel 

Araújo Menezes47, datado de 25 de setembro de 1752, registrou-se que a escrava Ana era 

assalariada, inclusive excluindo-se de sua jornada laboral, domingos e dias santos, mesmo 

muna sociedade tipicamente sujeita às normas sociais48, demonstrando que numa mesma 

época, num mesmo contexto histórico, num mesmo país, duas situações jurídicas coexistiam 

em relação ao trabalho. Uma negando qualquer direito, outra garantindo salário. 

                                                 
42 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.27 apud RUDIGER, Dorothee 

Susanne. Globalização econômica, descentralização produtiva e direitos fundamentais dos trabalhadores. In 

idem. Tendências do direito do trabalho para o seculo XXI: globalização, descentralização produtiva e novo 

contratualismo. São Paulo: LTr, 1999, p.26. 
43 Que é o marco do Estado Liberal de Direitos como contraponto ao Estado Absolutista, tendo em Thomas 

Hobbes, John Locke e Jaques Rousseau a fundamentação político-filósifica. 
44 Aqui a historiografia da Escola dos Annales, como anteriormente mencionado, apresenta sua face, ao analisar 

o fato jurídico do ponto de vista dele, em si, e não dos personagens, propriamente ditos. 
45 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Ed. Andrée Mansuy, Paris, 

1965, liv. 1,. Cap. 9, apud SCHWARTZ. B. Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade 

colonial 1550-1835. Tradução de Laura Teixeira Motta. Companhia das Letras: São Paulo, 2011, 4ª 

reimpressão, p.122. 
46 Essa política administrativa do PPP, traduzia-se em castigos (Pau), alimentação mínima, apenas para se manter 

(Pão) e vestimentas mínimas, apenas para se manter o decoro (Pano). 
47 GALVÃO, Hélio. Velhas heranças. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2012, p.30-31. 
48 SCHWARTZ. B. Stuart. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: O Tribunal Superior da Bahia e seus 

desembargadores, 1609-1751. Tradução de Berilo Vargas, São Paulo: Companhia das Letras: 2011, p.202. 
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 Há inversão da liberdade, como valor, como elemento essencial dos tratados 

internacionais, especialmente a dignidade da pessoa humana; perspectiva de que as dimensões 

dos direitos fundamentais não suplantam uns aos outros, não havendo aqui sopesamento, 

conforme Alexy49, tendo em vista que não diz respeito à importância conferida à liberdade, 

mas o que deve ser definido como tal. 

 Os tratados viam o sujeito de direitos como um todo, de forma que somente há pouco 

tempo as convenções internacionais passaram a observar esses direitos de forma direcionada e 

individualizada para o sujeito de direito. 

 A nova fase econômico-social do Estado Liberal do Direito, como a expansão do 

capitalismo, teve na Revolução Francesa a definição do perfil ideológico dos movimentos 

políticos em razão do Iluminismo, de caráter racional, liberal e democrático50.  

 Nessa perspectiva, os pactos e tratados possuem as mesmas características, como 

necessidade de ratificação e efeito vinculante, ao contrário da declaração, que prescinde de 

ratificação e não possui efeito vinculante, o que poderia ser óbice à proteção da dignidade da 

pessoa humana, mas não o é, pois decorre da simples condição de ser humano. 

 Assim, os sistemas gerais de proteção são complementares e não declinam 

especificamente o sujeito de direito, ao contrário do especial, que estabelece especificamente 

esse sujeito, visando, pois, a erradicação dessa discriminação, oferecendo um tratamento 

diferenciado a esses sujeitos, especialmente no que tange às ações afirmativas, 

comprometendo-se o Estado a adotar medidas temporárias para erradicação da exclusão. 

 Além disso, ele alarga o conceito desses sujeitos detentores desses direitos, pois 

anteriormente não haveria uma perspectiva de proteção das minorias e outros sujeitos, 

                                                 
49 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011, p.163-176 
50DELGADO, Maurício Godinho; Delgado, Gabriela Neves. Constituição da república e direitos fundamentais: 

dignidade da pessoa humana, justiça social e direito de trabalho. 2 ed., São Paulo: LTr, 2013. p. 17. 
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permitindo a utilização de diversos mecanismos de controle, tais como relatórios, inspeções, 

no caso de tratados ou convenções, ou mesmo peticionamento individual. 

Nesse contexto, se exige que a observância e o respeito aos direitos humanos 

(igualdade, integridade física, dignidade etc.) sejam gerais por toda a comunidade 

internacional, o que vem norteando os diversos instrumentos internacionais de proteção da 

dignidade da pessoa humana, pelo simples fato de sua condição humana, como ser infungível, 

como se pode observar na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, como 

concepção moderna desses direitos51. 

Disso, sob o aspecto cultural, o universalismo apresenta-se como pensamento que 

confronta o cometimento de abusos justificados sob o argumento de necessidade de 

manutenção da unidade cultural do relativismo, elemento fomentador da manutenção da 

hierarquia de poder dentro daquela unidade cultural, ainda que implique na condição de 

violador do direito de autodeterminação do indivíduo em face de seu próprio grupo, daí a 

dicotomia do positivismo jurídico, fundado numa construção normativa, decorrente de lutas e 

ações sociais52, um fenômeno construído, contrapondo-se ao jusnaturalismo, fundando como 

um fenômeno natural, que se projeta além e de forma imutável. 

Este, então, seria um dos vários aspectos relacionados à mudança na ordem 

interestatal53, uma vez que a própria criação da norma encontra entraves, e é justamente este 

aspecto que se fortalece a ideia de que essa proteção não está reservada apenas ao Estado, dito 

nacional, uma vez que o interesse dessa proteção passa a ser de ordem internacional, e é 

justamente este o sentido e a concepção contemporânea na qual a proteção ao trabalho está 

                                                 
51 PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. vol. III. 
52 VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do financeiramente possível como instrumento de efetivação 

planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. 

Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. vol. III. 
53 NASSER, Salem Hikmat.Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a soft law. São Paulo: 

Editora Atlas, 2006, 2 ed., p.90-91. 
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inserida, servindo esta nova ordem de internacionalização dos direitos fundamentais54, como 

base para que a interpretação judicial dos efeitos do contrato de emprego se sobreponha em 

favor do empregado de forma subjetiva, por ser umas das bases proibitivas da discriminação 

para o exercício dos direitos humanos na qual o direito à relação protegida de emprego se 

insere. 

Como já mencionado, esses instrumento internacionais de proteção ao trabalhador têm 

força jurídica de ordem pública, com conformação de norma básica de compromisso formal 

assumido após a reabertura democrática brasileira, mesmo já tendo sido adotados, nas décadas 

de 50 e 6055, parte dos Princípios e Direitos Fundamentais da OIT.56 

Razão disso, no contexto universalista, os instrumentos internacionais buscam ampliar 

e emprestar efetividade à proteção dos direito humanos com a universalização desses valores, 

uma vez que não se é deferido ao Estado reduzir o homem à condição de mero objeto, além de 

que a igualdade é uma obrigação direcionada ao Estado, tanto material quanto formalmente, 

além de que a consideração da pessoa humana é universalista, observável nos mesmos 

parâmetros, que seja nacional ou estrangeiro57. 

 Um dos problemas relacionados a esse limite constitucional para a intervenção estatal, 

diz respeito a sua vinculação aos direitos fundamentais na tarefa estatal, e cuja generalidade 

das normas definidoras dos direitos fundamentais confere a resolução dos conflitos com a 

delimitação do campo de incidência da norma (área de proteção), fazendo com que os poderes 

estejam vinculados à norma de direito fundamental/dignidade da pessoa humana, sem poder 

derrogá-la por uma norma ou mesmo sua interpretação, sob o pretexto de integrá-la, 

                                                 
54 PIOVESAN, Flavia. Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas global e regional. PIOVESAN, 

Flávia; IKAWA, Daniela; SARMENTO, Daniel (orgs.) Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2008, p.7-8. 
55 Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: http://www.oit.org.br/convention. Acesso em: 

18/09/2014. 
56 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua aplicação 

às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p.143. 
57 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, in 

PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. vol. I, p.194-195. 
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justamente em razão de sua aplicabilidade/vinculação imediata, a despeito do disposto no 

artigo 5º, §1º, Constituição Federal, não mais limitando a atividade estatal conformadora 

(reserva de lei), mais sim, no próprio conteúdo normativo (reserva de lei proporcional), cuja 

proporcionalidade informará ser ela legítima ou justificada constitucionalmente58. 

 No direito constitucional alemão, por exemplo, as reservas legais como principal 

limite constitucional tem seu maior problema quando o bem jurídico colidente tem respaldo 

constitucional, muito embora essa justificação constitucional, na concretização das normas 

legais, esteja vinculada à observância da proporcionalidade/conformação na vinculação dos 

direitos fundamentais e não ao Estado de Direitos, que observa apenas a legalidade. 

 A proporcionalidade das intervenções como limite ao poder estatal de restringir o 

exercício do direito fundamental e como critério decisório observa a adequação do meio 

utilizado para atendimento das qualificações de reserva e necessidade do mesmo e se ele 

alcança o propósito perseguido por meio de prognósticos, e isso se cristaliza, por exemplo, 

com o fato de que as últimas reformas59 de cunho processual vêm restringindo cada vez mais 

o acesso aos Tribunais superiores, não que lhe impeça na totalidade, pelo contrário, tenta-se, 

hoje, emprestar maior cientificidade e coerência aos julgados e impondo aos jurisdicionados, 

tanto o empregador quanto ao empregado, observar que o processo judicial deve observar o 

seu fim, que é emprestar segurança jurídica. 

                                                 
58 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2012. p. 311-315. 
59 Com a promulgação da Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014, deu-se um acentuado estreitamento quando aos 

pressupostos processuais intrínsecos para o processamento de recursos nos âmbito da Justiça do Trabalho, 

sobretudo exigindo que os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de 

sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de 

uniformização de jurisprudência previsto nos termos do Capítulo I do Título IX do Livro I da Lei nº 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),  que a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser 

atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo 

Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; quando o 

recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência 

jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, 

inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de 

julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados e nas causas sujeitas ao procedimento 

sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do 

Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da 

Constituição Federal, dificultando, assim, o acesso à instância recursal. 



42 

 

 O denominado movimento universal de acesso à Justiça repudia o formalismo jurídico, 

visto sob a perspectiva exclusivamente normativa, devendo haver a inserção de outros 

elementos60, tal como propõe a concepção tridimensional do direito de Miguel Reale61, uma 

vez que o problema de acesso à Justiça poderão se dar no sentido geral, ou seja, de justiça 

social, do próprio sentido do que venha ser justiça62, que no dizer de PASOLD63 “é uma 

categoria jurídico-político-sociológica sobre a qual não há, ainda, um compartilhar comum.” 

 Já no sentido estrito, a expressão revela seu aspecto da dogmática, de forma que todos 

tenham direito ao acesso à Justiça, de forma ampla e insere-se, aí sim, no formalismo 

processual, como instrumento processual, que no sentido integral assume um caráter mais 

aproximado com os escopos jurídicos, políticos e sociais64. 

 Em relação aos direitos fundamentais, a concorrência difere da colisão, pois não se 

relativiza um direito fundamental65. Há aplicação da regra específica em face da geral 

(concorrência aparente em razão de uma relação de especificidade) restando apenas um 

direito fundamental como parâmetro de exame, ou, quando ideal, todos servem como 

parâmetro de exame. 

Do ponto de vista desse consenso universalista, busca-se essa universalização dos 

parâmetros de proteção mínima na proteção do sujeito66, visando à proteção e respeito à 

                                                 
60 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 9 ed., São Paulo, LTr, 2011, p.143. 
61 Ob. Cit. 
62 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 9 ed., São Paulo, LTr, 2011, p.144. 
63 Idem, apud PASOLD, César Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 2 ed., Florianópolis: Estudantil, 

1988, p. 72. 
64 Idem. p. 142-146. 
65 FONSECA, Ailton Siqueira de Sousa; PALMEIRA SOBINHO, Zéu. O olhar, a interpretação e o direito. 

REVISTA INTER-LEGERE, Natal, jan-jun de 2010, Seção Pensamentos e Idéias. n. 06, p.206. Disponível em: 

<http://cchla.ufrn.br/interlegere/06/inter-legere.htm#pensamentos_e_ideias> Acesso em: 20 fev. 2015. 

asseveram que “O desafio é pensar a interpretação do direito sem tomar como ponto de partida as positividades 

normativas, desconstruindo a falsa percepção de que o direito tem um sentido próprio. O direito está na e para a 

vida, de sorte que não haverá o intérprete de encontrar o sentido do direito senão o sentido da vida na qual está 

contido o direito. Perceber a abertura da vida para o direito demanda arreganhar a polissemia do direito como 

meio a serviço da emancipação humana. Essa tarefa, embora árdua, demanda que o direito seja o direito de todos 

os homens, isto é, seja um direito universal, capaz de cultivar o diálogo com a realidade e promover a interseção 

entre as necessidades da vida e a norma pela mediação do sentimento de justiça.” 
66 MASSUD, Leonardo. Universalismo e Relativismo Cultural. In: Direitos Humanos. Vol. II. Curitiba: Ed. 

Juruá, 2007. 
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diferença de cada indivíduo e mesmo a identidade cultural, essa última como elemento-chave 

na verificação de autodeterminação na concepção universalista. 

 As perspectivas relativistas ainda se fazem presentes em outras esferas, como no caso 

de adoção de medidas que visem diminuir, ou mesmo extinguir, diferenças econômicas e 

sociais, especialmente as relacionadas às minorias, a exemplo da política de quotas, 

programas de distribuição de renda, permitindo à parcela da população ter acesso a benefícios 

e serviços que de outra forma dificilmente seriam alcançados. 

 No caso do Brasil, vários são os exemplos, como a adoção de políticas públicas 

(Minha Casa Minha Vida, Fome Zero etc.), como a lei de quotas sociais e raciais, lei das 

quotas para deficientes junto às empresas67, combate à violência doméstica, ampliação de 

direitos, como casamento homoafetivo68, adoção da Convenção nº 189 da Organização 

Internacional do Trabalho, mediante a promulgação da Emenda Constitucional nº 72/2013, 

que garantiu aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores, e o 

ativismo judicial na proteção e acesso ao sistema público de saúde e educação vem 

emprestando efetividade a esses sistemas de proteção. 

 Nessa perspectiva protecionista, têm os Estados e Municípios brasileiros, em sua 

grande maioria, se esforçado, ao menos no que diz respeito à criação formal de órgãos 

direcionados à proteção dos direitos humanos, normalmente uma secretaria ou conselho em 

conjunto com outras políticas de forma a monitorar a implementação dos direitos humanos, 

assistência social e cidadania, ainda que a implementação dessas políticas públicas (saúde, 

assistência social, segurança, minorias, igualdade racial e educação etc.) não tenha o alcance 

desejado. 

                                                 
67 Artigo 93, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
68 Conforme Resolução n.º 175, de 14 de maio de 2013, aprovada durante a 169ª Sessão Plenária do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). publicada em 15/05/2013 no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e).  ADPF n.º 132 e da 

ADIn n.º 4277, do Supremo Tribunal Federal 
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 No que pertine à discriminação nas relações de trabalho por gênero, destaca Yara 

Gurgel69 que “Embora a legislação em vigor tenha caráter proibitivo-repressivo, agregado à 

vertente promocional, a partir da promulgação da Lei n. 9.799/99, a mulher continua a sofrer 

discriminação direta e indireta em todas as fases da relação de trabalho”.  

E reforça o argumento de que a adoção de Ações Afirmativas, promovidas no âmbito 

interno das empresas, ou seja, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de modo a 

estabelecer a essa igualdade de gênero, tem especial aplicação no que tange ao acesso ao 

emprego e às condições gerais de trabalho da mulher70, o que tem consonância com os 

argumentos aqui defendidos, ou seja, a eficácia formal dá certeza de eficácia material, a não 

ser que haja uma sistematização das normas protetivas. 

 Com relação aos mecanismos da Organização das Nações Unidas, o Brasil ratificou 

diversos instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos71, quer seja no âmbito 

global quer no regional, como forma de adequação às políticas internacionais, que, repita-se, 

permeia na tríade jurídico-econômico-social, uma vez que a instrumentalização semântica do 

texto normativo não afasta o elemento de subjetividade, possibilitando diversas formas 

interpretativas, quer subjetiva, quer objetivamente72. 

Dessa forma, tanto no sistema no sistema global de proteção aos direitos fundamentais 

quanto no sistema regional73, têm-se nessas declarações instrumentos que formam o sistema 

                                                 
69GURGEL, Yara Maria Pereira. Discriminação nas relações de trabalho por motivo de gêner. Revista 

Complejus. v.1. n.1. jan./jun. 2010, Natal: Queima-Bucha, 2010, p.70. 
70 Idem. p.74. 
71 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção 

dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm> Acessado em: 03 mai. 

2013. 
72 FARAH, Gustavo Pereira. As súmulas insconsitucionais do TST. São Paulo, LTr, 2007, p 117. 
73 Podemos destacar, com aplicabilidade ao trabalhador, as Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

Declaração do Direito ao Desenvolvimento (1986), Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), 

Declaração de Pequim (1995), Preceitos da Carta das Nações Unidas (1945), Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos (1966), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção 

sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (1968), Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher (1984), e Convenção sobre os Direitos da Criança (1989). No 

âmbito regional, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948) e a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (1969). 
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de proteção e, apesar de se ramificarem visando uma maior abrangência no que pertine a 

todas as formas de proteção e combate à discriminação e fomento à proteção dos direitos 

humanos, os relatórios da Organização das Nações Unidas apontam que a sua implementação 

enfrenta diversos obstáculos, inclusive de cunho institucional do próprio membro. 

 Ao examinar os informes apresentados pelo Brasil74 em virtude do artigo 40 do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas destacou que a sonegação de informações e falta de iniciativa para a implementação 

de políticas públicas e proteção dos direitos humanos, notadamente em relação à apuração das 

denúncias de desrespeito a tais direitos por parte da própria instituição estatal, ainda se 

apresentam como um dos principais óbices à eficácia do sistema de proteção. 

 De igual forma, muito embora reconheça avanços por parte do governo brasileiro no 

que tange à efetivação dessa proteção, inclusive pela adoção de ações afirmativas, edição e 

adoção de normas protetoras, o Comitê para Eliminação da Discriminação Racial destaca75 

que ainda persistem profundas desigualdades. 

Relatórios sobre violação de direitos humanos no Brasil apontam que são crescentes as 

ocorrências dessas violações, tanto pelos particulares (redução à condição análoga a escravo, 

tráfico de pessoas, e.g). 

Há nisso tudo, evidentemente, o problema da adequação e da legitimidade do direito 

internacional, ante a soberania dos Estados, sendo a adequação, valoração e necessidades, 

como formas de legitimação e de distribuição de poder, transformando-se em sociedade 

interestatal, uma vez que a o direito internacional evoluiu de uma lógica centrada na 

                                                                                                                                                         
 
74NACIONES UNIDAS. Examen de Los Informes Presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 40 

Del Pacto: Observaciones finales del Comié de Derechos Humanos. CCPR/C/BRA/CO/2. 1º de diciembre de 

2005. Disponível em: <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/G0545347.pdf> Acessado em: 27 abr. 

2013. 
75 Idem. Examen de Los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad Com el artículo 9 de La 

Convención: Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

CERD/C/64/CO/2, 28 de abril de 2004. Disponível em: <http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2010/12/G0441076.pdf.> Acessado em: 27 abr.2013. 
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justaposição de entes soberanos, típicos dos Séculos XV a início do Século XX, para outra, 

agora fundada na cooperação. 

 Os próprios Estados, diante desse imperativo da cooperação, através da criação de 

inúmeras organizações, tais como Organização das Nações Unidas, União Europeia, 

Mercosul, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial do Comércio, e as 

Cortes internacionais, promoveram uma transformação estrutural da sociedade, 

institucionalizando-se intragovernalmente de forma a propiciar a sobrevivência e 

desenvolvimento econômico e, decerto, social76. 

Em relação às violações cometidas pelo próprio Estado, o Alto Comissário das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos sugere a responsabilidade do Estado em buscar a verdade, 

julgar e punir os culpados por violações de direitos humanos no passado, além de promover 

real compensação às vítimas dessas violações de direitos humanos, senão vejamos a criação 

da Comissão da Verdade e indenização para os perseguidos políticos, além da 

criminalização77 e imposição de restrições78 à contratação com o Poder Público, no caso de 

constatação de submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo. 

No caso dos idosos e portadores de deficiência, a adoção de políticas públicas se 

apresenta não só através de ações afirmativas e o ativismo judicial, notadamente em relação à 

garantia de acesso a tratamentos médicos, garantia de plena locomoção, mas também à 

garantia de políticas de incentivo à inserção ou reinserção social, incluindo as relações de 

                                                 
76 NASSER, Salem Hikmat.Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a soft law. São Paulo: 

Editora Atlas, 2006, 2 ed., p.78-79. 
77 Nesse contexto Artigo 149, do Código Penal, classifica como crime contra a liberdade individual, conforme 

Recurso Extraordinário nº 541627, a redução à condição análoga à de escravo, de exposição da vida e 

saúde destes trabalhadores a perigo, de frustração de direitos trabalhistas e omissão de dados na 

carteira de trabalho e previdência social , sendoestes um dos efeitos econômicos e sociais que 

decorrem da não declaração do vínculo empregatício quando existentes os seus elementos 

caracterizadores, dando margem à esse tipo de conduta por parte do tomdor dos serviços .  
78 Portaria Interministerial n.º 2, de 12 de maio de 2011, que nuncia regras sobre o Cadastro de Empregadores 

que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo e revoga a Portaria MTE nº 540, de 19 

de outubro de 2004. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FFA7DD87E4E75/p_20110512_2.pdf> Acessada 

em: 11 out.2014. 
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emprego, além de quotas para portadores de deficiência em concursos públicos e empresas 

privadas, estas últimas, inclusive, não se podendo exigir sequer experiência, exceto quando a 

experiência for efetivamente necessária ao desempenho da função, em observância ao artigo 

36, alínea "c", da Recomendação nº 168 da Organização Internacional do Trabalho.   

Podemos ainda mencionar a respeito da implementação de políticas públicas 

relacionadas à efetivação dos direitos humanos, as relacionadas à eliminação de todas as 

formas de discriminação racial, ao se estabelecer clara e específica política afirmativa 

relaciona ao tema com a adoção do sistema de quotas étnico-raciais e, não por onde, sociais, 

tendo o Plenário do Supremo Tribunal79 Federal considerado constitucional tal política 

afirmativa. 

Nesse contexto, o pluralismo jurídico, no caso, reclama das sociedades 

contemporâneas um novo conceito de cidadania, agora atrelado aos elementos sociais, 

culturais e econômicos80, demonstrando que o reconhecimento do vínculo empregatício, 

quando existentes seus elementos, em razão das consequências sociais, não deve permear 

puramente questão de mérito processual, daí mesmo porque sequer cabível preliminar de 

ilegitimidade passiva no caso de reclamações trabalhistas, justamente por os elementos 

caracterizadores desse vínculo empregatício terem caráter objetivo, questões estas enfrentadas 

não só à luz positivismo jurídico, tão assente, mas sim em vista de que, ao julgar, o 

magistrado deve guardar estreita e quase inseparável obrigação de sistematizar a norma. 

A esse respeito, Barroso81 destaca que esse direito subjetivo, que se estende ao direito 

de ação do indivíduo e direcionada ao Estado para que promova a sua a análise do conteúdo e 

                                                 
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 186. 

Requerente: Partido Democratas (DEM) Requerido:  CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CEPE, Relator: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Brasília/DF, DJ 

Nr. 93 do dia 14/05/2012. 
80 MORAIS, Sabrina. Direito ao Desenvolvimento, Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico. In Pluralismo 

Jurídico: Os novos caminhos da contemporaneidade.Org. Wolkmer, Antônio Carlos et al. São Paulo: Saraiva, 

2010, p.285. 
81 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

aconstrução do novo modelo. São Paulo: Editora Sariva, 2011, 3 ed, p.244-245. 
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potencialidades das diferentes categorias de direitos constitucionais, e esta deve ser 

desenvolvida no âmbito do estudo dos direitos fundamentais82. 

Dessa forma, o Brasil vem adotando nos últimos anos diversos mecanismos e políticas 

públicas, aí incluído o discurso político, visando cumprir os instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, ampliando as ações afirmativas, promovendo a 

conscientização para atenção ao respeito dos direitos humanos, bem como a criminalização de 

condutas que atentem diretamente a tais preceitos. 

Tais políticas apresentam alguns resultados positivos, como maior acesso à educação e 

distribuição de renda, ampliação dos postos de trabalho, maior remuneração e condições de 

trabalho e segurança. 

 

3.1 O SIGNIFICADO TELEOLÓGICO E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR 

 

 Diante do já explanado, tem-se que o termo fonte do direito está relacionada ao 

processo de produção das normas jurídicas83. Assim, a observância da jurisprudência como 

fonte do direito, especialmente no âmbito do Direito do Trabalho pode transparecer de 

                                                 
82 Segundo Barroso, ob. cit, os direitos subjetivos guardam como características essenciais, um dever jurídico por 

parte de outrem, no caso, do Estado e do empregodor e que pode ser violado parcialmente, e quando o é, faz 

surgir a pretensão via ação judicial. Razão disso é que esses direitos sociais são tido por subjetivos, e, uma vez 

violados, faz com que o Judiciário, quer por via de ação individual, quer por via de ação coletiva, adote medidas 

coercitivas garantindo-os, em cumprimento à norma, demonstrando, assim, que a parcela de indisponibilidade do 

reconhecimento do vínculo empregatício se apresenta muito mais coerente com a sistemática desses direitos 

subjetivos, limitando, por assim dizer, a parcela de disponibilidade dos direitos que são características próprias 

do direito privado; daí porque há grande discussão a respeito da classificação jurídica do Direito do Trabalho, 

uma vez que pertence, dogmaticamente, ao ramo do Direito privado, porém, encontra seu limite na sua própria 

condição de norma de caráter absoluto quanto à liberdade restrita no que se refere à cláusulas contratuais e 

declarações unilaterais dos empregados. 

 Nesse contexto, podemos exemplificar qual seria, juridicamente, o sentido de um empregado ajuizar 

uma reclamação trabalhista perseguindo o reconhecimento do vínculo empregatício e o renuncia, firmando 

acordo judicial, no qual recebe parcela remuneratória compensatória em razão de uma dispensa, sem, contudo, 

ter seu vínculo reconhecido, cujas consequências sociais atingirão não só aquele empregado, mas todos, e isso 

com a chancela do Poder Judiciário, o que demonstra uma total dissonância com o papel de concretização da 

Constituição que recai sobre o Estado. 
83 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 1999, 24 ed. 
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diferentes formas e importância quando se leva em consideração o tipo de ordenamento 

jurídico. 

 A tarefa de julgar, segundo Habermas84, “para que realize a função socialmente 

integradora da ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do Direito, deve 

simultaneamente cumprir as condições de uma decisão consistente e de aceitabilidade 

racional”. 

 Indiferentemente do ramo do Direito, a jurisprudência, como fonte, empregará a 

mesma posição científica, havendo, ao revés, diante do sistema normativo, balanceamento ou 

contraposição de sua prescindibilidade com fonte primeira a fundamentar a decisão do caso 

concreto. 

  Trazemos à discussão, portanto, que no caso da América Latina, onde prevalece o 

sistema romanístico (Civil Law), a aplicabilidade da jurisprudência, ainda que não perca 

importância na solução de questões judiciais, por si só não se reveste da prevalência, como 

ocorre no sistema anglo-germânico (Common Law). Sua importância sobressai em razão da 

sistemática jurídica adotada. O Positivismo jurídico se fará presente. 

 No sistema romanístico (Civil Law), as demais fontes do direito, incluindo a 

jurisprudência, se afiguram como fontes secundárias, em detrimento à atividade legislativa, 

como fonte primária da produção normativa, o que, diametralmente oposto, não ocorre no 

Common Law, que se vale da práxis, do uso e dos costumes, para solucionar as questões, 

destacando, portanto, o papel da jurisprudência como fonte do direito. 

 A hermenêutica jurídica enceta diversas discussões. Dessa forma, inevitável 

estabelecer um marco teórico para tanto, empregando este papel na interpretação formalista, 

quanto à norma, filosófica, quanto ao valor e sociológico, quanto à sua eficácia social. 

                                                 
84 HABERMAS, Jüngen. Between facts and norms, cap. 5, p. 198 apud OLIVEIRA, Marcelo Andrade de Cattoni 

de. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Melhoramentos, 

2004, p. 51.  
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 Esse marco teórico, portanto, deve ter em conta o sistema econômico, o ethos social, 

formação ideológica e estrutura do poder constituído, isto porque o Direito é produto da 

sociedade, captado como manifestação de um processo dialético, para emprestar soluções 

práticas. 

 No sistema do Civil Law, muito embora a jurisprudência se depare com a soberba da 

normatização, o positivismo exacerbado, aquela não perde sua importância.  

 Pelo contrário, no Brasil, especificamente, com a restauração da súmula vinculante, 

como acima já mencionado, percebe-se que o papel da jurisprudência se sobreleva de forma 

inquestionável, ao ser estabelecido no elemento normativo que, depois de reiteradas decisões 

sobre matéria constitucional, poderá ser sumulado aquele entendimento, o qual terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 

e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei85. 

 Decerto pode-se refutar o argumento, ao se mencionar que a vinculação estaria adstrita 

àqueles casos, ou seja, que envolvessem matéria constitucional, o que, a nosso ver, de certa 

forma não invalida o argumento86, uma vez que o conceito de norma não pode ser definido de 

                                                 
85 Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei 

no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, depois de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir 

de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 

à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento e que esse enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia 

de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, 

controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica 

questão, demonstrando a relevância da sistematização interpretativa. 
86 REALE, ob.cit., pp.142-143, sustente que “Seria absurdo pretender saber qual dos dois sistemas é o mais 

perfeito, visto como são não há Direito ideal senão em função da índole e da experiência histórica de cada 

povo. Se alardearmos as vantagens da certeza legal, podem os adeptos do common law invocar a maior 

fidelidade dos usos e costumes às aspirações imediatas do povo. Na realidade, são expressões culturais diversas 

que, nos últimos anos, têm sido objeto de influências recíprocas, pois enquanto as normas legais ganham cada 

vez mais importância no regime do common law, por sua vez, os precedentes judiciais desempenham papel 

sempre mais relevante no Direito de tradição romanística”. 
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forma a pressupor a validade e a existência dela, como aponta Alexy87, justamente pelo fato 

de que esses âmbitos dizem respeito a questões de antinomia e quais são as consequências de 

uma norma, como deve ser interpretada e aplicada, e se, sendo ela inválida quando ela deveria 

ser válida, uma vez que o conceito semântico de norma é adequado exatamente para lidar com 

essas questões. 

 A noção significação de norma, segundo Hans J. Wolff88, é relacionada ao conteúdo 

imperativo expresso por um enunciado jurídico, cujo contexto deve ser entendido não 

somente os outros enunciados em conexão com o mesmo, mas também seu uso, 

circunstâncias e regras especificamente consideradas89. 

Diante disso, exsurge o papel preponderante do poder criativo do juiz, enquanto 

estudioso do direito, com a denominada heterointegração, o que lhe defere uma maior 

margem de interpretação da norma, e, portanto, do próprio ordenamento jurídico, acepção 

cunhada por Norberto Bobbio, ao incluir a doutrina entre os métodos90, destacando a doutrina 

como fonte do Direito. 

Em resumo, podemos definir enunciado normativo como sendo a cadeia linguística do 

dispositivo legal, ou seja, o próprio texto; e norma, como o conjunto harmônico, sistemático, 

contido ou não em enunciado normativo, a qual dará solução ao caso concreto, através da 

interpretação sistemática do juiz; e essa sistematização pinça a doutrina, e, portanto, a 

jurisprudência, inegáveis fontes do Direito. 

 Diante dessas definições, surge a questão relativa ao posicionamento da jurisprudência 

nesse contexto normativo. De um lado, dependendo do sistema jurídico adotado (Common 

Law ou Civil Law) tem-se que a jurisprudência emprestará papel mais dominante quanto à sua 

                                                 
87 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011, p.59-60. 
88 Ob.cit. p. 53, apud Hans J. Wolff/Otto Bachof, Verwaltunggsrecht, I, 9a ed., Munchen: Beck, 1974, p.115. 
89 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011. 
90 FURTADO, Emmanuel Teófilo; MOREIRA, José Davi Cavalcante. Os Enunciados Publicados na 1ª Jornada 

de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho – Inovações e Posicionamentos entre as Fontes do 

Direito e do Direito do Trabalho. Revista LTr., vol.74, nº 09, setembro de 2010, p.1073. 
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utilização, e muito embora se tenha na jurisprudência a qualidade de fonte do Direito, o que 

inegavelmente leva à conclusão de que a sobre-elevação dependerá, num determinado 

instante, ao julgador e não em decorrência do sistema jurídico, conforme acima mencionado. 

Nesse contexto, pode-se, portanto, destacar-se, ainda, a técnica da ponderação. Isto 

porque, em determinados casos, ainda que confluentes os precedentes jurisprudenciais, a 

ponderação será guiada pelas informações balizadoras das anteriores. E, no caso específico da 

do Direito do Trabalho, tanto no processo legislativo quanto no da interpretação judicial e 

aplicação dessas normas de Direito do Trabalho, deve-se ampliar a universalidade do Direito 

do Trabalho, buscar a máxima efetividade dentro da proporcionalidade e harmonizar os 

interesses das categorias econômicas e profissionais91. 

 Carlos Aurélio Mota de Souza92 menciona que Platão93, em Dois Diálogos, ensina que 

a estabilidade do conhecimento depende da estabilidade do seu objeto; há o conhecimento 

estável, que é conhecer com certeza só as coisas estáveis; e o conhecimento provável, que é 

conhecer coisas não estáveis ou cambiantes”, e por essa razão nunca poderão ser iguais, de 

forma que deve o julgador buscar, de todas as forma, diminuir os erros nesses julgamentos94.  

 Deve-se ter em mente que o sentido da repetição das decisões não envolve repetição 

literal, uma vez que apenas a conformação de seus fundamentos é que seguem um padrão 

                                                 
91 ZANGRANDO, Carlos. Princípios do Direito do Trabalho: individual, coletivo, processual. São Paulo: LTr, 

2011. p.165: ”Em face disso, o intérprete, o legislador e o aplicador do Direito do Trabalho possuem, diante de 

si, portanto, três desafios básico: primeiro, ampliar a universalidade do Direito do Trabalho, para incluir todas 

as formas de trabalho atípico, surgidas nas últimas décadas, concedendo-lhes regulamentação específica, de 

modo a diminuir qualquer sentimentos de inferioridade , ou nódoa de precarização, eliminando a ideia de que o 

Direito do Trabalho se aplicaria apenas a uma casta privilegiada de trabalhadores; segundo, buscar a máxima 

efetividade do Direito do Trabalho, dentro da proporcionalidade; terceiro, harmonizar os interesses das 

categorias econômicas e profissionais, reconhecendo que o interesse de ambos devem ser considerados e 

respeitados, de modo a se obter um crescimento sustentável, em paz, e com segurança jurídica, propiciando um 

meio real de se atingir o bem-estar social almejado.” 
92 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: Um enfoque filosófico-jurídico. São 

Paulo: LTr, 1996, p.13-14. 
93 SOUZA, ob.cit. Apud Timeu 29 b-c; Filebo 5 q b. 
94 Conforme anota referido autor, (SOUZA, ob.cit, Apud. Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica 

“razonable” (1971), pp. 517, 533, 537),  aplica-se a lógica do razoável de Recaséns Siches, de que a sentença 

não é um silogismo absoluto, mas funda-se na razoabilidade. Compete aos Juízes e Tribunais minimizar a 

margem de erro, a probabilidade de errar; se é provável acertar, é provável errar; então, é dever procurar 

diminuir os erros e aumentar os acertos. 
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argumentativo95, não havendo, necessariamente, vinculação daquela decisão no que pertine à 

ponderação em concreto. 

 Nesse diapasão, a concepção do que seja regra ou princípio na ciência do Direito se 

afigura bastante relevante, justamente porque nessa ponderação a ser efetivada pelo julgador - 

o que, fará integrante da base de validação da decisão judicial, que por sua vez emprestará a 

confluência para a caracterização dos precedentes jurisprudenciais -, enfrentará essas duas 

figuras jurídicas. 

 De uma maneira geral, as regras descreverão as condutas como eles devem ser, sendo 

questão de validade e não de eficácia, existindo apenas uma diferença qualitativa, não 

gradual96, diferentemente dos princípios, que descreverão quais os resultados a serem 

perseguidos pelas regras. O resultado ideal a ser alcançado, na medida do possível, como 

aponta Barcellos97. Essa noção, como se constata, tangencia a noção de normas e enunciados 

normativos, como acima descrito. 

 Nesse sentido, é que a jurisprudência, como princípio do Direito, fundamenta-se como 

tal, pois, ora ampara-se nas regras, ora nos princípios, observando, portanto, a norma e o 

enunciado normativo, para, ponderando-os, subsumir os fatos à solução jurídica através da 

                                                 
95 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional, in 

BARROSO, Roberto Luís (Org.). A Nova interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos fundamentais e 

Relações privadas.  Renovar: São Paulo, 2008, 3 ed., revista, p.65-66: “Uma vez que se proceda a uma 

ponderação em concreto, a solução adotada naquele caso poderá aprimorar o modelo geral formulado pela 

ponderação em abstrato. Isto é, o modelo geral deverá incorporar os novos dados fáticos que se verificaram no 

caso concreto, assim como a solução a que se chegou em função deles, de tal modo que, caso eles se reproduzam 

novamente em situação análoga, não será necessário recorrer à ponderação em concreto: a ponderação em 

abstrato já será capaz de fornecer o modelo adequado”. 
96 ALEXY, ob. cit., p.90. 
97 BARCELLOS, Ana Paula de. Ob. cit., pp.71, 90: “Uma forma bastante precisa de apresentar a questão é a 

seguinte: as regras descrevem comportamentos, sem se ocupar diretamente dos fins que as condutas descritas 

procuram realizar. Os princípios, ao contrário, estabelecem estados ideais, objetivos a serem alcançados, sem 

explicitarem necessariamente as ações que devem ser praticadas para que este fim seja alcançado. (...) as regras 

só admitem duas espécies de situação: ou são válidas e incidem ou não incidem por inválidas. (...) Não se 

admitem gradações.” 
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jurisdição, promovendo a integração, isto porque, “o ato de julgar não se reduz a uma atitude 

passiva diante dos textos legais, mas implica notável margem de poder criador”98. 

Nesse ínterim, vislumbra-se que a atividade judicante, ao se deparar com lacunas 

axiológicas, propicia a integração das normas, criando verdadeiramente novos enunciados99, 

tendo: 

 “[...] a jurisprudência de princípios papel incisivo quanto à observância da rationes 

leges, princípios valorativos e construtivos do sistema, assim como os princípios éticos 

e jurídicos, pois sob toda norma há, latente, um princípio de direito que, uma vez 

determinado, tem em si mesmo um impulso suficiente para exigir um nível igual ao da 

própria lei”100.  

 

 Assim, as noções exatas do que sejam normas, enunciados normativos, regras e 

princípios, determinam a configuração da jurisprudência como sendo fonte do Direito, pois a 

mesma, inegavelmente, integra, chegando, atualmente, inclusive, a ser classificada como 

jurisprudência de princípios101, ainda mais, quando – discorre Bonavides - “da posição de 

Alexy se infere uma suposta contiguidade da teoria dos princípios com a teoria dos valores. 

Aquela se acha subjacente a esta. Se as regras têm que ver com a validade, os princípios têm 

muito que ver com os valores.”102 

 Tal noção, portanto, faz convergir a jurisprudência às mesmas bases teleológicas das 

demais fontes. 

                                                 
98 REALE, ob.cit, pp. 168-170: “É inegável que, se o Judiciário considera de ordem pública uma norma legal 

antes tida na conta de regra dispositiva, ou vice-versa, verifica-se uma alteração substancial na dimensão típica 

do preceito, o qual adquire ou perde força cogente. Se uma regra é, no fundo, sua interpretação, isto é, aquilo que 

se diz ser seu significado, não há como negar à Jurisprudência a categoria de fonte do Direito, visto como ao juiz 

é dado armar de obrigatoriedade aquilo que se declara ser ´de direito´ no caso concreto. (...) Essa função 

reveladora do Direito, exercida pela jurisprudência, mesmo quando existem leis aplicáveis ao caso sub judice, 

torna-se ainda mais evidente no caso de lacuna no sistema legislativo, e, ainda mais, quando o juiz é autorizado a 

decidir por equidade.”. 
99 Ob, cit. p.169.  
100 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: Um enfoque filosófico-jurídico. São 

Paulo: LTr, 1996, p. 124. 
101 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 26 ed., atualizada (em 

apêndice a CF/1988, com as emendas Constitucionais até n. 67, de 22.12.2010. p.286. 
102 Ob.cit. p.280. 
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3.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA EFICÁCIA HORIZONTAL NA 

PROTEÇÃO À RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

 

 A sistemática de proteção dos direitos humanos, como movimento internacional de 

proteção geral mínima, funda-se na perspectiva de direitos humanos universais, sendo a 

discussão acerca do alcance e eficácia desse sistema de proteção um dos aspectos mais 

problemáticos para a sua implementação, quer seja local, no caso, Brasil, quer seja a nível 

internacional (Regional ou global). 

Ao se falar em proteção dos direitos humanos, direitos fundamentais e políticas 

públicas, invariavelmente deparamo-nos com várias questões relacionadas à efetividade dos 

direitos fundamentais, no caso específico, o direito à relação de emprego protegida. 

O direito à declaração de existência de vínculo empregatício, ao contrário do que se 

poderia supor, em contraponto ao direito fundamental à livre iniciativa, não apresenta 

antinomia103. 

Nesse passo, a dicotomia do positivismo jurídico, fundado numa construção 

normativa, num fenômeno construído, contrapõe-se ao jusnaturalismo, fundando como um 

fenômeno natural, que se projeta além e de forma imutável, sendo um dos grandes problemas 

de eficácia da norma jurídica, e a admissão de multiplicidade de respostas no direito em face 

dessa discricionariedade do intérprete, uma vez que os positivistas adotam a razão teórica em 

contraponto à prática, quando, na verdade, não há como definir aplicações da lei em 

abstrato104. 

                                                 
103 A respeito do tema ver DRAY, GUILHERME MACHADO. O Princípio da Igualdade no Direito do 

Trabalho: sua aplicabilidade no domínio específico da formação de contratos individuais de trabalho. Coimbra: 

Almedina, 1999, 332p, que discorre que “a concepção de uma igualdade puramente formal, assente no princípio 

geral da igualdade perante a lei, começou a ser questionada, quando se constatou que a igualdade de direitos não 

era, por si só, suficiente para tornar acessíveis a quem era socialmente desfavorecido as oportunidades de que 

gozavam os indivíduos socialmente privilegiados. Importaria, pois, colocar os primeiros ao mesmo nível de 

partida. Em vez de igualdade de oportunidades, importava falar em igualdade de condições”. Isso traduz-se, 

também, na interpretação judicial, que deve considerar essas particularidades. 
104 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica e decisão jurídica: questões epistemológicas. In STRECK, Lênio; 

STEIN, Ernildo (Org.). Hermenêutica e epistemologia: 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Editora 

Livraria do Advogado, 2011, p.157. 
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A dinâmica social, econômica, política e jurídica é fator preponderante na consecução 

dos fins protetivos desse arcabouço dinâmico, daí a importância de existirem instrumentos 

internacionais para promoção e proteção, a exemplo da Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Nesse diapasão, a própria sistemática de vigência e aplicabilidade dessas normas 

protetivas, por necessitarem de ratificação pelo país signatário, apresentam mais um obstáculo 

para a sua aplicação. 

Disso, ainda resulta a necessidade de transposição de costumes e tradições culturais 

que, aos olhos dessas normas, apresentam-se descumpridoras desses tratados, e, 

consequentemente, não observando as próprias declarações, tal qual ocorre nos embates 

políticos, ideológicos e econômicos, uma vez que esses instrumentos protetivos afetam 

diretamente as relações jurídicas com sérias consequências jurídicas e mudanças de políticas 

que possam margear e ofender a soberania e a autodeterminação, inclusive nos que se refere à 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Nesse diapasão, indaga-se se esses mecanismos de proteção têm eficácia plena no 

Brasil, e até que ponto sua limitação interfere nas políticas públicas de proteção dos direitos 

humanos no Brasil, inserindo-se, nesse rol, o direito à proteção da relação de emprego 

juridicamente válida. 

Ao longe, percebe-se no caso do Brasil que os mecanismos de fiscalização 

internacional e de proteção travam grandes embates para emprestar eficácia à proteção desses 

direitos humanos que implicam dignidade da pessoa humana. 

No direito, como em toda ciência, a terminologia apresenta-se como o primeiro grande 

obstáculo para se definir, ou, melhor dizendo, para se delimitar dogmaticamente o que venha 

a ser qualquer dos elementos constitutivos de uma síntese dogmática. 
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No que se refere ao direito do trabalho, após o ano de 1945, ou seja, fim da Segunda 

Guerra Mundial, “constitucionalizou-se o princípio da justiça social, florescendo o Estado de 

Bem-Estar Social, surgindo, daí, a tendência favorável à legitimação do Estado Social de 

Direito, mediante a necessidade de ampla implementação de direitos sociais, coletivos, 

culturais e econômicos, e esse Estado Social legitimou-se como o paradigma predominante 

nos países do capitalismo central”105, como no caso dos Estados Unidos da América, 

enquanto na Europa, ampliaram-se os direitos de segunda dimensão, ou seja, os direitos 

sociais, coletivos, culturais e econômico, sendo a igualdade o valor preponderante no Estado 

Social de Direito. 

No que se refere às dimensões dos direitos, sua classificação observa não o critério 

cronológico, muito embora cada uma tenha de certa forma no critério cronológico o elemento 

de surgimento, como questão puramente fática, de desencadeamento de normas e preceitos 

jurídicos. 

Entretanto, o critério cronológico, por si só, é insuficiente e impreciso para se definir o 

critério de relevância, justamente pelo fato de não haver hierarquia entre os mesmos. 

A ideia de dimensão apresenta maior adequação terminológica, justamente pelo fato 

de se permitir uma variação hermenêutica quanto a uma determinada situação jurídica a qual 

depende de uma análise histórica, mas esta não se vincula axiologicamente ao critério 

cronológico para se chegar a uma síntese dogmático-jurídica. 

 Como toda ciência social, o direito socorre-se de variadas fontes para que possa 

integrar-se, pondo fim às suas lacunas axiológicas, de modo a resolver o caso concreto. 

 Essas lacunas axiológicas, indiscutivelmente elevam o debate acerca da necessidade 

de uma utilização crescente dos precedentes jurisprudenciais de forma a amparar as decisões 

                                                 
105 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da república e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito de trabalho. 2 ed, São Paulo: LTr, 2013. p. 

24 
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judiciais, muitas vezes eivadas de aspectos teratológicos, tudo em observância à integração 

das normas. 

 Indiscutivelmente, certas decisões necessitam aparar-se em mais de uma fonte do 

direito, a fim de viabilizar a solução prática, observando o non liquet; ou seja, uma fonte 

amparada em outras fontes; de modo circular e sistemático. 

 Diante de inúmeras divergências jurisprudenciais observadas na interpretação 

sistemática das normas, nas quais há relativização dessas normas, fruto da ponderação do 

julgador em confronto com as normas vigentes no Brasil, especialmente diante da nova ordem 

constitucional instalada em 1988, verificou-se a ocorrência de grandes distorções 

interpretativas acerca da relativização dos princípios fundamentais do direito, implicando em 

inúmeros julgados dissociados de consenso, aí se incluindo os relacionados à caracterização 

do vínculo empregatício e nisso insere-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 

prevenindo-se uma violação de direito fundamental por parte do magistrado, deve-se, 

necessariamente, ter a compreensão do alcance dessa tutela constitucional dos 

comportamentos especificamente tutelados, do efeito prescrito e do próprio sistema 

constitucional106. 

 Nesse contexto, verifica-se a invocação de precedentes jurisprudenciais a fim de 

fundamentar, tanto materialmente quanto formalmente, as decisões judiciais, especialmente os 

direcionados à proteção do trabalhador, quaisquer que sejam o nível da complexidade da 

atividade desenvolvida, nível de formação profissional do trabalhador, ramo da atividade do 

tomador dos serviços, especificidade da norma aplicável originariamente, variáveis 

relativamente às características pessoais do trabalhador, conjuntura econômico-social de cada 

época laborada, deve observar a horizontalidade desses direitos fundamentais. 

                                                 
106 MARTINS, Leonardo. Do vínculo do poder judiciário aos direitos fundamentais. Revista da Escola Paulista 

da Magistratura, São Paulo, ano 5, n. 2, p.123, julho/dezembro. 2004. 
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 Este é o sentido que inúmeros julgados do Tribunal Superior do Trabalho vêm 

apontando107, com a chamada constitucionalização do Direito Privado, a qual, por outro lado, 

traz riscos com essa abertura dos conceitos da lei civil, especialmente comprometendo a 

autonomia do Direito Privado, num Estado liberal, e a ineficácia material das normas do 

Direito Privado e Constitucional, provocada pela confusão entre medida e objetivo de 

controle, e cujo “efeito horizontal de uma eventual liberdade colidente com o direito 

fundamental da personalidade pode resvalar, como novamente relevante, implicando 

problema de difícil solução da colisão (concreta) de direitos fundamentais.”108. 

Diante disso, essas lacunas devem ser preenchidas pelo julgador, o qual se socorrerá 

de outras fontes do direito, a fim de garantir a solução à questão prática que demanda solução 

jurídica. 

 Contudo, há necessidade de se verificar se as normas são logicamente compatíveis, 

pois o conceito de norma não pode ser definido de forma a pressupor a validade e a existência 

da norma, conforme aponta Alexy109, ao abordar a separação entre questões semânticas e 

questões relativas à validade da norma. 

 Ora, isso se verifica ao se analisar os argumentos utilizados nos julgados Recursos 

Ordinários nº 124500-85.2006.5.21.0013 e 034200-68.2010.5.21.0003, ambos do Tribunal 

                                                 
107 “RECURSO DE REVISTA. PETROBRAS. GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA GERENCIAL. 

VERBA PAGA A OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. ISONOMIA. EXTENSÃO AOS DEMAIS 

EMPREGADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. Nem a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, nem o dirigismo contratual retiram da relação de emprego uma de suas características mais 

marcantes: a liberdade dos contratantes. Diante disto, ao empregador, que assume o risco do negócio, é dado o 

direito de estabelecer a política salarial de seus empregados, fazendo-o por meio de critérios objetivos e vedada a 

alteração contratual lesiva (arts. 7.º, VI, da CF e 468 da CLT), com garantia da remuneração mínima prevista em 

lei ou norma coletiva. O ordenamento admite, inclusive, que empregados ocupantes de cargos de chefia aufiram 

maior remuneração do que aqueles que não estão investidos em fidúcia especial por parte do empregador. É o 

que se extrai dos arts. 62, parágrafo único, e 224, § 2.º, da CLT. Não há norma jurídica que proíba o empresário 

de premiar ou gratificar seus gerentes, com objetivo, por exemplo, de os motivar e incentivar a cumprirsuas 

tarefas. Assim sendo, reputa-se impossível o acolhimento da pretensão do sindicato, no sentido da extensão a 

todos os empregados da Gratificação Extraordinária Gerencial, paga de uma só vez aos ocupantes de cargos de 

confiança no mês de julho de 2010. Recurso de revista conhecido e desprovido” (RR - 1900-50.2012.5.03.0014, 

Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3.ª Turma, DEJT 30/5/2014. 
108 MARTINS, Leonardo. Do vínculo do poder judiciário aos direitos fundamentais. Revista da Escola Paulista 

da Magistratura, São Paulo, ano 5, n. 2, p.123-124, julho/dezembro. 2004. 
109 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011. 
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Regional do Trabalho da 21ª Região110, de que ao verificar o elemento subordinação jurídica 

na relação jurídica discutida, restou clara a direção e condução dos trabalhos dos recorridos de 

modo a restar adequada a decisão de que o elemento subordinação jurídica se apresenta 

pulsante na medida em que havia total ingerência no desenvolvimento da atividade laboral 

dos trabalhadores. 

 A adequação da solução requerida, muito embora possa passar por inúmeras 

ponderações até o resultado prático final, em que se fará concreta a solução, demanda, 

decerto, a análise apurada do julgador, a fim de não incorrer em teratologia ou mesmo em 

solução inadequada. 

 Por essa razão, é que o intérprete da norma deve observar os princípios informativos111 

como fontes materiais do Direito, uma vez que tais princípios resultam de todo um processo 

social, progressivo democrático e sucessivo decorrentes da utilidade social, de forma que se 

podem estabelecer parâmetros para se verificar, no caso, até que ponto a descaracterização do 

vínculo empregatício limita a efetividade dos direitos sociais e quais seus efeitos jurídicos. 

 Do ponto de vista jurídico-constitucional, a declaração de inexistência do vínculo 

empregatício sem observar os parâmetros decisórios já mencionados fará com que os efeitos 

jurídicos que dela devem decorrer deixem de ser mitigados, uma vez que essa garantia 

constitucional muitas vezes através do sentido do conteúdo de outra norma112, de forma que a 

área de proteção constitucional, ou seja, o direito ao reconhecimento do vínculo empregatício 

                                                 
110 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 21ª Região. Recurso Ordinário nº 124500-85.2006.5.21.0013. Rel. 

Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, DEJT nº 319, em 18/09/2009(sexta-feira) e Publicado em 

21/09/2009 (segunda-feira). Traslado nº 749/2009 e Recurso Ordinário n 1º 034200-68.2010.5.21.0003. Rel. 

José Rêgo Júnior, Divulgado no DEJT nº 604, em 12/11/2010(sexta-feira) e Publicado em 16/11/2010(terça-

feira). Traslado nº 1264/2010. 
111 Acerca dos princípios e fontes do Direito especificamente relacionados ao Direito do Trabalho veja-se: 

ZANGRANDO, Carlos. Princípios do Direito do Trabalho: individual, coletivo, processual. São Paulo: LTr, 

2011 e NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Editora Saraiva, 

2011. 
112 O que Jorge Miranda, Ob. Cit., p.462, denomina de normas jurídicas garantidas e normas jurídicas de 

garantia. 
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deve e tem caráter cogente quando presentes os elementos caracterizadores, o denominado 

contrato-realidade.  
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4 A SUBORDINAÇÃO JURÍDICA COMO ELEMENTO DECISIVO PARA A 

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

Os elementos caracterizadores da relação de emprego (pressupostos), a depender do 

país, têm sua fundamentação jurídica pelos legisladores ou pelos juízes, e, muito embora os 

critérios para a caracterização desse vínculo empregatício sejam os mais diversos possíveis, a 

dependência e subordinação jurídica se apresentam como elementos centrais, indispensáveis 

para essa caracterização113. 

A par desta distinção, Paulo Emílio Vilhena114 destaca que na conceituação de 

empregado, contida na interpretação conjunta dos arts. 2º e 3º da CLT, o termo empregado 

possui acepção própria, sem qualquer comunicação com outra categoria, a Consolidação das 

Leis do Trabalho regula as relações do empregado com as premissas constitucionais que lhe 

protegem, distinguindo-se, inclusive do termo operário, muito utilizado em outros países, 

demonstrando um alcance muito maior de tutela desse empregado, no caso do Brasil, que se 

sustenta em determinados supostos e um agregado de suportes-fáticos, e que, embora a 

Consolidação das Leis do Trabalho seja o instrumento normativo geral, há leis específicas que 

regulamentam outras relações de emprego que atraem a incidência da regra geral, no caso a 

referida consolidação. 

Justamente por isso, a condição de empregado, ou seja, subordinado, é quem atrai a 

aplicação dessas normas juslaborais, uma vez que a noção de subordinação jurídica do início 

do Século XX, com a autonomia do contrato de trabalho, retirando da esfera puramente 

civilista, demonstrou que, além dos demais elementos, a subordinação jurídica tem um 

                                                 
113 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

Ltr, 2009, p.31. 
114 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e supostos. São Paulo: LTr, 2005, 

3 ed, p.383. 
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alcance muito mais abrangente que a mera obrigação concebida no Direito Civil, ainda que se 

trate de uma obrigação intuito personae. 

 E a mesma regra se aplica às pessoas jurídicas, pois “Não se trata de uma alteração 

do pressuposto jurídico de que a pessoa jurídica não se integra numa relação de emprego na 

condição de empregado”115, conforme julgado116, Recurso Ordinário nº 034200-

68.2010.5.21.0003. Rel. José Rêgo Júnior, que considerou que a representação comercial, 

mesmo em sendo por intermédio de pessoa jurídica, em verdade desvirtuava o elemento 

subordinação jurídica, fenômeno denominado como supersubordinação e é justamente nesse 

sentido que há parcela de indisponibilidade do direito do trabalhador, uma vez que na 

“perspectiva da repercussão social, é evidente que o reconhecimento da supersubordinação e 

a determinação de sua reparação não devem estar sujeitos ao interesse particular do 

trabalhador lesado”117,  uma vez que é dever estatal fiscalizar. 

 Pelo contrário, na concepção atual de subordinação jurídica, constata-se que a esfera 

intuito personae não se apresenta como elemento coadjuvante para a que a obrigação do 

empregado, o seu dever de obediência, tenha um cunho mais específico e mais delimitado 

àquela atividade que é desenvolvida pelo empregador, normalmente, em caráter permanente, 

ou seja, o princípio da continuidade118, de forma que o pressuposto para a subordinação 

jurídica e justamente esse seu caráter intuito personae de seguir continuadamente as ordens do 

empregador. 

                                                 
115 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A supersubordinação – invertendo a lógica do jogo. Revista do Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v.48, n.78. p.157-193. Jul/dez.2008, p. 183. 
116 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 21ª Região, Recurso Ordinário nº 034200-68.2010.5.21.0003. Rel. 

José Rêgo Júnior. REPRESENTANTE COMERCIAL. DESVIRTUAMENTO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. 

COMPROVAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. Divulgado no DEJT nº 604, em 

12/11/2010(sexta-feira) e Publicado em 16/11/2010(terça-feira). Traslado nº 1264/2010. 
117 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A supersubordinação – invertendo a lógica do jogo. Revista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v.48, n.78. p.157-193. Jul/dez.2008, p. 184. 

 
118 CLT. Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
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Mesmo que na doutrina existam diversas formas de subordinação, dividimo-las 

genericamente em jurídica, dependência econômica, técnica ou social e específica, a 

subordinação jurídica119, ou seja, aquela na qual o empregado tem dever de obediência às 

ordens a ele dirigidas com o único propósito dele, livremente120, desenvolver suas atividades 

laborais, sendo a denominação original de contrato de trabalho da Lei Belga, de 10/03/1900, 

com sedimentação conceitual/jurídica como critério para determinar se existe ou não contrato 

de emprego foi seguida pelo Código Federal Suíço das Obrigações, já mencionou a 

subordinação jurídica como elemento caracterizador do contrato de emprego, o que teve 

aceitação dogmática jurídica121, demonstrando que essa noção já se fazia presente mesmo no 

período de prevalência da heterodireção122. 

No final de 1913 estabelece-se a categorização dos trabalhadores que desenvolvem 

atividades eminente intelectuais (impiegati) e dos trabalhadores que desenvolvem atividades 

baseadas eminentemente manuais (operário), com base em Barassi (1901, Itália), com traços 

civilistas, estabelecendo uma noção clássica a respeito da subordinação123, a qual, diga-se de 

passagem, a Constituição brasileira de 1988 fez estabelecer que, além daqueles princípios 

positivados, como do artigo 7º, devem ser observados outros como a valorização do trabalho 

                                                 
119 CHOHFI, Thiago. Subordinação nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2009, p.22, apud GOMES, 

Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Atualizado por José Augusto Rodrigues Pinto e 

Otávio Augusto Resi de Sousa. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.133. 
120 A noção de liberdade aqui delineada, resta a enfatizar que o empregado cumpre as ordens do empregador de 

livre e espontânea vontade, logicamenjte, por força de sua condiçaõ de subordinado jurídico, ou seja, segue as 

ordens que são juridicamente tuteladas, caso contrário não haveria qualquer liberdade em relação à esse 

empregado, pois, ou estaria cometendo ato ilícito por sua própria vontade, do que já poderia de antemão se negar 

à fazê-lo sem que lhe sobressaísse qualquer consequência jurídica que lhe impeça a dispensa sem justa causa, ou 

estaria se submetendo à condição de escravo, situação esta diametralmente oposta. 
121 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

Ltr, 2009, p.32. 
122 Na heterodireção, o trabalhador disponibiliza “energia de trabalho” ao empregador que determina o seu 

conteúdo, apresentando características muito própris, na qual prevalecia a condição de vigilância in loco do 

empregador, por isso a quase-padronização dos ambientes de trabalhos, o que, inclusive, foi muito bem 

demonstrado no filme Tempos Modernos de Chaplin, uma crítica, para não se adjetivar de denúncia, que obteve 

um alcance mundial sem precedentes e que até a presente data se apresenta atual, quando demonstra o 

mecanicismo imposto ao empregado com jornadas exautivas e vigilância implacável dos superiores hierárquicos 

no ambiente de produção da empresa. 
123 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

Ltr, 2009, p.34. 



65 

 

como sendo princípios constitucionalmente conformadores124 como o caput do art. 170 da 

Constituição Federal. 

Assim, para se garantir a construção do bem estar-social125, e justificando, portanto, a 

proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais na 

dicção do artigo 7º, XXXII e a valorização do trabalho humano como fundamento do próprio 

valor social do trabalho, sem, contudo, retirar a liberdade à livre iniciativa, conferindo ao 

próprio trabalho e aos trabalhadores tratamento peculiar, expressando essa compatibilização, 

entre a valorização do trabalho e a ordem econômica, a prevalência dos valores do trabalho na 

conformação econômica126, impedindo, portanto, que haja um descompasso hermenêutico na 

verificação dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, por ser o princípio da 

igualdade e não discriminação autoaplicável, além de ser fonte primária observável por todo 

Sistema Jurídico com aplicação ilimitada às relações laborais e confere direito subjetivo127. 

Nesse contexto, os indícios de subordinação na caracterização clássica/tradicional, 

leva em consideração o tipo de remuneração, rigidez no horário de trabalho, não deter a 

propriedade dos instrumentos de trabalho e da matéria-prima, conforme diversos julgados128 

nos quais levam em consideração esses elementos como indicadores de que a realidade fática, 

ou o princípio da primazia da realidade insculpido no artigo 9º da Consolidação das Leis do 

                                                 
124 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. São Paulo: 

Malheiros, 2012, 15 ed. p.197, apud CANOTILHO. 
125 Idem. p.255. 
126 Idem. p.196-197. 
127 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua aplicação 

às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p.137-139. 
128 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, RECURSO DE REVISTA. PROCESSO Nº TST-RR-138800-

95.2001.5.01.0009. RESCISÃO INDIRETA. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO - GRUPO ECONÔMICO. Recorrente JULIO VELOSO 

EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. e Recorrido SILAS ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA. 

Relator. Ministro Renato de Lacerda Paiva, Brasília, 28 de abril de 2010 e BRASIL, Tribunal Superior do 

Trabalho, RECURSO DE REVISTA. PROCESSO Nº TST-RR-34900-37.2008.5.12.0012. VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE VALORES QUITADOS EXTRA FOLHA DE 

PAGAMENTO. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA 

CLT - RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO EM JUÍZO - CARÁTER MARGINAL DA 

OBJEÇÃO LAVRADA NA DEFESA DA RECORRIDA - MULTA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recorrente ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. - RBS e 

Recorrido PAULO VITÓRIO BECHI. Relator. Ministro Barros Levenhagen. Brasília, 12 de maio de 2010. 
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Trabalho, é quem deve permear a interpretação judicial acerca da apresentação conjunta 

desses elementos caracterizadores do vínculo empregatício como já exposto no capítulo 

anterior. 

Justamente porque a decisão que reconhece a relação empregatícia não é constitutiva, 

mas declaratória, ou seja, reconhece que as parcelas rescisórias já eram devidas à época da 

quitação, ainda que o empregado dispense a anotação de sua carteira profissional, uma vez 

que, sendo meramente declaratória, seu efeito, inevitavelmente, é ex tunc, de forma que não 

há, juridicamente, portanto, possibilidade de, uma vez presentes esses elementos 

caracterizadores do vínculo e aceito o pagamento de qualquer valor, a que título for, não ser 

reconhecido como presentes todos os elementos do vínculo empregatício. 

 Para Barassi, a dependência/subordinação jamais será pessoal, mas, sim, ligada à 

execução do trabalho129. 

Esta é a razão pela qual a concepção clássica do que seja subordinação encontra certa 

dificuldade para ser aplicada, ao menos conceitualmente, nas novas formas de trabalho, que 

apresentam diversos aspectos os quais, de modo tradicional, não restaria configurada a relação 

empregatícia, como e o caso dos contratos parassubordinados. 

 Assim, ainda que num primeiro momento a subordinação jurídica tenha sido 

empregada para definir o campo de aplicação do contrato de trabalho, seu conceito passou a 

ser critério de definição para essa proteção social130, pois a área de proteção constitucional 

passou a ser, também a previdenciária, que abrange todas as relações de emprego e as de 

trabalho, conforme art. 3º, da Lei de custeio da Previdência Social131, as quais têm proteção 

constitucional, como já afirmado. 

 

                                                 
129 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.36. 
130 MACHADO, Sidnei. A noção de subordinação jurídica: uma perspectiva construtiva. São Paulo: LTr, 2009, 

p.33. 
131 BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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4.1 CONFORMAÇÃO DO PODER E TRABALHO COMO ELEMENTOS CENTRAIS 

DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA  

 

Quando falamos em poder, no sentido sociológico, nada mais é que a capacidade em 

determinar comportamentos, ou seja, de agir, tendo Max Weber132, sociologicamente, 

dividindo-o em Poder legal, carismático e tradicional. Porém, somente o legal prevalece na 

relação de emprego moderna, cuja hierarquia funda-se na lei133, tendo em vista que o critério 

jurídico do contrato passou a melhor estabelecer o exercício de poder diretivo do empregador, 

pois esse critério de autoridade deve ser exercido conjuntamente, e não mais apenas do ponto 

de vista de gestão econômica134.  

Ora, muito embora o trabalho seja voluntário do ponto de vista jurídico, uma vez que 

ninguém é obrigado a fazer o que a lei não lhe obriga135, não será livre, no ponto de vista 

sociológico, pois há uma vinculação (legal) no que tange à forma de sua prestação, quando o 

indivíduo deve observar as designações determinadas pelo empregador, no que tange ao 

método, diretrizes, processos etc. 

Nesse contexto o instituto da parassubordinação apresenta-se como o novo elemento 

delineador das novas relações de trabalho e emprego, que vem se intensificando desde a 

década de 1970, com o fenômeno da informatização que, sem dúvida, apresenta-se como um 

novo marco no mercado de trabalho e na forma de fruição dos contratos de empregos, pois, 

como já mencionado, joge-se à ideia da heterodireção, ou seja, surgiram novas e tão 

                                                 
132 Importante mencionar que a teoria de Max Weber teve grande base nas reformas religiosas, de como o 

protestatismo influenciou o desenvolvimento econômico, inclusive que o o pilar do trabalho representava uma 

das condições determinantes para que grande parte do desenvolvimento econômico ocidental tenha se dado, ou 

se aprofundado com maior intensidade nos países protestantes, com sua chama ética do trabalho. Ver 

FERGUSSON, Niall. Civilização: ocidente x oriente. Trad. Janaína Macoantonio. São Paulo: Planeta, 2012, 2 

reimp. p. 302-316. 
133 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.37. 
134 MACHADO, Sidnei. A noção de subordinação jurídica: uma perspectiva construtiva. São Paulo: LTr, 2009, 

p.35. 
135 BRASIL. Constituição Federal, artigo 5º, II. 



68 

 

diversificadas funções e atividades laborais, que nem sequer exige a presença do empregado 

nas dependências da empresa para que o mesmo desenvolva plenamente suas funções. 

Não obstante isso, os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, ou seja, 

pessoalidade, alteridade, continuidade, onerosidade e subordinação jurídica ainda se fazem 

presentes nessas novas modalidades de emprego. 

Só no sistema capitalista136, inegavelmente o poder do meio de produção/capital 

importa num novo aspecto do poder, uma nova face, uma vez que quem o detém, mesmo que 

não intencione sobrepor seu poder econômico em detrimento do empregado, impele poder de 

persuasão por ser, muitas vezes, o único que pode prover a subsistência do empregado. 

Porém, por ser um novo instituto, de origem italiana, sua conceituação resta evidente 

cautelosa por parte da doutrina, porém tem-se, na medida do possível, estabelecer certos 

elementos que se apresentam invariavelmente necessários para sua caracterização, 

especialmente a coordenação dos trabalhos por parte do seu tomador137, muitas vezes 

traduzindo-se em total paradoxo, quanto aos demais elementos, como, por exemplo, a 

alteridade, quando o empregado desenvolve suas atividades em sua própria residência, o que 

traria para si, por exemplo, custos que são de responsabilidade do empregador, como, por 

exemplo, consumo de energia elétrica e utilização de microcomputador do próprio 

empregado, o que importaria em uma antinomia face ao disposto nos art.2º e 4º da CLT. 

Porém, o legislador pátrio, já vislumbrando a necessidade de adequação da norma 

jurídica, deu nova redação ao artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho138, para que não 

haja distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 

domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os 

pressupostos da relação de emprego. 

                                                 
136 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.38. 
137 AMANTHÉA, Dennis Veloso. A evolução da teoria da parassubordinação:  o trabalho a projeto. São Paulo: 

LTr, 2008, p.44 
138 Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011. 
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Contudo, mesmo nesse aspecto, ainda resta garantida a autonomia do empregado, 

aspecto este que diferencia o trabalho livre do escravo, pois, neste, além do poder econômico, 

impõe uma subordinação pela ameaça (violência direta), ao passo que na sua moderna 

sistemática, “sob a égide da Revolução Iluminista”139, que é “aceita sem ser percebida” 

(Taylorismo). 

A conformação social do poder empregatício, segundo Norberto Bobbio140, apresenta 

três tipos de poder social: econômico, político e ideológico, sendo que o poder empregatício é 

uma combinação desses três, especialmente o econômico, que ainda é o preponderante na 

qualificação da subordinação jurídica. 

 

4.1.1 Caracterização e conceituação da relação de emprego: a questão constitutiva 

 

O procedimento de caracterização do contrato de emprego é mais amplo que a 

definição, pois, naquela, apontam-se elementos não essenciais, ao menos conceitualmente, 

porém, relevantes: sinalagmático, consensual, intuitu personae, trato sucessivo, de atividade, 

oneroso, alteridade e ser acompanhado de contratos acessórios (complexo). 

 Não se pode deixar de classificá-lo como negócio jurídico, afigurando-se tácito ou 

expresso, pelo qual uma pessoa física (empregado) obriga-se a uma prestação de serviços de 

forma pessoal, não eventual e onerosa, perante outra pessoa física, jurídica ou ente 

despersonificado (sociedade em comum), a teor do disposto no art. 442, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, ao estabelecer que contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou 

expresso, correspondente à relação de emprego. 

                                                 
139 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.40. 
140 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.82-84 apud PORTO, 

Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: LTr, 2009, 

p.41. 
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 Esses elementos denotam que o fenômeno sociojurídico da relação empregatícia 

emerge apenas se reunidos os seus cinco elementos fático-jurídicos constitutivos, conforme 

explicitado a seguir. 

 Isto porque a análise dos elementos componentes do contrato empregatício, ou seja, 

aqueles essenciais ou jurídico-formais, se faz apenas em sequência aos elementos 

denunciadores da existência da própria relação de emprego, como aponta Delgado141, ao 

mencionar que “O contrato de trabalho, que viabiliza a caracterização da relação jurídica 

empregatícia tipificada pelos arts. 2º e 3º da CLT, assume modalidades distintas, segundo o 

aspecto enfocado em face do universo de pactos laborais existentes.” 

 Dessa forma, ao se conceituar a relação de trabalho, indispensável é apontar seus 

elementos caracterizadores, e, pois, suas características, já que a definição de contrato de 

trabalho não foge à regra, tendo em vista que, uma vez identificados seus elementos, sem os 

quais não se pode configurar existente o vínculo empregatício, já que o mesmo exige, 

incondicional e concomitantemente, a pessoalidade, onerosidade, alteridade, continuidade e 

subordinação jurídica. 

 O contrato e relação de emprego possuem, portanto, duas concepções convergentes: 

contratualismo e anticontratualismo. Daí surge a questão: “o contrato faz nascer a relação de 

emprego ou a relação de emprego é quem faz nascer o contrato”142. 

 Defendemos aqui a teoria do contrato-realidade, de Mário de la Cueva, na qual o 

contrato é o acordo de vontades, demonstrando seu lado civilista/contratualista, e a relação de 

emprego o conjunto de direitos e obrigações, de ambas as partes, que se desenvolvem na 

dinâmica do vínculo143, sendo um a fonte e o outro os efeitos. 

                                                 
141 DELGADO, Murício Godinho. Contrato de trabalho: caracterização, distinções, efeitos. São Paulo: LTr, 

1999, p.35. 
142 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, 

p.346. 
143 Idem. p.346 
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 Ora, se partirmos dessa premissa, teremos descortinado, sob a ótica da sistematização 

das normas, que o contrato de emprego independe de formalização, justamente porque seus 

efeitos são meramente declaratórios, e assim sendo, a declaração independerá de qualquer 

formalização, o antissubjetivismo. 

Tanto é verdade que o dispositivo sentencial reconhecedor do vínculo declarará 

existente e não e apenas sua validade, pois, ainda assim, seus efeitos – do contrato nulo ou 

inválido – permaneceriam a produzir efeitos no que se refere à parte desses direitos sociais, 

como, por exemplo, direito ao salário pelo labor dispendido, já que é uma relação social e aí, 

conceitualmente, está inserida a relação jurídica. 

 O elemento caracterizador primordial da existência de vínculo empregatício é, sem 

dúvida, a presença da subordinação jurídica entre as partes envolvidas, que nada mais é senão 

o poder diretivo, regulamentador, fiscalizador e disciplinador deferido ao empregador. 

 Nesse sentido, se apresenta tênue a linha que leva à existência do vínculo empregatício 

e a relação autônoma, conforme bem observa Delgado144, “Importante efeito próprio do 

contrato de trabalho é o poder empregatício”, isto porque em quaisquer de suas manifestações 

concretas (poder diretivo, poder regulamentar, poder fiscalizatório, poder disciplinar), esse 

poder inquestionavelmente inscreve-se como um dos efeitos inerentes ao contrato de trabalho. 

 De um modo geral, o poder empregatício consubstancia um conjunto de prerrogativas 

colocadas à disposição do empregador para o relacionamento concreto e efetivo da prestação 

dos serviços pactuada. Tal poder, portanto, como regra, incide em benefício do empregador, 

atribuindo ao obreiro a obrigação de uma conduta de submetimento às ordens lícitas 

decorrentes do exercício desse poder. 

 Primeiramente, muito embora não se possa prescindir da ocorrência dos demais 

elementos caracterizados da vinculação empregatícia, a conjugação da realidade fática é quem 

                                                 
144 DELGADO, Maurício Godinho. Contrato de trabalho: caracterização, distinções, efeitos. São 

Paulo: LTr, 1999, p. 109. 
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indicará a ocorrência ou não dos elementos, como já acima defendido, até mesmo no que se 

refere ao dever de motivar a dispensa, isto a partir da perspectiva da necessária eficácia dos 

direitos fundamentais, como fundamento do próprio artigo 7º, inciso I, da Constituição 

Federal145. 

Tem-se que referido princípio, estabelecido no próprio texto celetizado, quando se 

estabelece no artigo 9º que qualquer articulação fático-jurídica que tenda, ou efetivamente 

leve à caracterização de fraude à relação empregatícia que, de fato restar existente, será nula, 

ainda que revestida da forma legal, pois a realidade fática sobressai à formalização, ainda que 

haja alteração da estrutura jurídica do empregador. 

 Tal condição é plenamente compreendida, quando a doutrina e a jurisprudência são 

unânimes ao considerarem que o arcabouço fático, ou seja, a realidade em si considerada, é 

mais importante que a forma, pois esta apenas instrumentaliza o que a norma legal determina.  

 Isso se torna claro, ao se destacar o que resta estabelecido no artigo 3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, pois tal dispositivo exige que para ser considerado 

empregado, os serviços dever ser prestados por pessoa física, não ser eventual, sob a 

dependência do empregador e mediante salário. Senão, transcreva-se tal dispositivo:  

 Nesse contexto, a pessoalidade no desenvolver do labor do trabalhador implica que o 

trabalhador desenvolverá suas atividades laborativas de forma personalíssima, sendo 

exigência do empregador as qualidades contidas pelo empregado, podendo ser ela em razão 

do seu conhecimento técnico, sua capacidade relacional intra ou extra laborativa. 

 Além disso, pode-se vincular qualquer outra característica de forma a levar à 

conclusão de que a obrigação do trabalhador se afigura pessoal, ou seja, em decorrência de 

sua condição pessoal, ainda que outra pessoa possa exercer aquela função por ele ocupada, 

uma vez que a partir do Século XIX a tutela do contrato de trabalho é direcionada apenas 

                                                 
145 SEVERO, Souto Valdete. O dever de motivação da despedida na ordem jurídico constitucional brasileira. 
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àqueles que são assalariados, vinculando146, num primeiro momento, esta como sendo a noção 

de subordinação que caracterizava o vínculo empregatício.  

 Assim o empregador pode dispor de outros empregados que tenham plena capacidade 

intelectual ou técnica de forma a desempenhar a mesma função de determinado empregado; 

Não obstante, esclareça-se que, por ser uma obrigação de fazer, cabe àquela determinada 

pessoa (empregado) cumprir as obrigações decorrentes do labor assumido, o seu caráter de 

pessoalidade. 

 O dirigismo contratual pode se revelar das mais variadas formas, podendo ser imposto 

ao empregado por parte do empregador em forma de autorização para realização de etapa de 

seu labor. Exemplo disso pode-se destacar no caso de vendedor que deve proceder com a 

análise prévia de crédito do cliente, de forma apenas ter a venda autorizada após a verificação 

de inexistência de pendência financeira. 

No que se refere à representação comercial autônoma e à relação de emprego são 

institutos jurídicos próximos, cuja distinção é tênue, o que dificulta estabelecer a linha 

divisória entre as duas figuras, porquanto em ambas há elementos similares, quais sejam: a 

pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. 

 Assim, somente a constatação da subordinação jurídica, aferida no caso concreto, é 

elemento hábil a comprovar a existência de relação empregatícia. 

 O artigo 1º, da Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais 

autônomos, estabelece os parâmetros legais da representação comercial autônoma como sendo 

aquele que exerce a representação comercial autônoma na qualidade de pessoa jurídica ou a 

pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de 

uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando 
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 MACHADO, Sidnei. A noção de subordinação jurídica: uma perspectiva construtiva. São Paulo: LTr, 2009, 

p. 33-37. 
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propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos 

relacionados com a execução dos negócios. 

Ou seja, exclui o elemento subordinação jurídica e pessoalidade de sua conceituação, 

de forma que, ainda assim, a partir da realidade fático-jurídica, poderá ser declarado nulo. 

 Embora impere no Direito do Trabalho o princípio da instrumentalidade das formas, a 

sua observação deve ser sopesada com as exigências previstas em lei que se revelam 

imprescindíveis ao exercício da profissão e, por conseguinte, na própria existência da relação 

contratual. 

 O contrato de trabalho deve ser visto como um contrato-realidade, pouco importando a 

denominação conferida ao trabalhador ou a documentação que possa ser produzida em seu 

desfavor. 

Diante dessas colocações, inevitável trazer a lume o princípio da alteridade, ou seja, o 

risco da atividade econômica - no caso específico de não se tratar de trabalhador doméstico -  

que deve ser suportado pelo empregador, conforme estabelecido no artigo 2º, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, que considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. 

 A expressão ditada pelo referido dispositivo legal é muito criticada. Sabe-se que a 

empresa é o conjunto de bens materiais, imateriais e pessoais para a obtenção de um 

determinado fim. 

 Muito embora não se exija que o empregador seja pessoa jurídica, a noção emprestada 

à empresa necessariamente leva à conclusão de que toda sociedade empresária tem por 

finalidade a obtenção de lucros e dividendos e personificação. 
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 Em arremate, o parágrafo primeiro do supramencionado artigo delineia que ser pessoa 

jurídica e visar o lucro não são os pontos essenciais a evidenciar a existência e caracterizar o 

vínculo empregatício. 

 Isso porque, para efeitos da relação de emprego, há equiparação quando se admitir que 

o empregado seja profissional liberal, instituições de beneficências, associações recreativas ou 

outras instituições sem fins lucrativos. Ou seja, serão eles empregadores. 

 A tal rol, deve-se adicionar o empregado doméstico, que embora possua regramento 

legal próprio através da Lei nº 5.859/72, labora em ambiente familiar sem que se visado lucro 

por parte do empregador, mantendo-se todos os demais elementos. 

 Propositalmente se destacou anteriormente que o risco deve ser suportado pelo 

empregador, entretanto não significa dizer que o empregado não possa ser responsabilizado 

pelos prejuízos a que tenha dado causa. 

 Conforme reiterado nos Tribunais, o elemento qualificador por excelência do vínculo 

empregatício é a ocorrência de subordinação jurídica, pois se constitui no principal elemento 

na distinção entre trabalho autônomo e o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, uma 

vez que ambas as relações podem existir com os demais elementos a que alude o Artigo 3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, exsurgindo, aqui, portanto, a linha tênue. 

 Deveras difundidos, a representação comercial147 e o vínculo de emprego apresentam 

traços comuns, já que em ambos os contratos estão presentes a pessoalidade, onerosidade e 

não eventualidade, todavia extremam-se em razão da subordinação, que, uma vez existente na 

relação concreta, impõe o reconhecimento da relação empregatícia.  

 De tal sorte, comprovada materialmente a prestação dos serviços nos moldes do Artigo 

3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, mas ainda que negada a vinculação empregatícia 

por parte da empresa, processualmente se considerando, cabe a essa o ônus da prova de suas 
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alegações, ex vi dos artigos 818, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 333, II, do Código 

de Processo Civil. 

 O contrato de trabalho, sob o ponto de vista do empregador, envolve não apenas a 

prestação de atividade laboral, mas de atividade laboral subordinada. 

Se não fosse essa característica, impossível seria diferenciar o contrato de trabalho, 

descrito pelo Artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, de outros contratos, que 

possuem objeto similar - o trabalho. É assim com os contratos de parceria rural, de 

empreitada, de sociedade de capital e trabalho etc. 

 Esse traço é por demais importante, uma vez que, em certas situações, pode haver, 

concomitantemente, subordinação sem prestação de serviços. 

 É o que se dá, por exemplo, na hipótese de sobreaviso sem trabalho, na qual o 

empregado não tem liberdade total porque continua subordinado. 

 Disso infere-se que a subordinação é fator determinante a ser comprovado, quando se 

trata de controvérsias sobre a existência ou não do liame empregatício. E esse ônus probatório 

recai sobre o trabalhador, ex vi artigo 818, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Não obstante a isso, deve-se salientar, ainda, que deve ser cabal e inconteste a prova 

de que o trabalhador era autônomo, pois, uma vez confirmada a prestação de trabalho, a 

presunção legal é de que haja relação de emprego. 

 Portanto, não obstante seja tênue a linha que distingue o contrato de trabalho daquele 

de representante autônomo, sempre haverá de prevalecer este último quando ausente a 

subordinação jurídica - pressuposto que imprime ao contrato de emprego a sua feição própria, 

e que é apontado como elemento de distinção, por excelência, do contrato de emprego dos 

demais contratos de atividade. 
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4.1.2 Elementos jurídico-formais do contrato empregatício: capacidade. Objeto, 

manifestação da vontade, forma, elementos naturais e acidentais como elementos de 

validade. 

 

 Como todo contrato, indispensáveis os elementos para que se revista de plena eficácia 

jurídica, de modo a fazer exsurgirem obrigações por ele delineadas. 

 Nesse diapasão, podemos ainda destacar que, muito embora se devam observar os 

limites minimamente garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, o ordenamento 

jurídico garante o conjunto de garantias e prerrogativas de modo a preservar o vínculo 

empregatício. 

 Um dos primeiros aspectos a serem observados no que pertine à capacidade para 

celebrar contrato de trabalho válido é a capacidade jurídica para a sua celebração. 

 Entretanto, diferentemente dos contratos de um modo geral, especialmente por se 

tratar de um contrato personalíssimo, especificamente quando a capacidade do empregado, 

esta não obedece ao disposto no art. 5º, do CC, ante a ocorrência de legislação específica 

acerca do tema. 

 Pode-se destacar, portanto, que a idade, como elemento autorizador de assunção de 

obrigação para fins trabalhistas, é apenas considerada para indicar a modalidade do contrato 

de trabalho existente entre as partes, além de impor limites às obrigações a serem assumidas 

pelo trabalhador. 

Especificando-se o tema, vem à tona o contrato de aprendiz, estagiário e aquele 

relativo ao trabalhador que, muito embora possa ser considerado civilmente capaz para 

demais atos da vida, a teor do disposto no art. 5º, parágrafo único e incisos, do CC, ainda sim 

lhe são impostos limites às obrigações que decorram do contrato de trabalho firmado entre ele 

e o empregador, como, por exemplo, impedimento para exercer atividade insalubre, 

periculosa ou em horário noturno. 
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Tal limitação se apresenta exigível de modo a preservar a saúde física e mental, bem 

estar, além de propiciar a plena formação intelectual do trabalhador que não tem mais de 

dezoito anos de idade. 

 Além disso, a limitação acima indicada permite não haver deturpação na execução do 

contrato de trabalho decorrente da relação de emprego, subterfúgio utilizado com intuito de 

desonerar o empregador das obrigações lançadas ao trabalhador sem as limitações legais. 

 Diante dessa primeira barreira à validade do contrato de trabalho, o objeto do contrato 

vem unir-se àquela para lhe emprestar eficácia. 

 Não obstante ser entendimento jurisprudencial corrente que o contrato de trabalho, 

ainda que se revista de invalidade, como nos casos de empregado público admitido sem prévia 

submissão a concurso ou seleção pública, conforme o caso (EX.: Súmula nº 363 do Colendo 

TST, art.37, da Constituição Federal, lei nº 10.507/2002, aplicável ao agente comunitário de 

saúde e PSF), menor que labora em ambiente insalubre ou periculoso, em horário noturno, 

estrangeiro sem a devida autorização, seus efeitos devem ser considerados plenamente 

válidos, ante o irrecuperável labor despendido do trabalhador. 

Disso, decorre que todo contrato apresenta elementos naturais e acidentais, 

independentemente da forma.  

E, muito embora se possa declarar nulo o contrato quando ausente alguma formalidade 

legal imposta, seus efeitos perdurarão intocáveis, à exceção dos empregados públicos não 

submetidos a concurso ou seleção pública, ante a vedação constitucional de ingresso sem sua 

devida submissão, havendo limitação de seus efeitos, a teor da Súmula nº 363, do Tribunal 

Superior do Trabalho, em observância ao art. 37, II, da CF. 

Como asseverado, independentemente da formalização do contrato, inegável que 

restam presentes os elementos contratuais, os quais evidentemente se apresentam de forma 

natural, podendo apresentarem-se em determinados casos, de forma acidental. 
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 Nesse ponto, deve-se destacar o teor da Súmula nº 212, do TST148, que é no sentido 

estabelecer ônus de o empregador provar o término do contrato de trabalho. 

 Os elementos naturais do contrato de trabalho, muito embora não sejam 

imprescindíveis à sua formação, invariavelmente se afiguram presentes. 

 No caso específico no contrato de trabalho, a jornada de trabalho se apresenta como 

elemento natural. Ainda que não seja fixada expressamente, a legislação já estabelece seus 

limites e condições, inclusive no caso de inexistir controle, no caso específico do vendedor 

externo, a teor do disposto nos artigos, 59, 66, 67, 71 e 72, da Consolidação das Leis do 

Trabalho e art. 7º, XIII, XIV, da Constituição Federal. 

 

4.2 AS DIMENSÕES DO PODER EMPREGATÍCIO 

 

Na conceituação clássica, como acima mencionada, a atividade laborativa subordinada 

(emprego) era aquela desenvolvida no interior as fábricas, sob o olhar do empregador, sob 

rígido controle da jornada de trabalho, não abarcando, naquele momento, aqueles 

trabalhadores que desenvolviam suas atividades laborais fora dos espaços físicos da 

fábrica/estabelecimento comercial, o que até hoje faz com que tanto os trabalhadores (gênero) 

e os empregadores tenham (erroneamente) como elemento distintivo ou descaracterizador de 

sua existência (vínculo empregatício) ter que laborar nas dependências e sob o olhar 

(literalmente) do empregador. 

 O papel das novas tecnologias, criadas e aperfeiçoadas pelos homens, por si só, já 

elevaram à abstração o que seriam essas “dependências físicas” do estabelecimento comercial 

                                                 
148 Súmula nº 212 - TST. DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção 

favorável ao empregado. 
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do empregador, o que, de certa forma, supera esta condição para que se possa determinar a 

existência, ou melhor dizendo, constatar se há ou não subordinação jurídica nessa relação. 

Obviamente que essa correlação entre controle in loco das atividades desenvolvidas 

pelo empregado e a caracterização da subordinação jurídica se estreita, pois, havendo uma 

redução da autonomia do trabalhador, sobressai-se, por vezes, a dúvida acerca da verdadeira 

condição jurídica desse trabalho que está sendo desenvolvido, razão pela qual os demais 

elementos/características utilizados para se constatar a existência dessa subordinação jurídica 

são necessários, e não mais apenas a “heterodireção patronal”149, tendo em vista que essa se 

aplicava com maior propriedade no início da Revolução Industrial, o que historicamente é 

compreensível quando a dogmática jurídica e a própria norma, diante daquela nova 

modalidade contratual, não possuía elementos claramente estabelecidos para determinar que 

uma atividade com contraprestação econômica seria ou não um contrato de trabalho. 

Essa ausência de critérios legais para caracterizar a subordinação como elemento 

jurídico, aliás, para Norberto Bobbio150, já era uma das características fundamentais da escola 

da exegese, consubstanciada na redução da prática e defesa da hermenêutica voltada ao 

jurista, conjugando-se com o outro aspecto relacionado à concepção rígida estatal quanto ao 

direito, traduzindo-se na onipotência do legislador151, o que encerrava grande crítica a esta 

escola, razão pela qual o terceiro aspecto dessa escola passou pela busca da intenção do 

legislador (concepção subjetiva) e, após, a concepção objetiva, que é intenção da própria lei 

para resolver as lacunas axiológicas existentes, além do princípio da autoridade, uma vez que 

a insuficiência da subordinação objetiva e a necessidade do “direito residual de controle”, essa 

integração do empregado na organização empresarial, conhecida como subordinação objetiva, 

não é um critério autônomo para determinar ou não a existência de um contrato de emprego, 

                                                 
149 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.41, Apud BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.45. 
150 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosifia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, p.84-89. 
151 Neste caso, esta onipresença do legislador, exluiria toda e qualquer forma de interpretação, incluindo-se a 

dogmática jurídica como. 
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mas apenas um fundamento teórico para a conceituação do que seja o trabalhador 

subordinado152. 

Assim, contraprestação econômica pelo labor despendido pode num primeiro 

momento apresentar incoerência terminológica com a moderna dogmática jurídica e as 

próprias normas aplicáveis ao que se convencionou designar de salário. Entretanto, nesse caso 

tal não se apresenta, quando se traz ao cotejo a sistemática de retribuição desenvolvida nos 

primórdios da industrialização, justamente com a Revolução Industrial, mesmo se constatando 

que “os efeitos dessa revolução sobre os trabalhadores pobres são tanto econômicos (no 

sentido estreitamente quantitativo e material) como sociais. Os dois não podem ser isolados 

uns dos outros”153 

 Ora, é fato que o desenvolvimento econômico e industrial vem sendo conduzido, 

desde o início, sob o pálio do Estado Liberal e a livre iniciativa. Porém, a mesma sistemática 

econômica que permitiu esse desenvolvimento com a defesa do liberalismo econômico, sem 

que houvesse qualquer intervenção estatal, também exigiu a ineficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, o que fez com que a heterodireção patronal tivesse prevalência, naquele 

momento, para se considerar existente uma relação empregatícia. 

  Da mesma maneira, como já mencionado em linha pretéritas, os demais elementos 

caracterizadores do vínculo empregatício se mostram convergentes na mesma sistemática de 

avaliação qualitativa, de modo que o encadeamento desses elementos (elementos ensejadores 

da subordinação jurídica e demais elementos caracterizadores do contrato de emprego) é 

quem determinará se essa relação será de trabalho ou de emprego. 

Essa é a grande crítica à concepção clássica de subordinação, justamente por excluir 

determinados trabalhadores (altamente qualificados) que não se sujeitam à forma de 

                                                 
152 BARROS, Alice Monteiro de. Trabalhadores intelectuais. Revista do TribIbunal Regional do Trabrabalho da 

3ª Região, Belo Horizonte, v. 39, n. 69, p.147-165, jan./jun.2004. 
153 HOBSBAWM, Eric. J. Os trabalhadores: estudos sobre a história do operariado. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2012, p.151. 



82 

 

execução, mas subordinam-se por intermédio de outros elementos, cujo desenlace se dá 

utilizando-se a denominada técnica de conjunto de indícios154 que tem na análise do conjunto 

dos indícios, como um todo, como critérios determinantes para a caracterização do vínculo, 

também chamada de feixe de indícios, com ampla utilização da Europa, assim como 

PIEROTH e SCHILINK155 sustentam em sua dogmática jurídica o chamado alcance por feixe 

de luz (Lichtausstrahlung156) da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, uma vez que 

ainda que se trate de relação privada essa eficácia restaria amparada em cláusulas gerais 

(abertas), ainda mais quando os particulares, no que se refere à observância aos direitos 

fundamentais, encontram sua limitação em nível infraconstitucional e não na Constituição 

Federal, esta sim direcionada ao Estado que, como se constatará adiante, tem de sua limitação 

vinculada aos direitos fundamentais. 

Aqui não se restringe a atuação estatal no que concerne apenas a sua atividade 

executiva, como, por exemplo, na consecução de políticas públicas, as quais devem buscar, 

promover e proporcionar o ambiente favorável à proteção dos direitos fundamentais. 

A derivação dessa limitação também alcança os demais poderes no que concerne à sua 

atividade específica, como legislar (Poder Legislativo) e decidir (Poder Judiciário), visto que 

deve haver conformidade de seu conteúdo, ou seja, a lei deve ser formal e, especialmente, 

materialmente constitucional, cujo conteúdo deve não representar limitação à sistemática 

constitucional nem alcançar área de proteção aquém do devido, especialmente quanto à 

proteção dos direitos fundamentais, o que implicaria violação aos direitos e garantias 

fundamentais. 

 

                                                 
154 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: 

LTr, 2009, p.41, Apud BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.47. 
155 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte. Staatsrecht II. 24 ed. Heildelberg: Muller, 2008. Apud 

DIMOULIS; MARTINS, 2012. 
156 MARTINS, Leonardo. Do vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais e suas implicações 

práticas. São Paulo: Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 5, nº 2, p.89-127, julho/dezembro, 2004. 

p.103 
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4.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CONTRATO DE EMPREGO: 

SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE, CONTINUIDADE, ONEROSIDADE, 

ALTERIDADE, PESSOA FÍSICA 

 

 O elemento caracterizador primordial da existência de vínculo empregatício é, sem 

dúvida, a presença da subordinação jurídica entre as partes envolvidas, que nada mais é senão 

o poder diretivo, regulamentador, fiscalizador e disciplinador deferido ao empregador. 

 Primeiramente, muito embora não se possa prescindir da ocorrência dos demais 

elementos caracterizados da vinculação empregatícia, a conjugação da realidade fática 

indicará a ocorrência ou não dos elementos. 

 Tem-se que referido princípio, estabelecido no próprio texto celetizado, quando se 

estabelece no art.9º que qualquer articulação fático-jurídica que tenda, ou efetivamente leve à 

caracterização de fraude à relação empregatícia que, de fato restar existente, será nula, ainda 

que revestida da forma legal, pois a realidade fática sobressai à formalização, ainda que haja 

alteração da estrutura jurídica do empregador. 

Tal condição é plenamente compreendida, quando a doutrina e a jurisprudência são 

unânimes ao considerarem que o arcabouço fático, ou seja, a realidade em si considerada, é 

mais importante que a forma, pois esta apenas instrumentaliza o que a norma legal determina.  

 Isso se torna clarividente, ao se destacar o que resta estabelecido no art. 3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, pois tal dispositivo exige que para ser considerado 

empregado, os serviços dever ser prestador por pessoa física, não ser eventual, sob a 

dependência do empregador e mediante salário. Senão, transcreva-se tal dispositivo:  

 Nesse contexto, a pessoalidade no desenvolver do labor do trabalhador implica que o 

trabalhador desenvolverá suas atividades laborativas de forma personalíssima, sendo 
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exigência do empregador as qualidades contidas pelo empregado, podendo ser ela em razão 

do seu conhecimento técnico, sua capacidade relacional intra ou extra laborativa. 

 Além disso, pode-se vincular qualquer outra característica de forma a levar à 

conclusão de que a obrigação do trabalhador se afigura pessoal, ou seja, em decorrência de 

sua condição pessoal, ainda que outra pessoa possa exercer aquela função por ele ocupada.  

 Assim o empregador pode dispor de outros empregados que tenham plena capacidade 

intelectual ou técnica de forma a desempenhar a mesma função de determinado empregado.  

 Não obstante, esclareça-se que, por ser uma obrigação de fazer, cabe àquela 

determinada pessoa (empregado), cumprir as obrigações decorrentes do labor assumido. 

 O dirigismo contratual pode se revelar das mais variadas formas, podendo ser imposto 

ao empregado por parte do empregador em forma de autorização para a realização de etapa de 

seu labor. 

 Exemplo disso pode-se destacar no caso de vendedor que deve proceder com a análise 

prévia de crédito do cliente, de forma apenas ter a venda autorizada após a verificação de 

inexistência de pendência financeira. 

 No que se refere à representação comercial autônoma e a relação de emprego são 

institutos jurídicos próximos, cuja distinção é tênue, o que dificulta estabelecer a linha 

divisória entre as duas figuras, porquanto em ambas há elementos similares, quais sejam: a 

pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. 

 Assim, somente a constatação da subordinação jurídica, aferida no caso concreto, é 

elemento hábil a comprovar a existência de relação empregatícia. 
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 O artigo 1º, da Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais 

autônomos, estabelece os parâmetros legais da representação comercial autônoma do seguinte 

modo, ou seja, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa 

física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma 

ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas 

ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a 

execução dos negócios. 

 Outrossim, nessa normatização há o conjunto dos elementos, dentre os quais, o devido 

registro no Conselho de Representantes Comerciais - CORE, que deverá constar, 

obrigatoriamente, no instrumento de contrato formalizado para o fim a que se destina nos 

termos do artigo 27, da Lei 4.886/65. 

 Embora impere no Direito do Trabalho o princípio da instrumentalidade das formas, a 

sua observação deve ser sopesada com as exigências previstas em lei que se revelam 

imprescindíveis ao exercício da profissão e, por conseguinte, na própria existência da relação 

contratual. 

Diante dessas colocações, inevitável trazer a lume o princípio da alteridade, ou seja, o 

risco da atividade econômica - no caso específico de não se tratar de trabalhador doméstico -  

que deve ser suportado pelo empregador, conforme estabelecido no artigo 2º, da Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

 A expressão ditada pelo referido dispositivo legal é muito criticada. Sabe-se que a 

empresa é o conjunto de bens materiais, imateriais e pessoais para a obtenção de um 

determinado fim, e a interpretação judicial tem papel preponderante no campo econômico e 

social, como já mencionado, uma vez que os efeitos dessa decisão podem importar em 
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resultados negativos do ponto de vista econômico para o empregador. Porém, antes, o dever 

de justiça social deve prevalecer, muito embora não se exija que o empregador seja pessoa 

jurídica, e a noção emprestada à empresa, necessariamente leva à conclusão de que toda 

empresa tem por finalidade a obtenção de lucros e dividendos. 

 Em arremate, o parágrafo primeiro do supramencionado artigo delineia que ser pessoa 

jurídica e visar o lucro não são os pontos essenciais a evidenciar a existência e caracterizar o 

vínculo empregatício; isso porque, para efeitos da relação de emprego, há equiparação quando 

que admitir o empregado seja profissional liberal, instituições de beneficências, associações 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Ou seja, serão eles empregadores. 

 A tal rol, deve-se adicionar o empregado doméstico, que embora possua regramento 

legal próprio através da Lei nº 5.859/72, labora em ambiente familiar sem que seja visado 

lucro por parte do empregador, mantendo-se todos os demais elementos. 

 Propositalmente se destacou anteriormente que o risco deve ser suportado pelo 

empregador, entretanto, não significa dizer que o empregado não possa ser responsabilizado 

pelos prejuízos a que tenha dado causa. 

 Conforme reiterado nos Tribunais, o elemento qualificador por excelência do vínculo 

empregatício é a ocorrência de subordinação jurídica, pois se constitui no principal elemento 

na distinção entre trabalho autônomo e o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, uma 

vez que ambas as relações podem existir com os demais elementos a que alude o artigo3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, exsurgindo, aqui, portanto, a linha tênue. 

 Com deveras difundidos, a representação comercial e o vínculo de emprego 

apresentam traços comuns, já que, em ambos os contratos, estão presentes a pessoalidade, 

onerosidade e não eventualidade, todavia extremam-se em razão da subordinação que, uma 
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vez existente na relação concreta, impõe o reconhecimento da relação empregatícia, conforme 

acima discutido.  

 De tal sorte, comprovada materialmente a prestação dos serviços nos moldes do artigo 

3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, mas ainda que negada a vinculação empregatícia 

por parte da empresa, processualmente se considerando, cabe a essa o ônus da prova de suas 

alegações, ex vi dos artigos 818, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 333, II, do Código 

de Processo Civil. 

 O contrato de trabalho, sob o ponto de vista do empregador, envolve não apenas a 

prestação de atividade laboral, mas de atividade laboral subordinada. Se não fosse essa 

característica, impossível seria diferenciar o contrato de trabalho, descrito pelo artigo 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, de outros contratos, que possuem objeto similar - o 

trabalho. É assim com os contratos de parceria rural, de empreitada, de sociedade de capital e 

trabalho etc. 

 Esse traço é por demais importante, uma vez que, em certas situações, pode haver, 

concomitantemente, subordinação sem prestação de serviços. É o que se dá, por exemplo, na 

hipótese de sobreaviso sem trabalho, na qual o empregado não tem liberdade total porque 

continua subordinado ou mesmo paralisação das atividades do empregador sem que haja 

dissolução ou suspensão definitiva das suas atividades. 

 Disso infere-se que a subordinação é fator determinante a ser comprovado, quando se 

trata de controvérsias sobre a existência ou não do liame empregatício. E esse ônus probatório 

recai sobre o trabalhador, ex vi artigo 818, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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 Não obstante a isso, deve-se salientar, ainda, que deve ser cabal e inconteste a prova 

de que o trabalhador era autônomo, pois, uma vez confirmada a prestação de trabalho, a 

presunção legal é de que haja relação de emprego157. 

 Portanto, não obstante seja tênue a linha que distingue o contrato de trabalho daquele 

de representante autônomo, sempre haverá de prevalecer este último quando ausente a 

subordinação jurídica - pressuposto que imprime ao contrato de emprego a sua feição própria, 

e que é apontado como elemento de distinção, por excelência, do contrato de emprego dos 

demais contratos de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Veja-se Recurso Ordinário nº. 70700-40.2009.5.21.0013, Acórdão nº. 98.745, Juíza Relatora: Lygia Maria de 

Godoy Batista Cavalcanti. Data de Julgamento: 16/11/2010, Data de Publicação: 30.11.2010. 
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5 RELAÇÃO DE EMPREGO E A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL NA 

PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 

 Há muito se discute acerca de qual é o verdadeiro e real sentido que o direito 

processual deve ter e buscar. A estrita formalidade, aliado a uma dogmática jurídica 

conservadora demonstra, no caso do Brasil, uma face de apelo ao positivismo jurídico. 

Decerto que em se tratando de direito adjetivo, a segurança jurídica também tem seu 

alicerce fixado no estabelecimento de normas processuais claras e bem definidas, que 

possibilitem às partes utilizarem todos os meios e fundamentos jurídicos disponíveis, 

justamente o que deve ocorrer com as normas materiais. 

Historicamente, buscou-se inicialmente estabelecer os direitos fundamentais, cujos 

soberanos não reconheciam como existentes, nem mesmo como sendo inerentes à condição 

humana. 

 As revoluções, nesse aspecto, tiveram papel preponderante, especialmente a francesa 

(1789), americana (constitucionalismo), com o estabelecimento das dimensões dos direitos 

fundamentais de primeira e segunda dimensões, assim como as constituições mexicana e de 

Weimar estabeleceram os de terceira dimensão, e, atualmente, os de quarta dimensão, 

estabelecendo que esses direitos fundamentais, ou seja, direitos individuais, políticos, 

econômicos, sociais e de meio ambiente, têm papel preponderante no Estado moderno e que 

as políticas públicas devem ser pautadas observando esses direitos fundamentais. 

No processo contemporâneo esses direitos fundamentais também se apresentam 

relevantes, uma vez que a mera formalização desses direitos demonstra ser insuficiente do 

ponto de vista jurídico-constitucional, uma vez que é no processo que esses direitos 

fundamentais podem e devem ser materializados. 

A moderna dogmática jurídica tem na sistemática jurídica, incluindo-se a 

hermenêutica processual, como pilar da materialização das normas e princípios 
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constitucionais. Esse aspecto se torna relevante quando a própria Constituição Federal, em seu 

art. 5º, §1º, estabelece que normas decorrentes de tratados internacionais que visem garantir 

direitos fundamentais têm aplicação imediata, demonstrando que a eficácia de normas de 

garantias de direitos fundamentais alcança eficácia plena, ao menos do ponto de vista 

constitucional. 

Logicamente que a percepção de garantias processuais desses direitos fundamentais 

encontra corpo muitas vezes na necessidade de edição de normal processual específica que 

possibilite a materialização desse direito fundamental, como é o caso da inversão do ônus da 

prova, contida no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que a própria Justiça 

do Trabalho aplicando subsidiariamente, ao considerar essa inversão uma garantia 

fundamental do trabalhador, da prioridade processual, da concessão de benefícios da justiça 

gratuita, assim como na própria atividade judicante, na interpretação judicial desses direitos 

fundamentais, cuja maior evidência pode ser constatada no ativismo judicial, que ao 

interpretar as normas, garantem a materialização desses princípios constitucionais e 

materialização desses direitos fundamentais, quer seja declarando, por exemplo, sua 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade, conforme a constituição ou conforme os direitos 

fundamentais. 

Há, no entanto, autores158 que sustentam que não resta razoável a hermenêutica 

jurídica dada no Direito do Trabalho, uma vez que a norma, por si só, já seria protetora, não 

demandando esta extensão interpretativa permitindo uma ampliação desmedida e 

desarrazoada das garantias, inclusive de cunho processual, na medida em que, por ter natureza 

pública, “[...] serão elas mesmas que determinarão os meios de, excepcionalmente, favorecer, 

                                                 
158 Citem-se CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Coimbra: Almedina, 2ª 

reimpressão, 2009 e LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: Efetivação no âmbito da democracia 

participativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
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no processo, a parte hipossuficiente”159, sustendo, inclusive, que o princípio de proteção seria 

desnecessário.  

Ora, tal argumento se apresenta totalmente inconsistente, uma vez que não se cuida de 

excluir quaisquer garantias ao empregador. Pelo contrário, há, nas últimas reformar 

processuais relativas ao processo do trabalho, conforme aqui já mencionado, ante a 

promulgação da Lei nº 13.015/2014, que estreitam as possibilidades recursais, exigindo mais 

pressupostos intrínsecos para admissibilidade, justamente para se evitar uma distorção, ou 

melhor dizendo, emprestar uma maior isonomia às partes, não se tratando, por óbvio, de 

cerceamento de defesa ou propriamente negativa de prestação jurisdicional. 

E outra conclusão não se poderia chegar, senão a de que se garante a igualdade às 

partes, como é concepção de garatismo defendida por Amauri Mascaro Nascimento160, ao 

destacar que garantismo não implica paternalismo, mas está próximo ao de tutela, mas, ainda, 

assim, não o é, posto que está relaciona à indisponibilidade de certos direitos reputados como 

indisponíveis. 

Nesse diapasão, Robert Alexy161, com propriedade, demonstra que a hermenêutica 

constitucional e processual de garantia dos direitos fundamentais é preponderante, uma vez 

que é no âmbito dos princípios que muitas das soluções processuais e constitucionais são 

obtidas, sem, contudo, enfraquecer o sistema normativo constitucional, uma vez serem os 

princípios mandamentos de otimização, de que algo deve ser feito ou decidido na maior 

medida das possibilidades fáticas e jurídicas. 

Já nesse aspecto, tendo a materialização dos princípios como nova face de proteção 

dos direitos fundamentais com sua técnica da ponderação, justamente quando a garantia reside 

                                                 
159 ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito do trabalho: individual - coletivo - processual. São 

Paulo: LTr, 2011, p.257-258. 
160 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, 

p.81-82. 
161 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011, p.90-91. 



92 

 

não só em razão de se ter possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, mas que esse 

julgamento observe a sistemática processual-constitucional, aí se incluindo a interpretação 

judicial, o que, efetivamente importa em garantia dos direitos fundamentais, especialmente 

para a proteção do direito fundamental a uma relação de emprego protegida. 

 Até mesmo no âmbito das relações interpessoais entre os particulares pode haver 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em todos os aspectos, inclusive processuais, tal 

como ampla defesa e do contraditório, tudo a observar a área de proteção desses direitos 

fundamentais, garantindo-se, ainda o direito de liberdade individual, com os denominados 

princípios normativos supletivos ou subsidiários162, que auxiliam o processo interpretativo, ao 

revelar o verdadeiro objetivo da estrutura jurídica, sem observar a norma propriamente dita, 

por serem justamente princípios descritivos que conduzem o intérprete a sempre observar o 

sentido da estrutura jurídica, como, por exemplo, a vedação do enriquecimento sem causa. 

 Do ponto de vista dogmático-jurídico, essa liberdade de ação é uma liberdade 

subjetiva163, o que, no caso, pode levar à conclusão diversa ao que se considera como sendo 

direito subjetivo e uma diminuição da área de proteção do indivíduo, mesmo que 

explicitamente, como acima já explanado.  

 Ainda nesse aspecto, têm os tratados internacionais papel preponderante no 

direcionamento de políticas públicas estatais de seus signatários, inclusive de política 

judiciária, especialmente no que tange às ações afirmativas e o ativismo judicial. 

 Em nível de jurisdição constitucional, por exemplo, a modulação dos efeitos da 

declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, denominada por Jorge Miranda164 

como harmonização e concordância prática, também apresenta relevante papel na garantia dos 

direitos fundamentais, pois, ao fixar esses efeitos, deve observar toda a sistemática jurídico-

                                                 
162 ZANGRANDO, Carlos. Princípios Jurídicos do direito do trabalho: individua - coletivo - processual. São 

Paulo: LTr, 2011. p.97. 
163 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011, p.343. 
164 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 485.  
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constitucional de forma a preservar a própria força normativa da Constituição, assim como, ao 

analisar e decidir ações de descumprimento de preceito fundamental e mandado de injunção, 

uma vez que o papel de Corte Constitucional, do que de Tribunal de apelo ou instância 

recursal, apresenta, por vezes, mais consistência nos julgados. 

 Noutro aspecto, a moderna sistemática processual também pode apresentar aparente 

antinomia ao estabelecer que as garantias podem sofrer restrições de cunho processual 

justamente para se garantir a efetividade, o que ocorre, por exemplo, com a adoção de 

súmulas, incluindo-se as vinculantes, bem como o alargamento dos pressupostos processuais 

para admissão recursal, com é o caso da repercussão geral, divergência jurisprudencial e a 

sistemática dos recursos repetitivos. 

 Não por isso, tem-se hoje que o direito processual tem papel preponderante para a 

materialização dos direitos fundamentais, indo além, por vezes, da soberana imposição estatal 

de sua jurisdição, possibilitando hoje, inclusive, a adoção de mecanismos externos, como 

arbitragem, tudo em busca de uma maior eficácia dos direitos e garantias fundamentais. 

 Contemporaneamente, sentido o alcance que o interesse público deve ter no que diz 

respeito à proteção ao contrato de emprego, abarca tanto o primário, ou seja, o fim próprio do 

Estado de promover a justiça e o bem-estar social, quanto o secundário, no qual o Estado 

busca formas de preservar suas próprias instituições165, quando, por exemplo, utilizando-se de 

Ações Civis Públicas, o próprio Ministério Público do Trabalho persegue a consecução desses 

direitos fundamentais. 

 A dinâmica social, econômica, política e jurídica é fator preponderante na consecução 

dos fins protetivos, e que, no caso do Brasil, vem se implementando através da adoção de 

políticas públicas e o ativismo judicial, devendo-se destacar que, neste caso, ativismo judicial 

não se apresenta como sinônimo de decisionismo, justamente pelo fato de que a sua 

                                                 
165 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

aconstrução do novo modelo. São Paulo: Editora Sariva, 2011, 3 ed, p.92-93. 
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fundamentação não é meramente subjetiva, mas sim sistemática, repercutindo, inclusive, nos 

casos de responsabilidade civil no desenvolvimento das atividades econômico-empresariais, 

quando certos fatos relativos ao próprio funcionamento dessas atividades, como, por exemplo, 

o acidente de trabalho, passam a ser eventos esperados166, justificando, portanto, a 

indisponibilidade desse direito ao reconhecimento do vínculo empregatício. 

Além disso, muito embora a própria sistemática de vigência e aplicabilidade dessas 

normas, por necessitarem de ratificação pelo país signatário, apresente mais um obstáculo 

para a sua aplicação, na prática, tem se buscado dar eficácia a essas normas protetoras, 

havendo eficácia plena de alguns mecanismos de proteção, especialmente do ponto de vista 

processual, ao passo que o ativismo judicial, em certos aspectos, empresta essa eficácia. 

Por outro lado, é evidente a imperiosa necessidade que esses direitos sejam o ponto de 

partida para uma nova concepção de Estado, agora como meio para se dar efetividade a tais 

direitos, passando, pois, da teoria filosófica à prática, e que, paradoxalmente, retira a 

característica de universalidade, uma vez que esses direitos positivados terão aplicação restrita 

ao Estado instituidor da norma positiva, retirando a extraterritorialidade da validade da norma 

protetora, sem, contudo, deixar de existir o dever de cooperação entre as nações, até mesmo 

porque as relações laborais hoje têm na parassubordinação uma nova perspectiva, ante o 

avanço tecnológico e esta situação que possibilita uma grande modalidade de 

desenvolvimento de atividades que anteriormente não eram sequer imaginadas, levando, 

portanto, a um novo patamar de desenvolvimento econômico e revolução cultural e social-

jurídica, só vista com a Revolução Industrial. 

Do ponto de vista socioeconômico, a própria Revolução Industrial já demanda 

diversos debates acerca de ser ela provedora de conforto e como transformadora social e até 

                                                 
166 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil in SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Org.), A 

constitucionalização do direito. Fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p.250. 
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que ponto permitiu os avanços, não só econômicos, porém depreende-se, que, efetivamente, 

substancialmente, não houve uma alteração radical quanto à classe ou condição social dos 

atores de todo esse processo. Pelo contrário, apenas possibilitou uma nova gama de meios de 

acúmulo de riquezas e bens materiais com esse desenvolvimento tecnológico167, e, ao que 

parece, a parassubordinação vem, na atual sistemática, permitir uma salvaguarda desses 

direitos sociais ao considerar empregado aquele trabalhador que não mais labora sob a óptica 

do sistema de heterodireção. 

E isso não seria de outra forma, senão a possível preservação desses direitos, uma vez 

que a hermenêutica constitucional, sistematicamente considerada, deve buscar dar eficácia a 

esses direitos, ainda que se revistam, num primeiro instante, de total dissonância com a 

literalidade do texto normativo, justamente em razão do caráter mutável das relações sociais, 

em consonância com a nova concepção econômica, que ao em vez de isolar a atividade do 

homem do meio natural, real, como fazia a concepção mecânica, a concepção orgânica, busca 

inserir o homem nesse contexto de desenvolvimento, o que estreita essas intersecções entre o 

fator econômico, social e o jurídico168, este último responsável pelo equilíbrio entre os dois 

primeiros. 

Muito embora com a Declaração Universal dos Direitos Humanos surja o sistema de 

proteção universal/internacional, a condição infungível do ser humano, como sujeito dos 

direitos humanos, dignidade da pessoa humana, rompe a perspectiva de proteção do ser 

humano como dever exclusivo e interno do Estado, sendo a comunidade internacional 

corresponsável para a efetivação dessa proteção, ante o dever de cooperação, daí as grandes 

críticas lançadas contra o Brasil ao não ratificar algumas das convenções da OIT169, como as 

de números 63, relativa às Estatísticas dos Salários e das Horas de Trabalho nas principais 

                                                 
167 HOBSBAWM, Eric. J. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo, Tradução de Donaldson Magalhães 

Garschagen. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013, 6 ed, p.70-71. 
168 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas, São Paulo: Editora Atlas, 1995. 14 ed, p.383-384. 
169Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.oit.org.br/content/convention_no> 

Acesso em: 18 set. 2014. 
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Indústrias Mineiras e Transformadoras, incluindo a construção e agricultura; a Convenção 77, 

relativa ao Exame Médico de Aptidão para o Emprego na Indústria das Crianças e dos 

Adolescentes; 78, convenção relativa ao exame médico de aptidão de crianças e adolescentes 

para o emprego em trabalhos não industriais; 87, liberdade sindical e proteção ao direito de 

sindicalização; 90, relativa ao trabalho noturno de menores na indústria; 128, relacionada às 

prestações de invalidez, velhice e sobreviventes; 129, relativa à inspeção do trabalho na 

agricultura; 143, convenção sobre as imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a 

promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes; 149, 

relativa ao emprego e condições de trabalho e de vida do pessoal de enfermagem; 156, sobre a 

igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores: 

trabalhadores com encargos de família; Convenção 157, que trata sobre a preservação dos 

direitos em matéria de Seguridade Social; Convenção 173, relacionada à proteção dos créditos 

trabalhistas na insolvência do empregador, especialmente pelo seu caráter de natureza 

alimentar; Convenção 175, sobre o trabalho a tempo parcial; 181, convenção relativa às 

agências de emprego privadas; Convenção 186, relacionada ao trabalho marítimo; e a 

Convenção 188, referente ao trabalho na pesca.  

 Há, ainda, a constatação de que essas políticas de proteção têm sua aplicabilidade e 

vinculação imediata quando se tratar de normas definidoras dos direitos e garantias, além de 

que os direitos e garantias expressos na 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. 

 Numa nova fase, após a Declaração Universal dos Direitos do Homem, há uma nova 

dialética entre essas características relacionadas à positividade (limitação de aplicabilidade da 

norma positiva) e a universalidade (limitação de aplicabilidade ante a ausência de 

positivação), permitindo, agora, uma reciprocidade dessas normas, autorizando a eficácia 

http://www.oit.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-relativa-ao-exame-m%C3%A9dico-de-aptid%C3%A3o-para-o-emprego-na-ind%C3%BAstria-das-crian%C3%A7as-e-dos
http://www.oit.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-relativa-ao-exame-m%C3%A9dico-de-aptid%C3%A3o-para-o-emprego-na-ind%C3%BAstria-das-crian%C3%A7as-e-dos
http://www.oit.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-relativa-ao-exame-m%C3%A9dico-de-aptid%C3%A3o-para-o-emprego-na-ind%C3%BAstria-das-crian%C3%A7as-e-dos
http://www.oit.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-relativa-ao-exame-m%C3%A9dico-de-aptid%C3%A3o-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes-para-o-emprego-em-t
http://www.oit.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-relativa-ao-exame-m%C3%A9dico-de-aptid%C3%A3o-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes-para-o-emprego-em-t
http://www.oit.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oit.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oit.org.br/content/relativa-%C3%A0-inspec%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-na-agricultura
http://www.oit.org.br/content/relativa-%C3%A0-inspec%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-na-agricultura
http://www.oit.org.br/content/sobre-igualdade-de-oportunidades-e-de-tratamento-para-homens-e-mulheres-trabalhadores-trabal
http://www.oit.org.br/content/sobre-igualdade-de-oportunidades-e-de-tratamento-para-homens-e-mulheres-trabalhadores-trabal
http://www.oit.org.br/content/sobre-igualdade-de-oportunidades-e-de-tratamento-para-homens-e-mulheres-trabalhadores-trabal
http://www.oit.org.br/content/prote%C3%A7%C3%A3o-dos-cr%C3%A9ditos-trabalhistas-na-insolv%C3%AAncia-do-empregador
http://www.oit.org.br/content/prote%C3%A7%C3%A3o-dos-cr%C3%A9ditos-trabalhistas-na-insolv%C3%AAncia-do-empregador
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universal da norma, ainda que em Estado distinto, caracterizando-a como ideal comum, na 

consecução da proteção da dignidade da pessoa humana, que no caso do Brasil, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

No que diz respeito aos princípios da ciência da legislação trabalhista, Américo Plá 

Rodriguez170 indica cinco como sendo os de maior relevo: 1) generalidade e igualdade; 2) da 

progressão racional; 3) da economia; 4) da reativação do mundo econômico trabalhista e 

efetividade dos benefícios e, 5) da sinceridade das leis trabalhistas; tudo isso como um caráter 

instrumental da norma. 

Assim, o que se verifica é que muito embora o Brasil ainda não tenha implementado de 

forma satisfatória a política de proteção e promoção dos direitos humanos em moldes 

desejáveis, o que se constata, ainda que pontualmente, é que cada vez mais se busca uma 

integração dessas normas protetivas, com ampliação e alcance da aplicabilidade das mesmas e 

que permitem uma maior amplitude.  

Como afirmado em linhas pretéritas, a decisão que reconhece o vínculo empregatício é 

meramente declaratória, e muito embora o Poder Judiciário detenha a prerrogativa de limitar a 

constitucionalidade de uma norma através do controle de constitucionalidade, quer seja ele 

difuso ou concentrado, ou mesmo sua interpretação (conforme a Constituição ou conforme os 

direitos fundamentais), “ele próprio pode violar as normas jurídicas, independentemente da 

constitucionalidade abstrata dessas”171, quando se está diante de cláusulas gerais ou abertas. 

Esse é um dos aspectos relevantes quanto à eficácia horizontal do direito fundamental 

em uma relação de trabalho protegida, que contemporaneamente vem inserida nas 

denominadas dimensões dos direitos fundamentais. 

                                                 
170 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 2002, 3ed, p.33-34. 
171 MARTINS, Leonardo. Do vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais e suas implicações 

práticas. São Paulo: Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 5, nº 2, p.89-127, julho/dezembro, 2004. 

P.102-103. 
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A anterior denominação das dimensões desses direitos no sentido de gerações teve seu 

fundamento teórico inicial fundado no fato de que esses direitos foram sendo alcançados 

cronologicamente diferente uns dos outros, entretanto, como já exposto, dogmaticamente, não 

há hierarquia temporal nem um direito sucumbe ao posterior. Daí a adequação quanto ao uso 

da terminologia “dimensão”, estando uma em maior evidência que a outra, sem, entretanto, 

ocasionar antinomia. 

Essas dimensões dos direitos fundamentais, contemporaneamente, estão relacionadas 

basicamente à materialização, ou melhor dizendo, eficácia material dos direitos fundamentais, 

sendo esta a face do Estado Social de Direito, não sendo mais suficiente apenas a igualdade 

formal, na lei, que há muito demonstrou ser incapaz de, per si, garantir a concretização dos 

direitos fundamentais. 

Nesse aspecto, tem o Poder Judiciário importante papel na concretização dos direitos e 

garantias fundamentais, especialmente no que diz respeito à interpretação à luz dos direitos 

fundamentais (Ausstrahlungswirkung)172, cuja importância se eleva ao proporcionar uma 

verdadeira sistematização das normas garantidoras desses direitos, os quais, em última 

análise, independem até mesmo de ratificação pelo signatário, uma vez que normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e os direitos e 

garantias expressos na Constituição Federal, no caso do Brasil, não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a seja parte, conforme previsão do art. 5º, §§1º e 2º, da Constituição Federal.   

Num primeiro momento, ante o surgimento e implementação do liberalismo 

econômico (Estado Liberal), especialmente com a Revolução Industrial, em contraponto ao 

Absolutismo e o intervencionismo estatal, buscou-se afastar o Estado das relações 

                                                 
172 MARTINS, Leonardo. Do vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais e suas implicações práticas. 

São Paulo: Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 5, nº 2, p.89-127, julho/dezembro, 2004.p.93. 
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interpessoais de cunho eminentemente privado, que era tido como prejudicial ao 

desenvolvimento econômico e um afronta aos direitos fundamentais. 

Assim, ao Estado impunha-se um dever de abstenção (non facere), o que era tido 

como forma de efetivação jurídica dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, uma 

igualdade formal. 

Desse modo, a proteção dos direitos fundamentais não estava nos planos da dogmática 

jurídica da forma que contemporaneamente se propunha, tendo em vista que a única igualdade 

que se defendia era a igualdade formal, o que, posteriormente, demonstrou ser insuficiente 

para se dar efetividade a esses direitos. 

Em verdade, a garantia formal dos direitos fundamentais e sociais cumpria apenas o 

papel histórico de formalizar o princípio da isonomia, que historicamente tinha sua 

sustentação filosófica associada ao liberalismo econômico, quando, de fato, para se emprestar 

eficácia a essa igualdade, haveria necessidade de se garantir a igualdade material, cabendo ao 

Estado, agora, possibilitar os pressupostos, ou seja, o ambiente e os instrumentos necessários, 

para a o exercício das liberdades constitucionais, ou seja, dever de fazer173, surgindo o Estado 

Social de Direito, traduzindo-se como dever estatal de tutela. 

Essa tutela, como se constatará, significa que a limitação é direcionada ao Estado, no 

exercício de suas competências que devem encontrar seu limite da materialização dos direitos 

fundamentais, uma vez que o vínculo mediato de eficácia dos direitos fundamentais aos 

particulares resta amparado por intermédio da interpretação e aplicação de conceitos abertos 

ou cláusulas gerais do Direito privado174.  

                                                 
173 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.109-110. 
174 MARTINS, Leonardo. Ob. Cit. Apud Dürig, 1956. 
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 Nesse contexto, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais traduz a dogmática 

jurídica que baliza este estudo, que se traduz em quatro dimensões175: primeiro, os direitos 

fundamentais apresentam caráter de norma de competência negativa, ou seja, limita o poder 

de atuação estatal, independentemente de o indivíduo recorrer ao Judiciário; segundo, essa 

dimensão objetiva funciona como critério de interpretação do direito infraconstitucional, com 

o efeito irradiante dos direitos fundamentais, como acima exposto, devendo haver uma 

interpretação orientada pelos direitos fundamentais, cuja eficácia é imediata, como já exposto; 

terceiro, permite, em caso excepcionais, a limitação dos próprios direitos fundamentais 

quando isso estiver no interesse dos seus próprios titulares, como forma de ponderação 

quando há conflito entre princípios constitucionais; e quarto, o próprio dever estatal de tutela. 

Nesse contexto, como já mencionamos, os indícios de subordinação na caracterização 

clássica/tradicional leva em consideração o tipo de remuneração, rigidez no horário de 

trabalho, não deter a propriedade dos instrumentos de trabalho e da matéria-prima, sendo 

esses os elementos indicadores de que a realidade fática, ou o princípio da primazia da 

realidade insculpido no art. 9º da CLT, é quem deve permear a interpretação judicial acerca da 

apresentação conjunta desses elementos caracterizadores do vínculo empregatício, justamente 

porque a decisão que reconhece a relação empregatícia não é constitutiva, mas declaratória, 

ou seja, reconhece que as parcelas rescisórias já eram devidas à época da quitação, e por isso 

mesmo sua declaração é imprescritível, conforme previsão contida no § 1º, do art. 11, da 

CLT, ao estabelecer que disposto no referido artigo não se aplica às ações que tenham por 

objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. 

 Alexy176, a respeito da separação entre questões relativas à validade da norma, destaca 

que a concepção semântica do conceito de norma distingue de forma estrita entre o conceito 

                                                 
175 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.112-114. 
176 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011. 
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de norma e o conceito de sua validade, justamente demonstrando a grande diferença existente 

da norma como elemento integrante do sistema jurídico e a sua validade dentro deste sistema. 

 Alf Ross177 destaca que uma norma é uma diretiva que corresponde a certos fatos 

sociais de forma tal que o modelo de conduta expresso na norma (1) é geralmente é seguido 

pelos membros da sociedade, e (2) é encarado por eles como vinculante (válido). 

Assim, ainda que o empregado dispense a anotação de sua carteira profissional, uma 

vez que, sendo meramente declaratória, seu efeito, inevitavelmente, é ex tunc, de forma que 

não há, juridicamente, portanto, possibilidade de, uma vez presentes esses elementos 

caracterizadores do vínculo e aceito o pagamento de qualquer valor, a que título for, não ser 

reconhecido como presentes todos os elementos do vínculo empregatício. 

Aspecto relevante acerca da interpretação judicial e o papel garantidor da eficácia do 

direito fundamental à declaração do vínculo empregatício por parte do Poder Judiciário são as 

severas críticas direcionadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e do Colégio de Presidentes 

e Corregedores da Justiça do Trabalho – COLEPRECOR178, a respeito do Projeto de Lei nº 

4.330/04, que trata da regulamentação do trabalho terceirizado, quando o mesmo retira a 

atividade-fim do empregador, como elemento essencial à caracterização do vínculo 

empregatício, autorizando a generalização plena e irretratável da terceirização na economia, 

negligenciando as normas que limitam a terceirização lícita, provocando gravíssima 

instabilidade jurídica, esvaziando o conceito constitucional de categoria. 

 Dessa forma, os próprios Tribunais179 assim vêm decidindo, quando verificam que as 

circunstâncias decorrentes do vínculo jurídico suscitadas pela parte conduzem à conclusão de 

                                                 
177 apud ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2 ed., 2011.  
178Disponível em: <http://www.anamatra.org.br/index.php/noticias/terceirizacao-maioria-dos-ministros-do-tst-

pede-rejeicao-do-pl-4-330-2004> Acessado em: 11 nov. 2014. 
179 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Recursos ordinários números 34200-

68.2010.5.21.0003(RO) e 154800-32.2007.5.21.0001 (RO) - Anexos. 
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que, comprovada a presença da subordinação jurídica na relação estabelecida entre as partes, 

somada a não eventualidade e onerosidade, emerge contrato de emprego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a declaração do vínculo de emprego, à luz dos direitos fundamentais, conduz 

ao entendimento de ser direito subjetivo do indivíduo o seu reconhecimento, ainda mais 

quando a decisão judicial é meramente declaratória, ainda que o contrato de emprego venha a 

ser declarado nulo ou inválido gerará efeitos secundários no que concerne aos efeitos salariais 

do trabalho já realizado, razão pela qual essa desuniformização dos julgados, mesmo 

constatando-se a subordinação jurídica, tem consequência negativa direta, tanto com relação à 

estabilidade jurídica, no que se refere à interpretação que tem adotado critérios não uniformes 

para declarar a existência e validade do vinculo empregatício, quanto os efeitos diretamente 

prejudiciais no âmbito socioeconômico, isso como efeito secundário e residual da 

materialização do dispositivo sentencial, estimulando a precarização das relações 

empregatícias, baixa renda ou mesmo o desemprego, muito embora na Justiça do Trabalho 

haja impulso processual ex ofício e de que tenha nos últimos anos buscar adotar critérios mais 

objetivos no que se refere à inversão do ônus da prova em relação à negativa de vínculo que 

porventura venha ser adotada como elemento de defesa daquele empregador. 

Ora, justamente reportamo-nos a esses efeitos, quando se constata que é a situação 

fática quem garante os efeitos das normas juslaborais, e não o elemento formal (contrato) que 

determinará a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, ou seja, é o 

contrato-realidade, a nosso ver, o núcleo teleológico que deve conduzir a interpretação 

jurisdicional acerca da caracterização do vínculo; ainda mais quando a decisão tem caráter 

meramente declaratório. 

No curso do processo interpretativo, portanto, podem-se dividir os interesses tutelados, 

não de modo a prestigiar um em detrimento do outro, mas sim como forma distinguir os tipos 

de interesses em conflito, possibilitando uma maior cientificidade ao processo hermenêutico, 
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sem, contudo, deixar de observar os elementos que orbitam as decisões judiciais, e que vão 

muito além do positivismo ou legalismo puro. 

Os elementos econômicos e sociais devem, sim, ser levados em consideração pelo 

intérprete, justamente em antevisão aos efeitos práticos e consequências jurídicas que aquela 

intepretação significará, aí, por lógico, já em vista da constitucionalidade de sua 

exequibilidade e, além, a eficácia da decisão. Sua efetiva implementação. 

Em se tratando de decisão sujo escopo maior é de deferimento de pleitos de ordem 

econômica, na maioria das vezes, o seu impacto trará consequências graves para um 

empreendimento econômico. Entretanto, da mesma forma que se deve preservar a iniciativa 

privada, deve-se resguardar o interesse social. 

Não se pode ter em vista, ainda mais quando o trabalhador figura no polo 

hipossuficiente da relação empregatícia, que se flexibilizem as normas protetoras, ainda que 

por via interpretativa, sob pena de transferir o risco econômico para o trabalhador. Essa 

conclusão é inevitável.  

Da mesma forma, o fato de o direito do trabalho pertencer ao ramo do direito privado 

não possibilita, necessariamente, renúncia às consequências jurídicas do vínculo existente, 

como se desenvolveu a temática da pesquisa, por ser esta limitação decorrente da parcela de 

indisponibilidade desse direito por parte do trabalhador, totalmente fora de seu âmbito de 

disponibilidade patrimonial, por envolver não só o seu interesse direto como empregado, mas 

também a sociedade de um modo geral, não havendo eficácia jurídica de instrumento que 

tendam ou que possibilitem a diminuição de garantias legais dos direitos fundamentais, 

especialmente pelo fato do vínculo empregatício refletir nos âmbitos sociais e econômicos, 

ante a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, além de outros tributos incidentes sobre a folha de pagamento, refletindo, 
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inclusive, na proteção da entidade familiar, em caso de despedimento involuntário, 

enfermidade ou falecimento do trabalhador.  

A estabilidade econômica não significa apenas a existência de órgãos e instituições 

bem definidas e um controle extremado da economia, isso seria considerar o sistema 

econômico-jurídico de forma diminuta, com visão eminentemente liberal, sem considerar que 

a ordem jurídica mundial, aí se incluindo a dogmática jurídica, enquanto ciência, a qual se 

debruça diuturnamente sobre tais questões, tem na sistematização dessas normas e 

interpretações jurisdicionais de cunho protetivo-social, não apenas por se tratar de um 

empregado, quando, evidentemente, a atividade econômica se apresenta tão essencial para o 

empregado quanto para a própria comunidade. 

Ela também depende de uma estabilidade jurídica, cujo conceito dogmático-jurídico 

depende menos de observância à lei (texto legal) e mais das normas jurídicas (sistemática 

jurídica), uma vez que já, há muito, a interpretação literal não se apresenta como a forma mais 

adequada em se tratando de caracterização do vínculo que, sem dúvida, é uma face da 

estabilidade econômica. 

Dessa forma, torna-se evidente que o reconhecimento ao vínculo empregatício está 

inserida na parcela de indisponibilidade do empregado, não podendo, a nosso ver, uma vez 

caracterizada a relação empregatícia, a sua declaração ser dispensada pelo empregado, até 

mesmo porque a mesma é imprescritível, reforçando, ainda mais, a ideia de que se trata de 

direito indisponível, levando-se à conclusão de que a descaracterização do vínculo 

empregatício limita a efetividade dos direitos sociais importando em efeitos jurídicos de toda 

a cadeia produtiva. 

Dessa maneira chega-se à seguinte conclusão: a parcela de indisponibilidade do 

trabalhador tem maior eficácia e restrição objetiva na interpretação das normas laborais por se 

tratar de matéria de ordem pública, onde o interesse para a declaração da subordinação 
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jurídica e, portanto, da existência do vínculo empregatício, tem sua área de proteção 

constitucional mais abrangente, pois visa proteger o sistema jurídico-social, aí se entendendo 

os interesses dos trabalhadores de maneira geral e não apenas daquele que, eventualmente, 

optou por não ter seu vínculo reconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANAMATRA Associação dos Magistrados do Trabalho. Disponível em: 

<http://www.anamatra.org.br/index.php/noticias/terceirizacao-maioria-dos-ministros-do-tst-

pede-rejeicao-do-pl-4-330-2004> Acessado em: 11 nov. 2014 

 

ALCALÁ, Humberto Nogueira. A dignidade da pessoa humana e os Direitos econômicos. In: 

PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. vol. III. 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed, Tradução de Virgílio Afonso da 

Silva. São Paulo: Malheiros, 2011. 

 

AMANTHÉA, Dennis Veloso. A evolução da teoria da parassubordinação:  o trabalho a 

projeto. São Paulo: LTr, 2008. 

 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Ed. Andrée 

Mansuy, Paris, 1965, liv. 1, Cap. 9, apud SCHWARTZ. B. Stuart. Segredos internos: 

engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. Tradução de Laura Teixeira Motta, 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 4ª reimpressão. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação 

Constitucional, in BARROSO, Roberto Luís (Org.). A Nova interpretação Constitucional: 

Ponderação, Direitos fundamentais e Relações privadas.  Renovar: São Paulo, 2008, 3 ed., 

revista. 

 

BARROS, Alice Monteiro de. Trabalhadores intelectuais. Revista do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 39, n. 69, p.147-165, jan./jun.2004 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3 ed, São Paulo: Editora Saraiva, 2011. 

 

BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. São Paulo: Martins fontes, 2007. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 26 ed, 

atualizada (em apêndice a CF/1988, com as emendas Constitucionais até n. 67, de 22.12.2010. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 

_______. Estado, governo, sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

_______. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. 

 

BRASIL. Constituição Federal (1988). 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 21ª Região. Recurso Ordinário nº 124500-

85.2006.5.21.0013. Rel. Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, DEJT nº 319, em 

18/09/2009(sexta-feira) e Publicado em 21/09/2009 (segunda-feira). Traslado nº 749/2009. 

 



108 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 21ª Região, Recurso Ordinário nº 034200-

68.2010.5.21.0003. Rel. José Rêgo Júnior. REPRESENTANTE COMERCIAL. 

DESVIRTUAMENTO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. VÍNCULO DE 

EMPREGO. RECONHECIMENTO. Divulgado no DEJT nº 604, em 12/11/2010(sexta-feira) 

e Publicado em 16/11/2010(terça-feira). Traslado nº 1264/2010. 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 21ª Região, Recurso Ordinário nº. 70700-

40.2009.5.21.0013, Acórdão nº. 98.745, Juíza Relatora: Lygia Maria de Godoy Batista 

Cavalcanti. Data de Julgamento: 16/11/2010, Data de Publicação: 30.11.2010. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 186. Requerente: Partido Democratas (DEM) Requerido:  CONSELHO DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CEPE, 

Relator: MIN.RICARDO LEWANDOWSKI, Brasília/DF, DJ Nr. 93 do dia 14/05/2012. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho em Emprego. PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 2, 

DE 12 DE MAIO DE 2011, DOU de 13/05/2011 Seção I pág. 9. 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FFA7DD87E4E75/p_20110512

_2.pdf> Acesso em: 11 out. 2014. 

  

BRASIL. Ministério do Trabalho em Emprego. Recurso Extraordinário nº 541627, data de 

publicação DJE 21/11/2008 - ATA Nº 38/2008 - DJE nº 222, divulgado em 20/11/2008, 

Relator: MIN. ELLEN GRACIE. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 186. 

 

BRASIL. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Programa Brasil Sem Homofobia. 

<http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/brasilsem>. Acesso em: 1º jun. 2013. 

 

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

 

BRASIL. Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, RECURSO DE REVISTA. PROCESSO Nº TST-

RR-138800-95.2001.5.01.0009. RESCISÃO INDIRETA. MULTA DO ARTIGO 477 DA 

CLT. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO - GRUPO 

ECONÔMICO. Recorrente JULIO VELOSO EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. 

e Recorrido SILAS ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA. Relator. Ministro Renato de Lacerda 

Paiva, Brasília, 28 de abril de 2010. 

 



109 

 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, RECURSO DE REVISTA. PROCESSO Nº TST-

RR-34900-37.2008.5.12.0012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INTEGRAÇÃO AO 

SALÁRIO DE VALORES QUITADOS EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO. HORAS 

EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT - 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO EM JUÍZO - CARÁTER 

MARGINAL DA OBJEÇÃO LAVRADA NA DEFESA DA RECORRIDA - MULTA 

DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recorrente 

ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. - RBS e Recorrido PAULO VITÓRIO 

BECHI. Relator. Ministro Barros Levenhagen. Brasília, 12 de maio de 2010. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário n. 197.911-9, Rel. Min. Octávio 

Gslloti, DJU 7.11.1997. 

 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. 

São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. 

 

CAMMILIERI, Katia de Macedo Pinto. Terceirização: os diversos aspectos no mercado de 

trabalho brasileiro in RUDIGER, Dorothee Susanne. Tendências do direito do trabalho para 

o século XXI: globalização, descentralização produtiva e novo contratualismo. São Paulo: 

LTr, 1999, p. 173-200. 

 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Coimbra: Almedina, 2ª 

reimpressão, 2009. 

 

CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed, 

Coimbra: Almedina, 2004. 

 

CHOHFI, Thiago. Subordinação nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2009. 

 

CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃÇO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Brasília: 

MTE, SIT, 2002. 

 

CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo: Forense, 2000, 6 ed. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Contrato de trabalho: caracterização, distinções, efeitos. 

São Paulo: LTr, 1999. 

 

__________; Delgado, Gabriela Neves. Constituição da república e direitos fundamentais: 

dignidade da pessoa humana, justiça social e direito de trabalho. 2 ed., São Paulo: LTr, 

2013. 

 

DELGADO, Maurício Godinho; Delgado, Gabriela Neves. Justiça do Trabalho no Brasil, p. 

297-313 in Dimensões políticas da justiça. Org. Avritzer et al, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013. 

 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. 

rev., atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 

s.d. 



110 

 

 

DRAY, Guilherme Machado. O Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho: sua 

aplicabilidade no domínio específico da formação de contratos individuais de trabalho. 

Coimbra: Almedina, 1999. 

 

FARAH, Gustavo Pereira. As súmulas inconstitucionais do TST. São Paulo, LTr, 2007. 

 

FERGUSSON, Niall. Civilização: ocidente x oriente. Trad. Janaína Macoantonio. São Paulo: 

Planeta, 2012, 2 reimp. 

 

FONSECA, Ailton Siqueira de Sousa; PALMEIRA SOBINHO, Zéu. O olhar, a interpretação 

e o direito. REVISTA INTER-LEGERE, Natal, jan-jun de 2010, Seção Pensamentos e Idéias. 

n. 06, p.206-223. Disponível em: <http://cchla.ufrn.br/interlegere/06/inter-

legere.htm#pensamentos_e_ideias> Acesso em: 20 fev. 2015. 

 

FURTADO, Emmanuel Teófilo; MOREIRA, José Davi Cavalcante. Os Enunciados 

Publicados na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho – 

Inovações e Posicionamentos entre as Fontes do Direito e do Direito do Trabalho. Revista 

LTr, vol.74, nº 09, setembro de 2010. 

 

GALVÃO, Hélio. Velhas heranças. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2012. 

 

GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho. Revista e atualizada por GOTTSCHALK, 

Elson. 15 ed, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1998. 

 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 

15 ed., São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não 

discriminação: sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010. 

 

________. Discriminação nas relações de trabalho por motivo de gênero. Revista Complejus. 

v.1. n.1. jan./jun. 2010, Natal: Queima-Bucha, 2010, p.69-80. 
 

GOTTSCHALK, Felix Egon. Norma pública e privada no direito do trabalho. Edição Fac-

similada. São Paulo: 1995. 

 

HABERMAS. Jürgen. Sobre a Constituição da Europa: um ensaio. São Paulo: Ed. Unesp, 

2012. 

 

________. Between facts and norms, cap. 5. 

 

HERNANDEZ, Márcia Regina Pozelli. Novas perspectivas das relações de trabalho: o tele 

trabalho. São Paulo: LTr, 2011. 

 

HOBSBAWM, Eric. J. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo, Tradução de 

Donaldson Magalhães Garschagen. 6 ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. 

 

_________. Os trabalhadores: estudos sobre a história do operariado. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2012. 



111 

 

 

HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed, São Paulo: Editora Atlas, 1995. 

 

LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: Efetivação no âmbito da democracia 

participativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 9 ed, São Paulo, 

LTr, 2011. 

 

MACHADO, Sidnei. A noção de subordinação jurídica: uma perspectiva construtiva. São 

Paulo: LTr, 2009. 

 

MAIOR, Jorge Luiz Souto. A supersubordinação – invertendo a lógica do jogo. Revista do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v.48, n78. p.157-193. 

Jul/dez.2008. 

 

MALLET, Estevão. Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais. São Paulo, LTr, 

2009. 

 

MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

_________. Do vínculo do poder judiciário aos direitos fundamentais. Revista da Escola 

Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 5, n. 2, p.89-127, julho/dezembro. 2004. 

 

MASSUD, Leonardo. Universalismo e Relativismo Cultural. In: Direitos Humanos. Vol. II. 

Curitiba: Ed. Juruá, 2007. 

 

MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. 3 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre 

a responsabilidade civil in SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Org.), 

A constitucionalização do direito. Fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.233-258. 

 

MORAIS, Sabrina. Direito ao Desenvolvimento, Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico. In 

Pluralismo Jurídico: Os novos caminhos da contemporaneidade.Org. Wolkmer, Antônio 

Carlos et al. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Funções Essenciais à Justiça. In Tratado de Direito 

Constitucional. Org. MARTINS et al, São Paulo: Saraiva, 2010, p.990-1016. 

 

MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Renovar, 

2005. 

 

NACIONES UNIDAS. Examen de Los Informes Presentados por los Estados Partes en 

virtud del artículo 40 Del Pacto: Observaciones finales del Comié de Derechos Humanos. 

CCPR/C/BRA/CO/2. 1º de diciembre de 2005. Disponível em: <http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2010/12/G0545347.pdf> Acesso em: 27 abr. 2013. 

 



112 

 

__________.Examen de Los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad 

Com el artículo 9 de La Convención: Observaciones finales del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial. CERD/C/64/CO/2, 28 de abril de 2004. Disponível em: 

<http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/G0441076.pdf> Acesso em: 27 abr. 2013. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2011. 

 

NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a soft 

law. 2 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2006. 

 

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, in PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas 

essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. vol. I. 

 

OLIVEIRA, Marcelo Andrade de Cattoni de. Jurisdição e hermenêutica constitucional no 

Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Melhoramentos, 2004. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/content/entra-em-vigor-convencao-sobre-trabalho-domestico-da-

oit> Acesso em: 18 set. 2014. 

 

___________. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the 

extent of legal protection. Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf>. Acesso em:18 set. 

2014. 

 

PASOLD, César Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 2ed., Florianópolis: 

Estudantil, 1988. 

 

PALMEIRA SOBRINHO, Zeu. Lineamento da força renovadora da hermenêutica 

constitucional. Revista do Tribunal Regional da 21ª Região, Natal-RN, p.45-54, 06 mar. 

2007. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Democracia e integração regional, In: PIOVESAN, 

Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. vol. I. 

 

__________. Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas global e regional. 

PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela; SARMENTO, Daniel (orgs.) Igualdade, diferença e 

direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

 

PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura 

necessária. São Paulo: LTr, 2009. 

 

RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. Un viaje por La Historia del Derecho. Buenos 

Aires: Editorial Quorum, 2007. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24 ed, São Paulo: Saraiva, 1999. 



113 

 

RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 

2002, 3ed. 

 

RIPPER, William Walter. O poder normativo da Justiça do Trabalho após a Emenda 

Constitucional nº 45/2004. São Paulo: LTr, 2007 

 

RUDIGER, Dorothee Susanne. Globalização econômica, descentralização produtiva e 

direitos fundamentais dos trabalhadores. in idem. Tendências do direito do trabalho para o 

seculo XXI: globalização, descentralização produtiva e novo contratualismo. São Paulo: LTr, 

1999, p.17-32. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 9 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

 

SEVERO, Souto Valdete. O dever de motivação da despedida na ordem jurídico 

constitucional brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 

 

SCHWARTZ. B. Stuart. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: O Tribunal Superior da 

Bahia e seus desembargadores, 1609-1751. Tradução de Berilo Vargas, São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 

 

SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: Um enfoque 

filosófico-jurídico. São Paulo: LTr, 1996. 

 

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica e decisão jurídica: questões epistemológicas. In 

STRECK, Lênio; STEIN, Ernildo (Org.). Hermenêutica e epistemologia: 50 anos de verdade 

e método. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2011. p.153-172. 

 

SWEEZY, Paul M. Teoria do desenvolvimento capitalista. 4 ed, Rio de Janeiro: Zahar 

editores, 1976. 

 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional e Direito Interno: Sua 

Interação na Proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: < 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm> Acesso 

em: 03 mai. 2013. 

 

VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do financeiramente possível como instrumento 

de efetivação planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, In: 

PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essenciais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. vol. III. 

 

ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito do trabalho: individual - coletivo - 

processual. São Paulo: LTr, 2011. 

 

VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e supostos. 3 ed, 

São Paulo: LTr, 2005. 

 

VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad. De Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 

Brasília: Departamento de imprensa nacional, 1979. 


