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Resumo
O contrato de trabalho intermitente, previsto no texto do artigo 452-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, dispositivo acrescido pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), é um
contrato em que a prestação de serviço, com subordinação, não é contínua, havendo
períodos de efetivo trabalho e de inatividade, podendo ser determinado por hora, dia ou
mês de trabalho e sem uma jornada fixa. Foi concebido para ser uma das soluções
encontradas para a grave crise econômica brasileira, pois objetiva a criação de empregos,
modernização das leis trabalhistas e o aumento da competitividade das empresas
brasileiras, diante das exigências do capitalismo contemporâneo. O contrato intermitente,
da forma como foi instituído, rompe com a lógica do vínculo de emprego padrão e
contribui para a precarização das relações de emprego, pois permite a utilização da mão de
obra de forma descontínua; autoriza o pagamento de salários inferiores ao mínimo
constitucionalmente assegurado; viola os princípios da dignidade humana e do valor social
do trabalho, da melhoria da condição social do trabalhador e ofende o direito do gozo de
férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal do
trabalhador, inviabilizando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com
erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, deixando, assim, de promover
o bem de todos. Neste trabalho, apresenta-se uma proposta de projeto de lei, inspirada na
legislação portuguesa e na italiana, com a finalidade de possibilitar ao empregado
intermitente a efetivação dos direitos fundamentais sociais, especialmente a dignidade
humana.

Palavras-chave: Contrato de trabalho intermitente. Artigo 452-A da Consolidação das
Leis do Trabalho. Reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). Crise econômica brasileira.
Capitalismo contemporâneo. Precarização das relações de emprego. Princípios da
dignidade humana e do valor social do trabalho. Melhoria da condição social do
trabalhador. Efetivação dos direitos fundamentais sociais.

Abstract
The intermittent labor contract, provided for in the text of article 452-A of the
Consolidation of Labor Laws, a mechanism added by labor reform (Law 13467/17), is a
contract in which the rendering of service, with subordination, is not continuous, with
periods of actual work and inactivity, and can be determined by hour, day or month of
work and without a fixed journey. It was conceived to be one of the solutions found for the
serious Brazilian economic crisis, since it aims to create jobs, modernize labor laws and
increase the competitiveness of Brazilian companies, facing the demands of contemporary
capitalism. The intermittent contract, as it was instituted, breaks with the logic of the
standard employment bond and contributes to the precariousness of the employment
relations, since it allows the use of labor in a discontinuous way; authorizes the payment of
salaries lower than the minimum constitutionally guaranteed; violates the principles of
human dignity and the social value of work, improves the social status of the worker and
offends the right to paid annual leave, at least one third more than the normal salary of the
worker, rendering building a free, fair and supportive society, with the eradication of
poverty and the reduction of social inequalities, thus failing to promote the welfare of all.
This paper presents a proposal for a bill, inspired by Portuguese and Italian legislation, in
order to enable the intermittent employee to carry out fundamental social rights, especially
human dignity.

Keywords: Intermittent work contract. Article 452-A of the Consolidation of Labor Laws.
Labor reform (Law 13467/2017). Brazilian economic crisis. Contemporary capitalism.
Precarious employment relations. Principles of human dignity and the social value of work.
Improvement of the social status of the worker. Effectiveness of fundamental social rights.
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Introdução

• Justificativa
As relações de trabalho modificam-se com grande rapidez em todo o mundo,
devido aos inúmeros fenômenos socioeconômicos e, como não poderia deixar de ser,
verifica-se o surgimento de relações de trabalho cada vez mais complexas, dentre elas o
contrato de trabalho intermitente.
Em tempos nos quais a volatilidade da sociedade líquido-moderna1 é tendência
cultural, tem-se presenciado paulatinamente a inserção desse pensamento nas normas
jurídicas, sem que haja uma significativa oposição da sociedade.
A aceitação social estimula a flexibilidade e a alta rotatividade no trabalho, em um
modelo de trabalho just-in-time com menos direitos e proteção social. Várias modalidades
avançam no mercado de trabalho, destacando-se, ainda, a “uberização” das atividades.
Toda essa tendência cultural, refletida nas normas jurídicas e, por conseguinte, em
seus princípios basilares, tem como consequência direta gerar muita insegurança para a
sociedade. No âmbito trabalhista, se por um lado o trabalhador não tem assegurado alguns
direitos constitucionais, por outro, o empresário não consegue utilizar algumas
modalidades de trabalhadores, sem assumir riscos com uma futura interpretação
jurisdicional diversa dos seus interesses no momento da contratação.

1

“Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num
tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A
liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a
sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo. (...) Em suma: a vida
líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. (...) Como as descreveu Jacques
Attali, “elas não possuem fábricas, terras, nem ocupam posições administrativas. Sua riqueza vem de um bem
portátil: o conhecimento das leis do labirinto.” Elas “adoram criar, jogar e manter-se em movimento”. Vivem
em uma sociedade “de valores voláteis, descuidada do futuro, egoísta e hedonista”. Veem “as novidades
como inovações, a precariedade como valor, a instabilidade como imperativo, o hibridismo como riqueza”.
Em graus variados, todas essas pessoas dominam e praticam a arte da “vida líquida”: aquiescência à
desorientação, imunidade à vertigem, adaptação ao estado de tontura, tolerância à falta de itinerário e direção
e à duração indefinida da viagem.” BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros.
– 2. Ed. - Zahar. Rio de Janeiro, 1925, p. 7, 8, 10, 16 e 17.
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É em meio a esse cenário que se presenciam elementos de desconstrução de normas
trabalhistas, elogiados por alguns e criticados por outros, presentes na Lei n. 13.467/17. O
cenário explica, ainda, o fato da falta de seriedade, qualidade no debate e tempo de
maturação necessários para a edição de uma reforma trabalhista dessa envergadura.
Apesar das transformações geradas pelo advento das novas tecnologias, pela
acentuada competitividade entre as organizações e pela necessidade de adequar todas as
relações de trabalho à nova realidade social, é necessário que não se afrontem direitos
constitucionalmente garantidos ou viole convenções internacionais que somos signatários,
sob o argumento de necessidade de diminuição da proteção social como única alternativa
para a geração de emprego.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) decidiu, no dia 29 de maio de
2018, incluir o Brasil na lista dos 24 casos que considera como as principais violações de
suas convenções trabalhistas no mundo, após as alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), trazidas pela Lei 13.467/2017. A inclusão do Brasil na lista da OIT
demonstra os prejuízos causados pela reforma trabalhista brasileira no cenário
internacional.
A reforma trabalhista brasileira divide opiniões e é objeto de várias ações no STF,
sendo quatro delas em relação aos dispositivos que versam sobre o contrato intermitente
(ADI 5950, apensada aos autos aos da ADI 5794, ADI 5829, da ADI 5826 e da ADI 5806),
objeto do presente estudo. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio,
que ajuizou a ação em 23 de maio de 2018, a nova regra viola o princípio da dignidade
humana, da garantia de salário e da função social do trabalho, dentre outros.
•

Delimitação do tema

O primeiro capítulo foi elaborado para auxiliar na compreensão da origem e
fundamentos históricos-políticos do Direito do Trabalho como um valor social. O estudo
proposto tem início pelo rápido exame da evolução do trabalho, do panorama histórico dos
direitos fundamentais sociais, por meio de diplomas internacionais e constituições
brasileiras. O tema direito internacional foi abordado, com vista a atender o processo de
formação e incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.
No capítulo 2, trata-se do direito fundamental ao trabalho digno sob a perspectiva
filosófica, social e constitucional e, ao final, de sua eficácia vertical e horizontal.
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No capítulo 3, aborda-se um tema de suma importância: os princípios trabalhistas.
Eles têm a função de inspirar o legislador, auxiliar na interpretação das leis e ainda a
função normativa, atuando como fonte supletiva do direito, no caso de ausência de lei.
Diante das grandes alterações provocadas pela reforma trabalhista, os princípios clássicos
do Direito do Trabalho necessitam ser revisados e adequados à nova realidade. Os novos
princípios do Direito do Trabalho devem acompanhar a realidade atual e alargar a
proteção, abarcando outros tipos de trabalhadores e as novas relações de trabalho que
aparecem no mercado de trabalho, para garantir o que Maurício Godinho Delgado
denomina de “patamar civilizatório mínimo”. Ainda no referido capítulo, apontam-se cinco
princípios, cujo ponto de partida é a existência de uma sociedade pluralista, que
compartilha distintos ideais, tendo uma sociedade de trabalho com perfil amplo,
multifacetado e com infinitas possibilidades de escolhas, em que se permite um diálogo
entre os pertencentes dela, que compartilham distintas preferências e ideais. São eles: 1)
princípio da dignidade da pessoa humana, ou, princípio do direito do trabalho como
categoria de direito humano fundamental, 2) princípio da prevalência das relações sindicais
sobre as relações individuais, 3) princípio da democratização da economia e do trabalho
humano, 4) princípio da proteção social, 5) princípio da prevalência do processo negocial
de formação da norma sobre o processo estatal dentro de uma comunidade real de
comunicação2.
No capítulo 4, delimitam-se as diversas etapas da formação operária, identificando
as teorias econômicas correspondentes. Estuda-se o problema do desenvolvimento de uma
economia periférica, tal qual a brasileira, e a dinâmica da concorrência no capitalismo
contemporâneo. Demonstra-se que, no final do período da industrialização, mesmo com o
avanço da legislação trabalhista no Brasil e de um grande crescimento econômico, a
estrutura ocupacional brasileira era marcada pelo pagamento de baixos salários e
desigualdades regionais e setoriais, mas, apesar desse quadro, houve o aumento do
emprego assalariado. Com o levantamento desses dados, busca-se verificar se a reforma
trabalhista se mostrou adequada para alcançar o novo padrão de concorrência da economia
global e para o desenvolvimento econômico brasileiro contemporâneo.
As estatísticas levantadas no capítulo 5 retratam alguns aspectos de grande
importância no Direito do Trabalho, os quais fundamentam a reforma trabalhista brasileira.
2

ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Princípios de Direito do Trabalho e fundamentos teóricofilosóficos: problematizando, refutando e deslocando o seu objetivo. - São Paulo, LTr, 2008, p.172.
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Foram apontados o número de: desempregados, desocupados, subempregados, empregados
formais com o respectivo tipo de vínculo, estabelecimentos, vínculos conforme a região
brasileira e UF, vínculos conforme o setor econômico, sexo, faixa etária, escolaridade,
remuneração segundo a região, UF e setor de atividade, funções atípicas, contribuição
previdenciária e, finalmente, empregados intermitentes. Esses dados foram essenciais para
verificar se existe relação direta entre a contratação típica e o desemprego crescente no
país.
No capítulo 6, abordam-se algumas reformas trabalhistas, para verificar se os
argumentos utilizados nos demais países estudados são os mesmos que fundamentam a
reforma trabalhista recentemente aprovada no Brasil, e, sobretudo, se a flexibilização da
legislação trabalhista e a redução da proteção ao emprego trouxeram os benefícios
econômicos imaginados, aumentaram o número de empregos e diminuíram a desigualdade
social.
No capítulo 7, desenvolve-se o principal tema do estudo: o contrato de trabalho
intermitente. Neste capítulo, independentemente da discussão em torno da reforma
trabalhista propriamente dita, trata-se da melhor aplicação possível para pacificar eventuais
dúvidas resultantes da novidade legislativa sobre o trabalho intermitente. Analisam-se a
nomenclatura e conceito; limitações na utilização; a nova abordagem da subordinação;
cotas legais; requisitos para a validade; valor devido ao trabalhador; formas de
convocação; possibilidades de resposta à convocação, jornada; multa pelo descumprimento
e justo motivo; período de inatividade; remuneração; contribuição previdenciária;
depósitos do fundo de garantia de tempo de serviço e fruição de férias; verbas rescisórias;
possibilidade de alteração contratual e negociação coletiva nessa modalidade contratual. O
contrato de trabalho intermitente encontra correspondência em alguns dispositivos
presentes na legislação de outros países; assim, o estudo do direito comparado mostrou-se
necessário, porque, a partir da legislação utilizada, foi possível verificar algumas soluções
encontradas para a efetivação dos direitos sociais desses trabalhadores.
No capítulo 8, de posse das informações anteriores, foi possível concluir que as
diversas alterações e inovações apresentadas feriram princípios do Direito do Trabalho e
dispositivos previstos em diplomas internacionais e na Constituição Federal, restando
manifesta a inconstitucionalidade em cinco grandes temas: 1) ofensa ao princípio da
dignidade humana; 2) violação do direito fundamental ao salário mínimo; 3) ofensa à
finalidade constitucional da melhoria da condição social do trabalhador; 4) ofensa ao
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princípio da valorização social do trabalho e da função social da propriedade e 5) ofensa ao
direito do gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal.
Finalmente, no capítulo 9, apresenta-se a proposta de projeto de lei que altera
alguns dispositivos e acrescenta alguns parágrafos ao artigo 452-A da CLT, inspirada na
legislação portuguesa e na italiana, para possibilitar ao empregado intermitente a
efetivação dos direitos fundamentais sociais, especialmente a dignidade humana.
Ao final do trabalho, em um anexo, comparam-se a redação original do artigo 443
da CLT e do 452-A, incluído na CLT pela Lei 13.467/20173, com a redação da Medida
Provisória n.º 808/2017. Registrar no presente trabalho a redação da Medida Provisória n.º
808/2017 foi necessário, pois as relações jurídicas constituídas, assim como os atos
jurídicos praticados, durante a sua vigência (de 14 de novembro de 2017 a 23 de abril de
2018), são por ela regidos, conforme disposto no artigo 62, § 11, da Constituição Federal4.
Como resultado, têm-se relações intersubjetivas que serão regidas pela Medida Provisória
n.º 808/2017, mesmo após ter perdido sua vigência, e relações que serão regidas pela Lei
13.467/2017. Acrescenta-se à essa tabela comparativa, ainda, a redação da Portaria 349, de
23 de maio de 2018, que estabelece regras voltadas à execução da Lei 13.467/2017, no
âmbito das competências normativas do Ministério do Trabalho, porque também
estabelece regras em relação ao trabalho intermitente.
•

Métodos e Técnicas de pesquisa

Utiliza-se, predominantemente, o método dedutivo como técnica de pesquisa, com
o estudo da doutrina a respeito da matéria, leis, jurisprudência, direito estrangeiro e
algumas estatísticas, partindo do geral para explicar o particular e criar um novo
ordenamento jurídico para os empregados intermitentes.

3

Consignou-se os artigos que são objeto da ADI 5950, da ADI 5829, da ADI 5826, da ADI 5806.
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas.
4
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Capítulo 1 – O Trabalho e o seu Valor Social

1.1 A evolução do trabalho

Trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas, que o homem exerce
para atingir determinado fim (manual, intelectual, mecânico)5, dito de outra forma, é toda
atividade humana que representa um esforço para prover o sustento e produzir a riqueza de
uma sociedade ao longo do tempo. Muitas foram as formas de trabalho, variando conforme
a evolução histórica da sociedade em que se desenvolveu, partindo da ideia de castigo, de
sacrifício diante do céu, dos deuses, tendo legitimado a distinção entre o trabalho manual,
o intelectual e a escravidão.
A história do trabalho tem início quando o homem se fixa à terra e busca meios
para satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência, mediante uma participação de
energia física e inteligência, buscando uma relação progressiva de domínio da natureza. A
evolução do trabalho acontece quando outro homem passa a ser necessário para a obtenção
do objetivo desejado, acompanhado geralmente de um auxílio instrumental. Com a
escravidão e a sua fixação a determinados territórios, foi possível a domesticação dos
animais e a introdução da agricultura, tornando o homem um produtor dos alimentos que
consumia, não necessitando tão somente se valer da caça, da pesca e dos frutos que
recolhia da natureza.
Os historiadores apontam que todo o progresso humano está ligado ao
aperfeiçoamento de algumas técnicas, dentre elas o surgimento de utensílios, meios de
transporte, inovações tecnológicas, dentre outras, que revolucionaram a vida quotidiana, a
economia, a condição dos trabalhadores e toda a estrutura social.
O trabalho evoluiu subordinado às relações sociais e econômicas vigentes naquele
momento histórico, sendo alguns marcos históricos definidos pela doutrina, por exemplo,
escravismo, feudalismo e capitalismo.

5

HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Objetiva. Rio
de Janeiro, 2001, p. 2743.
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A primeira revolução industrial, no final do século XVII, marcou a evolução da
produção manual para a mecanizada com o uso da energia a vapor e evidenciou o
desequilíbrio das relações de trabalho, por meio da inserção do trabalho de mulheres e
crianças no mercado de trabalho, que se sujeitavam a salários inferiores aos recebidos
pelos homens.
A segunda revolução industrial, em meados do século XIX, substituiu o uso da
energia a vapor, pela energia elétrica e possibilitou a manufatura em massa.
A terceira revolução industrial, em meados do século XX, trouxe a tecnologia
eletrônica e a tecnologia da informação. O direito do trabalho contemporâneo tem início
com a crise do petróleo, por volta do ano de 1970, com o surgimento de novas formas de
trabalho sem vínculo de emprego e da utilização da informática e da robótica. Houve
aumento na produtividade das empresas, utilização de menos mão de obra e grande
desemprego.
A chamada “quarta revolução industrial” é verificada hoje, pela utilização da
automação, robotização dos serviços e uso de aplicativos, softwares e armazenamento de
dados em massa. Com os avanços trazidos pela “quarta revolução industrial”, verifica-se o
aumento da produtividade, concorrendo como os postos de serviço suprimidos e a crise
econômica em diversos países. Visando reverter a crise econômica, os países
paulatinamente flexibilizam as leis trabalhistas, suprimem direitos sociais e diminuem a
atuação dos sindicatos, do judiciário e dos órgãos fiscalizatórios.
Antônio Lisboa, em seu artigo “Reflexões sobre a organização do trabalho e da
produção”, diante da quarta revolução industrial, menciona que:
Estudos da OIT apontam que, com a possível automação das ocupações,
47% do total de empregos nos Estados Unidos e 35% na Alemanha,
França e Inglaterra encontram-se sob “alto risco”. São países que nas
últimas décadas se especializaram em tarefas altamente qualificadas, com
investimentos em pesquisas em ciência e tecnologia, finanças e serviços
pós-venda, enquanto os países periféricos ficaram com os postos de
trabalho de baixa remuneração – cerca de 70% mais baixos – e pouca
qualificação. Vagas que ainda não podem ser automatizadas. Em outras
palavras: os lucros têm se concentrado principalmente nos donos das
inovações, fazendo com que as recentes mudanças tecnológicas levem a
uma maior desigualdade. Devemos lutar para que todos esses avanços
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tecnológicos sejam colocados a serviço de toda a humanidade e não
apenas para minorias como as dos 1% mais ricos6.

1.2 Panorama histórico dos direitos fundamentais sociais no mundo

O trabalho é o grande instrumento de garantias dos direitos fundamentais. Ele faz
parte da essência humana, desenvolve suas potencialidades, liberta, iguala e insere o
indivíduo na sociedade.
Com a evolução histórica do trabalho, surgem legislações que previam normas
mínimas de proteção ao trabalhador, acompanhando a evolução econômica e política dos
países.
Conforme esclarece Miguel Reale7:

Não há dúvida que para o jurista, enquanto jurista, o Direito é norma, mas
a norma não é algo que se possa conceber em si mesma e por si mesma,
sem o seu conteúdo social, sem os valores que nela se concretizam e que
por ela queremos ver realizados e garantidos.

Acrescenta, o mesmo autor que:
“Se analisarmos, com efeito, o conteúdo de uma fonte de direito,
podemos verificar que, às vezes, ele é formado de diretrizes normativas
imutáveis, válidas para qualquer tempo e circunstância, por consagrar-se
um valor tido e havido como insuscetível de mudança; e, outras vezes, ao
contrário, o conteúdo refere-se a eventos factuais ou a exigências
axiológicas mutáveis, importando em interpretação diversa daquela que
estava inicialmente na intenção do legislador ou dos contratantes,

6

LISBOA, Antônio. Reflexões sobre a organização do trabalho e da produção. Futuro do trabalho no Brasil:
perspectivas e diálogos tripartites. OIT - Organização Internacional do Trabalho. ISBN: 978-92-2-830943-0,
2018, p. 19. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilobrasilia/documents/publication/wcms_626908.pdf Acesso 23 ago. 2018.
7
REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5ª ed. rev. - São Paulo, Saraiva, 2000, p. 30.
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projetando-se desse modo, livremente, no plano da experiência jurídica
concreta.8”

Dessa forma, o direito não é estático, ele é dinâmico e a formação histórica do
direito do trabalho confirma a regra de que seu surgimento foi consequência de questões
sociais.
Segundo Fábio Konder Comparato, as declarações de direitos norte-americanas,
juntamente com a Declaração francesa de 1789, representaram a emancipação histórica do
indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o
estamento, as organizações religiosas. Em contrapartida, a perda da proteção familiar,
estamental ou religiosa tornou-o mais vulnerável às vicissitudes da vida. A sociedade
liberal, em troca, ofereceu-lhe a segurança da legalidade, com a garantia da igualdade de
todos perante a lei. Mas a isonomia revelou-se inútil para a legião crescente de
trabalhadores, compelidos a se empregarem nas empresas capitalistas. Patrões e operários
eram considerados, pela majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais em
direitos, com inteira liberdade para estipular o salário e as demais condições de trabalho.
Fora da relação de emprego assalariado, a lei assegurava imparcialmente a todos, ricos e
pobres, jovens e anciãos, homens e mulheres, a possibilidade jurídica de prover livremente
a sua subsistência e enfrentar as adversidades da vida, mediante um comportamento
disciplinado e o hábito da poupança. O resultado foi a pauperização brutal das massas
proletárias na primeira metade do século XIX9.
Para alcançar os fundamentos almejados para uma nova ordem social, em 1789, a
França elabora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mencionada
Declaração relaciona os direitos fundamentais à necessidade de separação dos poderes,
diante da necessidade de limitar o poder absoluto. A Constituição francesa de 1791,
promulgada com fundamento na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
forma contraditória, instituiu uma Monarquia Parlamentar ou Constitucional, com a
limitação dos poderes do rei pelo poder legislativo.
A ordem jurídica surgida, levando a positivação dos direitos fundamentais, foi
reflexo da reação humanista para garantir a liberdade e a dignidade humana dos

8

REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo, Saraiva,
1994, p. 22.
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trabalhadores nas indústrias. A Constituição Francesa de 1848 reconheceu algumas
exigências econômicas e sociais, dispondo, em seu preâmbulo, que a República tem por
base o trabalho (item IV), deve assegurar pelo trabalho os meios de subsistência (item VII)
além de proteger os trabalhadores, nos limites dos seus recursos (item VIII). Os titulares
desses direitos eram os grupos sociais esmagados pela miséria, doença e fome, resultado
do sistema capitalista de produção, que atribuía aos bens de capital um valor muito
superior ao das pessoas.
O desenvolvimento dos direitos sociais trabalhistas aconteceu, paulatinamente,
junto às organizações e movimentos sindicais, destacando-se, em 1886, a criação das
Centrais Sindicais nos Estados Unidos, denominadas American Federation of Labor e, em
1895, a criação na França da Confédération génerale du travail. Em 1891, a Encíclica
Rerum Novarum, editada pelo Papa Leão XIII, expõe a manifestação oficial da Igreja
Católica sobre as condições de trabalho, exigindo do Estado a regulação das relações
trabalhistas, fundamentada no bem comum e na vida digna.
Após o término da Primeira Guerra Mundial, a evolução do sistema de proteção,
criado pelo Direito do Trabalho, foi denominada constitucionalismo social e teve início em
1917, com a Constituição Mexicana que inseriu direitos trabalhistas e sociais de forma
mais ampla e sistemática e inspirou outras Constituições de países da América Latina. O
artigo 123 da Constituição Mexicana dispunha uma série de direitos, tais como: jornada de
8 horas; jornada máxima noturna de 7 horas; proibição do trabalho de menores de 12 anos;
limitação da jornada de menor de 16 anos para 6 horas; descanso semanal; proteção à
maternidade; direito ao salário mínimo; igualdade salarial; proteção na hipótese de
acidente de trabalho; direito de greve e de sindicalização; direito à indenização de
dispensa; seguros sociais; entre outros.
A segunda Constituição a dispor sobre o tema foi a de Weimar, adotada em 11 de
agosto de 1919 pela Alemanha, após ser derrotada na Primeira Guerra, e também previa
um capítulo para abordar a ordem econômica e social, prevendo a participação dos
trabalhadores na empresa, no governo, por meio de conselhos específicos, liberdade
sindical, além de deixar o trabalhador protegido pelo Estado por um um sistema de seguros
sociais para atender à saúde e à capacidade do trabalhador, proteção à maternidade e à
velhice, enfermidade e vicissitudes da vida. Exerceu muita influência sobre as instituições
9

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação dos direitos humanos. 4ª ed. rev. e atual. 2ª tiragem – São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 52 e 53.
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políticas em todo o Ocidente, inclusive a Constituição Federal brasileira de 1934,
especialmente em relação à estrutura do Estado de democracia social. Sua vigência foi
curta, sendo extirpada pelo nazismo; todavia, foi um modelo utilizado por outras
Constituições europeias.
Ainda no mesmo ano, 1919, o Tratado de Versalhes selou a paz entre os países
europeus e oficialmente encerrou a Primeira Guerra Mundial. Prevê, na Parte XIII, a
criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como uma agência da Liga da
Nações. A Organização Internacional do Trabalho tem a missão histórica de promover
oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para a OIT, o
trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das
desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento
sustentável10. A OIT aprovou, até o início da 2ª Guerra Mundial, 67 convenções
internacionais. Dentre elas, a Convenção n.º 11, de 1921, sobre o direito de associação e de
coalizão dos trabalhadores agrícolas; a Convenção n.º 14, de 1921, sobre o descanso
semanal nas empresas industriais; a Convenção n.º 19, de 1925, sobre a igualdade de
tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de indenização por
acidentes do trabalho; a Convenção n.º 26, de 1928, sobre os métodos para fixação de
salários mínimos e a Convenção n.º 29, de 1930, sobre o trabalho forçado ou obrigatório.
Fábio Konder Comparato, esclarece que:
Foi justamente para corrigir e superar o individualismo próprio da
civilização burguesa, fundado nas liberdades privadas e na isonomia, que
o movimento socialista fez atuar, a partir do século XIX, o princípio da
solidariedade como dever jurídico, ainda que inexistente no meio social a
fraternidade enquanto virtude cívica.
A solidariedade prende-se à idéia de responsabilidade de todos pelas
carências ou necessidades de qualquer indivíduo ou grupo social. É a
transposição, no plano da sociedade política, da obligatio in solidum do
direito privado romano. O fundamento ético desse princípio encontra-se
na idéia de justiça distributiva, entendida como a necessária compensação

10

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Conheça a OIT. Disponível
http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm >. Acesso em: 26 jul. 2018.

em:
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de bens e vantagens entre as classes sociais, com a socialização dos riscos
da existência humana.
Com base no princípio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos
como direitos humanos os chamados direitos sociais, que se realizam pela
execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção
social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de
recursos próprios para viver dignamente.
Os direitos sociais englobam, de um lado, o direito ao trabalho e os
diferentes direitos do trabalhador assalariado; de outro lado, o direito à
seguridade social (saúde, previdência e assistência social), o direito à
educação; e, de modo geral, como se diz no Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (...) o direito de toda pessoa a
um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria contínua de suas condições de vida11”.

Conforme o momento histórico, os Direitos Humanos foram identificados por
meios de gerações (ou dimensões). No início do século XX, surge a “segunda geração12”
(ou dimensão) que corresponde aos direitos sociais, econômicos e culturais, bem como os
direitos coletivos e das coletividades, envolvendo uma prestação positiva do Estado, como
o direito ao trabalho, à educação, à saúde, os direitos trabalhistas e os previdenciários.
Esses direitos humanos de proteção foram fundamentalmente anticapitalistas e
prosperaram quando os donos do capital foram obrigados, pelos movimentos socialistas,
que promoveram grandes manifestações operárias e sindicais, a se compor com os
trabalhadores.

11

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação dos direitos humanos. 4ª ed. rev. e atual. 2ª tiragem – São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 64.
12
A “primeira geração” (ou dimensão) corresponde aos direitos individuais, civis e políticos, no sentido de
que o Estado deve se abster de intervir na conduta dos indivíduos, reconhecendo seus direitos. Tem início nas
Declarações de Direito do século XVIII, que valorizam o homem enquanto indivíduo, livre e independente
do Estado.
A “terceira geração” (ou dimensão) diz respeito aos direitos da solidariedade, ao desenvolvimento, ao
patrimônio da humanidade, à paz, à comunidade e à preservação do meio ambiente (direitos metaindividuais:
difusos, coletivos e individuais homogêneos).
Entendemos que a expressão “gerações de direitos” utilizada por parte da doutrina, realmente induz ao
entendimento de que uma geração será substituída por outra mais atualizada e o termo mais correto e
abrangente, pois esses direitos se apresentam conjuntamente no tempo sem que haja substituição, seria
dimensões de direitos.
A “quarta geração” (ou dimensão), refere-se aos direitos da biogenética e ao patrimônio genético,
participação democrática, bem como informação e ao pluralismo.
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Em 1944, foi aprovada, pela Conferência da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), a Declaração de Filadélfia. Sua denominação foi fundamentada em razão
da Conferência da Organização Internacional do Trabalho ter sido realizada na cidade
norte-americana da Filadélfia, sendo anexada à sua Constituição. A Declaração de
Filadélfia reafirma o princípio de que a paz deve estar baseada na justiça social e
estabelece valores e princípios da Organização Internacional do Trabalho, vigentes até os
dias atuais. Ela arrola os princípios fundamentais do Direito Internacional do Trabalho, e
dentre eles pode-se destacar, por exemplo, que o trabalho não é mercadoria e todos os seres
humanos têm o direito de perseguir o seu bem-estar material em condições de liberdade e
dignidade, segurança econômica e igualdade de oportunidades.
Sobre a Declaração de Filadélfia, Maurício Godinho Delgado destaca que:
O primeiro de seus princípios afirma que "o trabalho não é uma
mercadoria", em reforço à necessidade de afirmação do trabalho digno e
de todo um sistema de proteção ao sujeito trabalhador com regras
superiores aos simples imperativos do mercado.
O segundo princípio é o que manifesta a liberdade de expressão e de
associação como condições indispensáveis a um progresso ininterrupto,
sendo referência para a conformação de um Estado Democrático de
Direito.
O terceiro princípio dispõe que "a penúria, seja onde for, constitui um
perigo para a prosperidade geral" - diretriz que seguramente reforça a
função progressista e civilizatória do Direito do Trabalho como um dos
veículos mais eficientes para a efetivação da cidadania, no plano
socioeconôrnico, e da dignidade, no plano individual.
Finalmente, o quarto princípio expressa que "a luta contra a carência, em
qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável energia, e por um
esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os representantes
dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade com os do
Governo, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o
bem comum" (Declaração de Filadélfia).
Além de apresentar os princípios fundamentais do Direito Internacional
do Trabalho, a Declaração de Filadélfia afirma que a paz, para ser
duradoura, deve assentar-se sobre a justiça social13.

Contudo, o reconhecimento internacional dos Direitos Humanos só aconteceu
após a Segunda Guerra Mundial e pode ser atribuído às monstruosas violações ocorridas na

13

DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n.
13.467/2017/ Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. São Paulo: LTr, 2017, p.69.
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era Hitler e à crença de que essas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema
de proteção internacional de direitos humanos existisse14.
Em 10 de dezembro de 1948, foi adotada, pela Organização das Nações Unidas
(ONU), a Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujo objetivo é delinear uma
ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores
básicos universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a toda pessoa
humana, titular de direitos iguais e inalienáveis15.
Apesar da Declaração Universal dos Direitos do Homem não ser um tratado
internacional stricto sensu, ela é conceituada pela doutrina como fonte de hierarquia
máxima dos direitos naturais inerentes ao ser humano, correspondendo integralmente aos
costumes e princípios internacionais reconhecidos e que, portanto, devem ser reconhecidos
independentemente de leis nacionais ou de ratificação dos tratados internacionais pelos
Estado.
Segundo Flávia Piovesan:
(...) a Declaração Universal de 1948, ainda que não assuma a forma de
tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante, na
medida em que constitui a interpretação autorizada da expressão “direitos
humanos” constante dos arts. 1º (3) e 55 da Carta das Nações Unidas.
Ressalte-se que, à luz da Carta, os Estados assumem o compromisso de
assegurar o respeito universal e efetivo aos direitos humanos.
Ademais, a natureza jurídica vinculante da Declaração Universal é
reforçada pelo fato de - na qualidade de um dos mais influentes
instrumentos jurídicos e políticos do século XX – ter-se transformado, ao
longo dos mais de cinquenta anos de sua adoção, em direito costumeiro
internacional e princípio geral do Direito Internacional.16

Ao lado de incisos que dispõem sobre direitos civis e políticos (Artigos III a
XXI), a Declaração Universal dos Direitos do Homem, também, prevê direitos sociais,
econômicos e culturais (artigos XXII a XXVIII). Importante para o presente estudo,
especialmente os seguintes artigos que versam sobre o direito individual do trabalho17:

14

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8ª ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 117.
15
Ibid., p. 137.
16
Ibid., p. 146.
17
OIT.
Declaração
Universal
dos
Direitos
do
Homem.
Disponível
em:
<
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf p. 8/10 >. Acesso em: 26 jul. 2018.
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Artigo XXII: Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito
à segurança social; à realização pelo esforço nacional, pela cooperação
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado,
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade; Artigo
XXIII: 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra
o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha
tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure,
assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana e a que se acrescerão, se necessário, outros meios de proteção
social. 4. Todo ser humano tem o direito a organizar sindicatos e a neles
ingressar para proteção de seus interesses; Artigo XXIV: Todo ser
humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas; Artigo XXV: 1.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe,
e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle(...).

Arnaldo Süssekind menciona que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
não constitui um tratado efetivamente, mas sim uma fonte de máxima hierarquia no mundo
do direito, por consagrar princípios fundamentais da ordem jurídica internacional que
devem caracterizar a civilização contemporânea18.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela sua natureza abrangente e
universal, por si só já seria um instrumento suficiente para garantir proteção a todos os
direitos humanos. Todavia, a ONU, ainda na fase de elaboração da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, iniciou um processo paralelo de proteção especializada contra
diversos tipos de violação a determinados grupos de indivíduos, cujas características
especiais exigiam proteção especial, tais como: minorias raciais; mulheres; pessoas
submetidas a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis; desumanos ou degradantes;
crianças; migrantes e pessoas com deficiência.
Necessário consignar a distinção existente na doutrina em relação aos direitos do
homem, direitos humanos e direitos fundamentais.

18

SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 21.
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Segundo Ingo Wolfgang Sarlet19, a expressão “direitos do homem”, de conotação
jusnaturalista, refere-se a direitos não positivados, que precederam à concepção dos
direitos humanos e fundamentais. Direitos humanos são aqueles direitos não positivados
internamente, mas sim em âmbito internacional, por documentos de direito internacional,
em que se reconhecem direitos ao ser humano, independentemente de sua vinculação com
determinada ordem constitucional, e que aspiram validade universal, para todos os povos e
tempos. Direitos fundamentais, por sua vez, são direitos do ser humano reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado.
Para Fábio Konder Comparato20, direitos humanos e direitos do homem são
inerentes à própria condição humana, sem ligação com particularidades determinadas de
indivíduos ou grupos. O referido autor distingue direitos humanos e direitos fundamentais
(grundrechte), definindo os direitos fundamentais como “direitos humanos reconhecidos
como tais pelas autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no
interior dos Estados quanto no plano internacional; são direitos humanos positivados nas
Constituições, nas leis, nos tratados internacionais”. Acrescenta que, “segundo outra
terminologia, falam-se em direitos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos
humanos ainda não declarados em textos normativos”.
No âmbito político, o direito ao sufrágio universal com igualdade de participação
pelo voto e elegibilidade fez com que a classe trabalhadora tivesse participação e força
política, mas por outro lado, o Estado passa a intervir no domínio econômico, social e
cultural.
Aprovados em 1966 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, entraram em vigor em 1976, eis que somente nessa data
alcançaram o número de ratificações necessárias21. Importante consignar que foi anexado
ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos um Protocolo facultativo, atribuindo
ao Comitê de Direitos Humanos a competência para receber e processar denúncias de
violação de direitos humanos. As denúncias poderiam ser formuladas por indivíduos contra

19

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. e atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012,
p. 29-30.
20
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação dos direitos humanos. 4ª ed. rev. e atual. 2ª tiragem – São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 57 e 58.
21
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8ª ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 160.

30

qualquer Estado-Parte, sendo um marco na criação de mecanismos de sanção às violações
de direitos humanos, apesar de limitadas aos direitos civis e políticos, sem a formulação de
juízo de condenação do Estado-Parte violador e somente após o reconhecimento expresso
do Estado dito violador dos direitos humanos.
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foi ratificado
pelo Brasil e promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6 de dezembro de 1992, e nos artigos 6º
e 7º, da Parte III, reconhece o direito de cada indivíduo a exercer livremente um trabalho
que lhe proporcione meios de subsistência e condições de vida digna, nos seguintes termos:

PARTE III
ARTIGO 6º
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho,
que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar
a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão
medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.
2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto tomará a fim de
assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a orientação e a
formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e
técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico,
social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e
econômicas fundamentais.
ARTIGO 7º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa
de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem
especialmente:
a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os
trabalhadores:
i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de
igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão
ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e
perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual;
ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade
com as disposições do presente Pacto;
b) A segurança e a higiene no trabalho;
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c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu Trabalho,
à categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que
as de tempo de trabalho e capacidade;
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias
periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feridos.22

Consagra expressamente, ainda, no art. 8º, o direito à fundação e à filiação em
sindicato de sua escolha e o direito de greve; no art. 9º, reconhece o direito de toda pessoa
à previdência social, inclusive ao seguro social e no art. 11º, “o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e
moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida”.
A Declaração da Filadélfia, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, constituem as mais
importantes fontes dos direitos sociais, inspirando as Constituições instituídas após o
término da 2ª Guerra Mundial.
Esse sistema de proteção legislativa e constitucional do trabalhador acompanhou a
evolução dos direitos fundamentais do homem e da dignidade humana, devendo, portanto,
ser o objetivo visado pelo Estado e pelo Direito.
O princípio da irreversibilidade dos direitos fundamentais em vigor é justificado
pelo movimento histórico verificado até os dias atuais e se impõe a todos pela sua natureza
irrevogável e solidária.
O princípio da complementariedade solidária dos direitos humanos foi
proclamado na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em Viena, em 25 de
junho de 1993, nos seguintes termos:
5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes e
inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos
globalmente de maneira justa e igual, em pé de igualdade e com a mesma ênfase.
Levando em conta as particularidades nacionais e regionais e as várias origens
históricas, culturais e religiosas deva ser tido em mente, é dever dos Estados,
independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover
e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 23

22

DECRETO No 591, DE 6 DE JULHO DE 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos
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O Direito do Trabalho, embora tenha conservado a tutela ampla e efetiva da
dignidade humana do trabalhador, não impediu o avanço da tecnologia e o
desenvolvimento econômico, bem como não ampliou os direitos trabalhistas, com exceção
de algumas medidas para a proteção do emprego.
No século XXI, o mundo do trabalho, em constante transformação, busca uma
doutrina que oriente o futuro. Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU24, que devem ser implementados por todos os países do mundo durante os
próximos anos até 2030, e que devem inspirar nossos esforços para o futuro, destaca-se o
Objetivo 8: “Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”.
José Claudio Monteiro de Brito Filho assim define trabalho decente:
(...) um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à
existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao
trabalho com condições justas, incluindo a remuneração, e a preservação de sua
saúde e segurança; à proibição, e a preservação de sua saúde e segurança; à
proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos
sociais25.

1.3 Os direitos sociais nas constituições brasileiras

Nas Constituições que precederam a atual, desde a Constituição do Império, em
1824, já se verificam alguns direitos sociais, motivo pelo qual se faz necessária uma breve
análise da sua evolução.

of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be
borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote
and protect all human rights and fundamental freedoms.” >. Acesso em: 26 jul. 2018.
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ONU. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Disponível em: <
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/ >. Acesso
em: 23 jul. 2018.
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BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho com redução à condição análoga à de escravo:
análise a partir do tratamento decente e de seu fundamento, a dignidade da pessoa humana. São Paulo. LTr.
2006, p. 132.
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A Carta Imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I, influenciada pelo
constitucionalismo francês (Constituição de 1793), não tratou dos direitos sociais dos
trabalhadores, mas assegurava a garantia dos socorros públicos e o direito à instrução
primária gratuita. Esta Constituição proibiu a existência das corporações de ofício, seus
juízes, escrivães e mestres (art. 179, XXV26), como ocorreu na França por meio da Lei Le
Chapelier, em 1791.
Em 1888 houve a abolição da escravatura e, em 1889, a proclamação da
República. A primeira Constituição Republicana, datada de 1891 foi influenciada pela
Constituição norte-americana e, como a Constituição do Império, não tratou dos direitos
sociais dos trabalhadores. Todavia, permitiu a livre associação e reunião sem armas (art.
72, § 8) e garantiu “o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial”
(art. 72, § 24). Nesse momento histórico, em que vigorava a doutrina liberalista, a
liberdade contratual era absoluta e não era aceita a intervenção estatal nas relações entre
particulares.
Algumas evoluções no tratamento jurídico dado às relações de trabalho foram
verificadas no período que se seguiu, antes da Constituição de 1934. Podem-se citar: o
Decreto n.º 1637/1907, que assegurou o direito de sindicalização dos trabalhadores; o
Código Civil de 1916 que regulou a locação de serviços; a Lei 3724/1919 sobre seguro de
acidentes no trabalho; a Lei n. 4682/1923, conhecida como Lei Eloi Chaves, que instituiu
as Caixas de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários; o Decreto nº.16027/1923 que
criou o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio; o Decreto nº. 17934-A/1924 que
instituiu o Código de Menores; a Lei 4982/1925 que instituiu o direito a quinze dias de
férias anuais remuneradas aos empregados em estabelecimentos comerciais, industriais,
bancários e de caridade ou beneficentes; entre outras.
No período que se seguiu, de 1930 a 1945, denominado Era Vargas, verificam-se
grandes mudanças no direito do trabalho. Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório,
cria, em 26.11.1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
A Constituição de 1934, inspirada pela Constituição alemã de Weimar (1919) e
pela Constituição Republicana espanhola (1931), foi a primeira a dispor um título sobre a
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“Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira
seguinte. (...) XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães e Mestres.”
Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador
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ordem econômica e social (capítulo II, título IV), tratando especificamente do Direito do
Trabalho (artigo 121) e cria a Justiça do Trabalho, integrante do Poder Executivo (artigo
12227), além de dispor sobre o sistema da pluralidade sindical (artigo 120), o salário
mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades
normais do trabalhador (artigo 121, b), o repouso semanal preferencialmente aos domingos
(artigo 121, e) e afastar pela primeira vez a distinção entre o trabalho manual e o trabalho
intelectual ou técnico, nem entre os profissionais respectivos (artigo 121, § 2º), entre
outros.
Apesar do curto tempo de vigência, verifica-se a importância histórica da
Constituição de 1934, sendo, inclusive, reproduzida na maioria das constituições que se
seguiram.
A Constituição de 1937, do Estado Novo (1937-1945), foi inspirada na
Constituição polonesa (1935), dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais (art. 122),
ordem econômica e social (art. 135-155), direitos dos trabalhadores (art. 137), dentre
outros. Em 1º de maio de 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), inspirada no regime corporativista italiano da Carta del Lavoro (1927).
O período do Estado Novo foi extremamente intervencionista. Dentre as medidas
criadas sob a ordem econômica e social, podem-se destacar a proibição das greves e a
possibilidade da criação de sindicatos que somente seriam considerados legítimos se
fossem reconhecidos pelo Estado.
A Justiça do Trabalho foi constituída pelo Decreto-lei n. 1237, de 1º de maio de
1939; todavia apenas foi criada em 01 de abril 1941, no âmbito do Ministério do Trabalho,
do Poder Executivo. Somente em 1946, na vigência da Constituição seguinte, os órgãos
foram divididos da forma conhecida hoje, ou melhor, Juntas de Conciliação e Julgamento,
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Art. 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica
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hoje Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho,
vinculados ao Poder Judiciário.
A Constituição de 1946, foi uma constituição de inspiração social democrata,
contrastando com a constituição anterior, de cunho autoritário. Destaca-se o título IV, que
dispunha sobre a declaração de direitos, e em seu capítulo II, especificamente, tratava dos
direitos e garantias individuais e o título V, que dispunha sobre a ordem econômica e social
e trazia direitos dos trabalhadores (art. 145 a 162).
A Constituição de 1967, revisada pela Emenda Constitucional n.º 01, de 1969, foi
aprovada após o golpe de 1964 e praticamente manteve os direitos trabalhistas já previstos
na Constituição de 1946, acrescentando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
opcional à indenização na rescisão contratual previstas, o salário-família, a indenização por
antiguidade e a estabilidade decenal. Introduziu modificações relevantes no capítulo da
ordem econômica, nas quais se verifica a criação do imposto sindical.
A atual Constituição Federal28 foi criada em 05 de outubro de 1988 e trouxe
avanços em relação aos direitos trabalhistas. No preâmbulo, deixa clara sua missão de
“assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.
A Constituição Federal de 1988, nos Título I (“Dos Princípios Fundamentais”),
Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) e Título VIII (“Da Ordem Social”),
dispõe principalmente sobre a pessoa humana e o trabalho. A novidade foi que a
Constituição de 1988, diferentemente das anteriores, consagra os direitos e garantias
fundamentais, logo no Título II, após os princípios fundamentais, só tratando da
organização estatal no Título III, o que permite concluir que reconhece a prioridade dos
direitos fundamentais. Nas Constituições anteriores, a matéria era tratado capítulo
denominado “Da ordem econômica e social” que ficava no final do texto.
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Dessa forma, visualiza-se claramente onde estão os direitos dos trabalhadores: no
Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), capítulo II, denominado “Dos
Direitos Sociais”, artigos 6º ao 11º.
Embora a Constituição de 1988 tenha introduzido muita inovação na ordem
jurídica existente, a doutrina é crítica em relação à manutenção da essência do regime
antidemocrático, que remonta aos períodos autoritários da história, como a manutenção da
unicidade sindical e da contribuição sindical29.
Verifica-se que o art. 7º da Constituição Federal, principal dispositivo a tratar das
normas relativas ao direito do trabalho, é direito social e, portanto, direito fundamental. Ele
dispõe sobre uma série de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sendo que alguns já
eram regulados por lei ordinária anterior, sendo eles: proteção contra despedida arbitrária
ou sem justa causa; seguro-desemprego; fundo de garantia do tempo de serviço; salário
mínimo; piso salarial; irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo; garantia de salário, nunca inferior ao mínimo; décimo terceiro salário com base
na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno; participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; saláriofamília; limitação na jornada de trabalho normal; repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal; licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias; licença-paternidade; aviso prévio proporcional
ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias; adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas; aposentadoria; proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou estado civil; proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência; proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; igualdade de
direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;
entre outros.
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Nos termos do § 1º, do artigo 5º, da Constituição Federal, as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, vinculando as entidades
públicas e privadas. Como o trabalho está elencado como direito social no caput do artigo
6º da Constituição Federal, os direitos e garantias a ele atinentes, também, têm aplicação
imediata.
Conforme acrescenta o § 2º, do artigo 5º, da Constituição Federal, “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”. E por fim, o § 3º, do artigo 5º, da Constituição Federal, esclarece que
“os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.
Os direitos sociais, nos termos do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal,
constituem cláusula pétrea, não sendo objeto de deliberação a proposta de emenda
constitucional tendente a abolir os direitos e as garantias individuais.

1.4 Direito Internacional e tratados internacionais

O termo tratado internacional é utilizado para denominar os acordos escritos
obrigatórios, celebrados entre sujeitos de Direito Internacional, que se comprometem a
observá-los de acordo com os critérios do direito internacional. José Francisco Rezek
conceitua tratado como “todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito
internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”

30

. Hildebrando Accioly,

esclarece que:
no tocante ao uso da terminologia, se refere a tratado como acordo regido
pelo direito internacional, “qualquer que seja a sua denominação”. Em
outras palavras, tratado é a expressão genérica. São inúmeras as
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denominações utilizadas conforme a sua forma, o seu conteúdo, o seu
objeto ou o seu fim, citando-se as seguintes: convenção, protocolo,
convênio, declaração, modus vivendi, protocolo, ajuste, compromisso
etc., além das concordatas, que são os atos sobre assuntos religiosos
celebrados pela Santa Sé com os estados que têm cidadãos católicos. Em
todas essas denominações, o dado que se enfatiza é a expressão do acordo
de vontades, estipulando direitos e obrigações, entre sujeitos de direito
internacional.31.

Flávia Piovesan acrescenta que “não necessariamente os tratados internacionais
consagram novas regras de Direito Internacional. Por vezes, acabam por codificar regras
preexistentes, consolidadas pelo costume internacional, ou, ainda, optam por modificálas”32.
São utilizados como sinônimos de tratado internacional, convenção, pacto,
protocolo, carta, convênio, tratado ou acordo internacional. Os tratados internacionais
podem vir acompanhados de protocolo, que possui uma natureza suplementar.
Arnaldo Süssekind classifica os tratados internacionais em fechados, quando não
permitem a adesão de outros sujeitos e podem ser bilaterais ou plurilaterais, ou abertos à
adesão de outros Estados, que não os contratantes originais, sendo sempre compostos por
mais de duas partes e, portanto, plurilaterais ou multilaterais33.
Hildebrando Accioly, sobre a natureza jurídica dos tratados, menciona que:

Ainda quanto ao aspecto da natureza jurídica, a doutrina, sobretudo de
língua alemã, no século XIX e início do XX, ainda propunha a divisão em
tratados-contratos e tratados-leis ou tratados-normativos, em que os
tratados-leis seriam, em geral, os celebrados entre muitos estados com o
objetivo de fixar normas de direito internacional (as convenções
multilaterais como as de Viena seriam exemplos perfeitos desse tipo de
tratado). Seguindo essa classificação ultrapassada, os tratados-contratos
procurariam regular interesses recíprocos dos estados, isto é, regular
interesses, geralmente de natureza bilateral. Contudo, existem diversos
exemplos de tratados multilaterais ou de tratados multilaterais restritos.
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Nada impede que um tratado reúna as duas qualidades, como pode
suceder nos tratados de paz ou de fronteiras34.

Para a validade de um tratado, é necessário que as partes tenham capacidade, os
agentes estejam habilitados, consentimento mútuo e que o objeto seja lícito e possível.
A Convenção de Viena, concluída em 23 de maio de 196935, veio disciplinar o
processo de formação dos tratados internacionais. É a chamada Lei dos Tratados. Segundo
Flávia Piovesan:
A necessidade de disciplinar e regular o processo de formação dos
tratados internacionais resultou na elaboração da Convenção de
Viena, concluída em 1969, que teve por finalidade servir como a
Lei dos Tratados. Contudo, limitou-se aos tratados celebrados entre
os Estados, não envolvendo aqueles dos quais participam
organizações internacionais.
O artigo 2º, da Convenção de Viena, de 1969, esclarece o significado das
expressões empregadas no Direito Internacional, dentre elas: tratado, ratificação, aceitação,
aprovação, adesão, plenos poderes, reserva, Estado negociador, estado contratante, parte,
terceiro Estado e organização internacional. Dessa forma, têm-se os seguintes significados
para as expressões utilizadas no Direito Internacional:
Artigo 2
Expressões Empregadas
1. Para os fins da presente Convenção:
a) “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento
único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua
denominação específica;
b) “ratificação”, “aceitação”, “aprovação” e “adesão” significam, conforme o
caso, o ato internacional assim denominado pelo qual um Estado estabelece no
plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado;
c) “plenos poderes” significa um documento expedido pela autoridade
competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para
representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de um
tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado
ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado;
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d) “reserva” significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação
ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um
tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico
de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado;
e) “Estado negociador” significa um Estado que participou na elaboração e na
adoção do texto do tratado;
f) “Estado contratante” significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo
tratado, tenha ou não o tratado entrado em vigor;
g) “parte” significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado e em
relação ao qual este esteja em vigor;
h) “terceiro Estado” significa um Estado que não é parte no tratado;
i) “organização internacional” significa uma organização intergovernamental.

A Convenção de Viena, de 196936, em seu artigo 26, dispõe que: “Todo tratado
em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. O artigo 27 prevê que
“Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o
inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46”, o qual, por sua vez,
menciona que “1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em se
obrigar por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno
sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e
dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma
violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na
matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé”.
Será considerado Estado-parte aquele que expressamente consentir em sua
adoção. Na ordem internacional, há tratados entre Estados e organizações internacionais e
entre organizações internacionais, o que vem alterando o conceito de que os tratados eram
firmados apenas entre Estados. Os tratados internacionais são obrigatórios aos Estadospartes, pois eles expressamente consentiram em sua adoção, nem mesmo o direito interno
poderá justificar o não cumprimento do tratado.
José Francisco Rezek afirma que o direito internacional “é indiferente ao método
eleito pelo Estado para promover a recepção da norma convencional por seu ordenamento
jurídico. Importa-lhe tão só que o tratado seja de boa-fé, cumprido pelas partes”.37 A livre
aprovação dos termos do acordo é a única forma de criar obrigações legais entre Estados
soberanos, não podendo ser alegadas, após o consenso entre as partes, dificuldades de
ordem interna ou constitucional para justificar o não cumprimento de suas obrigações. O
artigo 52 da Convenção de Viena dispõe que o tratado internacional será nulo se sua
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aprovação for obtida mediante ameaça ou pelo uso da força, por violação aos princípios de
direito internacional consagrados pela Carta da ONU38.
Para que haja a adesão do maior número possível de Estados, o mecanismo criado
foi a reserva. Segundo a Convenção de Viena, reserva é “uma declaração unilateral,
qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar,
aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o
efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado”. A doutrina
critica essa reserva, afirmando que ela é usada muitas vezes para enfraquecer o efeito dos
tratados internacionais. Todavia, nos termos do artigo 19 da Convenção, “um Estado
poderá formular uma reserva no momento de assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um
tratado ou de aderir a ele, a menos que: a) a reserva esteja proibida pelo tratado; b) o
tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não
figure a reserva de que se trate; ou c) nos casos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’, a reserva
seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado”. Dessa forma, as reservas
utilizadas com a intenção de enfraquecer o efeito dos tratados internacionais são
inadmissíveis pelo Direito Internacional.

1.4.1 Direito Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho
(OIT)

O reconhecimento dos direitos humanos exerceu influência sobre o constituinte
brasileiro de 1988, no que diz respeito à elevação da dignidade humana a um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal de
198839) e os tratados internacionais relativos a direitos humanos merecem apreciação, em
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virtude do previsto no art. 5º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal de 198840 e por
constituírem a principal fonte de obrigação do Direito Internacional.
Arnaldo Süssekind entende que “o Direito Internacional do Trabalho é uma das
partes mais importantes do Direito Internacional Público. Não constitui, assim, um ramo
autônomo da ciência jurídica”41. Para o referido autor, os fundamentos do Direito
Internacional do Trabalho concernem razões de ordem econômica, de índole social e de
caráter técnico. Motivos de ordem econômica impuseram a necessidade de ser nivelado o
custo das medidas sociais de proteção ao trabalho, a fim de que os Estados as tivessem
adotado, por meio de sistemas completos e tutelares, não sofressem, por essa razão, no
comércio mundial, a indesejável concorrência dos países que obtinham produção mais
barata pelo fato de não serem onerados com os encargos de caráter social. O principal
esteio é de caráter social e concerne à universalização dos princípios da justiça social e da
dignificação do trabalhador. É certo que razões de ordem econômica constituíam sério
obstáculo à consecução desses ideais; mas são exatamente esses ideais que configuram a
finalidade preponderante do direito universal do trabalho. Por fim, as razões de caráter
técnico fundamentam, igualmente, embora em plano secundário, o Direito Internacional do
Trabalho, porque as Convenções e Recomendações elaboradas pelas sessões da
Conferência Internacional do Trabalho, bem como os estudos e investigações
empreendidas pela Organização Internacional do Trabalho, constituem subsídios para a
elaboração, nos diversos países, dos sistemas e normas legislativas sobre a matéria42.
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Ainda à luz de Süssekind, verifica-se que o autor entende que os objetivos do
Direito Internacional do Trabalho, são 43:

I – por meio de convenções internacionais (tratados universais abertos): a)
universalizar as normas de proteção ao trabalho, esteadas nos princípios da
justiça social e da dignificação do trabalho humano; b) estabelecer o bem-estar
social geral como condição precípua à felicidade humana e à paz mundial; c)
evitar que razões de natureza econômica, decorrentes do ônus da proteção ao
trabalho, impeçam que todas as nações adotem e apliquem as normas tutelares
consubstanciadas nos diplomas internacionais;
II – por meio de tratados bilaterais ou plurilaterais (instrumentos de aplicação
restrita aos Estados contratantes e que não permanecem abertos à ratificação de
outros países): a) estabelecer, no que tange aos problemas do trabalho e aos que
lhe são conexos, reciprocidade de tratamento entre os nacionais dos países
signatários; b) regular aspectos da proteção aos trabalhadores imigrantes,
inclusive no concernente à conservação de direitos adquiridos no país de origem,
relativos aos seguros sociais.

O surgimento do Direito Internacional do Trabalho ocorreu com a fundação da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, pelo Tratado de Versailles.
Arnaldo Süssekind esclarece que, por proposta de Lloyd George, da Inglaterra, foi
aprovada, na Conferência da Paz, a criação de uma comissão destinada ao estudo
preliminar da regulamentação internacional permanente, para facilitar uma ação conjunta
em assuntos relativos à condição de trabalho e recomendar os passos necessários para criar
uma organização conexa à Sociedade das Nações. A Conferência da Paz deu origem à
Organização Internacional do Trabalho (OIT). A novidade trazida pelo sistema aprovado
foi a possibilidade do voto aos empregadores e aos empregados no mesmo pé de igualdade
com os representantes governamentais e foi ela que deu à Organização Internacional do
Trabalho o caráter representativo que outro organismo internacional diplomático jamais
teve44.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a única agência das Nações
Unidas que tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de
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empregadores e de trabalhadores de 183 Estados-membros participam em situação de
igualdade das diversas instâncias da Organização45.
O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional do Trabalho foi
aprovado na 29ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Montreal - 1946) e
tem, como anexo, a Declaração referente aos fins e objetivos da Organização, que fora
aprovada na 26ª reunião da Conferência (Filadélfia - 1944). O Brasil ratificou o
instrumento de emenda da Constituição da OIT em 13 de abril de 1948, conforme Decreto
de Promulgação n. 25.696, de 20 de outubro de 1948. Em seu preâmbulo, a Constituição da
OIT afirma que "a paz para ser universal e duradoura deve assentar sobre a justiça social”,
que “existem condições de trabalho que implicam, para grande número de indivíduos,
miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a paz e a
harmonia universais”, que “é urgente melhorar essas condições no que se refere, por
exemplo, à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia
e da semana de trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à
garantia de um salário que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos
trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do trabalho, à
proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de velhice e de
invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, à
afirmação do princípio "para igual trabalho, mesmo salário", à afirmação do princípio de
liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e outras medidas
análogas” e, ainda, “a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente
humano cria obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos
trabalhadores nos seus próprios territórios”46.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), sediada em Genebra, é pessoa
jurídica de direito público internacional, de caráter permanente e autônomo, constituída por
Estados signatários do Tratado de Versailles, ou qualquer outro Estado, membro das
Nações Unidas que aceite formalmente seus princípios, ou, ainda, mesmo não sendo
membros das Nações Unidas, aceite formalmente seus princípios e sejam aprovados por
quórum especial.
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Desde a sua criação, os membros tripartites da OIT adotaram 188 Convenções
Internacionais de Trabalho e 200 Recomendações sobre diversos temas (emprego, proteção
social, recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, trabalho marítimo etc.). Em 1998,
a Conferência Internacional do Trabalho aprovou a Declaração dos Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho. A Declaração estabelece quatro princípios fundamentais a que
todos os membros da OIT estão sujeitos: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do
direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; abolição
efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou
na ocupação47.

1.4.2 Convenções, recomendações e resoluções da OIT

Para a regulamentação internacional do trabalho e das questões que lhe são
conexas, existem três tipos de instrumentos: convenções, recomendações e resoluções.
Conforme Arnaldo Süssekind, as proposições relativas aos temas constantes da
ordem do dia da Conferência devem ser adotadas sob a forma de convenção ou
recomendação, sendo que a Constituição da OIT somente se refere a esses dois tipos de
instrumentos; mas sua aprovação depende de dois terços de votos dos delegados presentes
e está condicionada à dupla discussão, em duas sessões (em regra, anuais) da Conferência.
Já as resoluções são adotadas por maioria simples, em discussão única, concernindo, quase
sempre, a questões que não se incluem na ordem do dia da correspondente sessão da
Conferência48.
O denominado “Código Internacional do Trabalho”, pela ONU, é constituído das
suas convenções e recomendações. As resoluções e outros documentos figuram como
anexos.
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Arnaldo Süssekind pontua que materialmente a convenção não se distingue da
recomendação, configurando-se a distinção em relação aos feitos jurídicos que geram.
Somente as convenções são objeto de ratificação pelos Estados-Membros, enquanto as
recomendações devem apenas ser submetidas à autoridade competente para legislar sobre a
respectiva matéria, a qual poderá, a respeito, tomar a decisão que entender. Já as resoluções
não acarretam qualquer obrigação, ainda que de índole formal, para os Estados-Membros,
destinando-se a convidar organismos internacionais ou governos nacionais a adotarem
medidas nelas preconizadas; a comentar, apoiar ou combater determinada orientação
suscetível de exercer influência na solução dos problemas sociais; a propor ao Conselho de
Administração que inclua certa questão na ordem do dia da Conferência; a sugerir a
realização, por qualquer dos órgãos da OIT, de estudos ou investigações sobre assuntos
pertinentes à competência das organizações, dentre outros49.

1.4.3 Processo de formação e incorporação dos tratados internacionais

Os tratados e convenções internacionais não integram obrigatoriamente o
ordenamento jurídico dos países, em razão da soberania das nações. O processo de
formação dos tratados internacionais segue as normas de cada Estado, mas, em regra, tem
início com uma negociação entre as partes. Após a negociação, o órgão do Poder
Executivo assina o tratado, que indica somente que é autêntico e definitivo, não havendo
ainda obrigação entre as partes. A assinatura é chamada de aceite precário ou provisório.
Depois da assinatura pelo Executivo, o tratado deve ser aprovado pelo Poder
Legislativo, seguido da ratificação do Poder Executivo. O Estado é soberano para decidir
se ratifica ou não. A ratificação do tratado pelo Poder Legislativo é o aceite definitivo,
após o qual o Estado fica obrigado no plano internacional a observar o tratado.
Para Carlos Roberto Husek, a ratificação “é ato unilateral com o que o coparticipe
da feitura de um tratado expressa em definitivo sua vontade de se responsabilizar, nos
SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho, volume 2. 20 ed. atual. / Arnaldo
Süssekind, João de Lima Teixeira Filho, Délio Maranhão, Segadas Vianna, Lima Teixeira. - São Paulo, LTr,
2002, p. 1488, 1489 e 1490.
49
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termos do tratado, perante a comunidade internacional”. Acrescenta ainda o autor, “que é
ato unilateral, discricionário e irretratável (pacta sunt servanda), não se retirando, como é
óbvio, a possibilidade de o Estado vir, no fundo, a denunciar o tratado”50.
No Brasil, os atos necessários para que o tratado possa produzir efeitos são: a
celebração do tratado pelo Presidente da República, a aprovação pelo Congresso Nacional,
mediante decreto legislativo, e a posterior ratificação pelo Presidente da República. Após
esses atos, o descumprimento de suas obrigações resulta em responsabilização
internacional.
Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, “os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte”. A Constituição Federal, portanto, inclui os direitos e garantias
constantes em tratados internacionais de que o Brasil seja parte, conferindo natureza de
norma constitucional.
Na hipótese de o Estado aderir à Constituição da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e se tornar um Estado-membro, conforme o § 5º, b), do artigo 19, da
Constituição da OIT51, as Convenções serão apresentadas para a sua ratificação. O Estadomembro compromete-se a submeter, no prazo de um ano a partir do encerramento da
sessão da Conferência, ou no máximo dezoito meses depois do encerramento da sessão da
Conferência, a convenção à autoridade ou às autoridades com competências na matéria,
para transformá-la em lei ou tomar outras medidas.
Nos termos do inciso VIII do artigo 84, da Constituição Federal, a competência
para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional, é privativa do Presidente da República. A convenção da Organização
Internacional do Trabalho, por exemplo, deve ser apreciada e aprovada pelo Poder
Legislativo, por meio do Congresso Nacional brasileiro e por decreto legislativo. Caberá a
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ratificação ao Presidente da República, ato administrativo em que o chefe de Estado
confirma e aceita o tratado, e passará a integrar o nosso ordenamento jurídico.
Ratificada, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicabilidade imediata, conforme o § 1º, do art. 5º, da Constituição Federal. De acordo
com os esclarecimentos de Flávia Piovesan, ao lado da sistemática da incorporação
automática do direito internacional, existe a sistemática da incorporação legislativa do
Direito Internacional. Dessa forma, dependem necessariamente de legislação que os
implemente e essa legislação é ato distinto do ato da ratificação do tratado52.
As normas do tratado serão aplicadas no Estado, após sua publicação oficial que
certifica a existência daquela norma internacional. Convencionou-se que o início da
vigência do tratado ou da convenção internacional será após a sua publicação no Diário
Oficial, eis que a torna pública e esclarece a data em que a norma entra em vigor,
consoante artigo 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro53.
Resta, ao final, o instrumento da ratificação ser depositado no órgão que assuma a
custódia do tratado ou convenção internacional, por exemplo, a Organização Internacional
do Trabalho.
Nos termos do § 3º, do art. 5º, da Constituição Federal54, os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos integram o ordenamento jurídico, com status de
emenda constitucional, desde que observado o rito e o quórum de 3/5 de cada Casa do
Congresso Nacional, nos dois turnos.
Segundo Maurício Godinho Delgado, os tratados e convenções internacionais
integram o ordenamento jurídico brasileiro da seguinte forma:
A posição hierárquica dos tratados internacionais no ordenamento
jurídico brasileiro respeita, portanto, a seguinte orientação: tratados
internacionais de direitos humanos aprovados com quórum especial das
emendas constitucionais (3/5 de cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos) terão status de emenda constitucional; tratados internacionais
de direitos humanos aprovados sem quórum especial das emendas
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constitucionais ostentarão o status de norma supralegal. Em contraponto
a isso, os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos
ingressam no ordenamento jurídico pátrio com status de lei ordinária55.

Esclarece ainda o autor, que, havendo conflito entre normas internacionais
ratificadas pelo Brasil e o Direito interno, deve prevalecer a norma e a interpretação mais
favoráveis à pessoa humana a quem se destina a tutela, em respeito ao princípio da norma
mais favorável e ao princípio da vedação do retrocesso, ambos vetores dos Direitos
Humanos56.
As convenções internacionais são classificadas em autoaplicáveis, de princípios e
promocionais. As convenções autoaplicáveis são aquelas que independem de
regulamentação complementar para serem aplicadas pelo Estado que as ratificou. As
convenções de princípios são as que dependem de lei que as regulamentem pelo Estado
que as ratificou, exceto existindo norma anterior interna compatível. As convenções
promocionais são aquelas que fixam determinados objetivos e estabelecem programas para
sua consecução, os quais devem ser atendidos pelo Estado que as ratificou.
Conforme artigo 5º, XXXVI e § 1º, da Constituição Federal, “a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” e “as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Dessa forma, a Constituição
adotou o princípio da irretroatividade da lei, ao mesmo tempo em que determinou a
aplicação imediata da lei definidora dos direitos e garantias fundamentais, que abrangem
os direitos sociais trabalhistas, garantindo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.
A incorporação dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, pelo
rito da emenda constitucional no Brasil, impossibilita a sua denúncia, haja vista se tratar de
cláusula pétrea57. No mais, é vedada qualquer medida que promova o retrocesso social dos
Direitos Humanos, devendo ser implementado o caráter progressivo permanente, conforme
expresso no § 2º do art. 5º da Constituição Federal 58. Esses princípios também estão
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presentes na norma inserida no caput do art. 7º da Constituição Federal, quando menciona
“visem à melhoria de sua condição social”59.
Segundo Maurício Godinho Delgado, as Declarações Internacionais sobre
Direitos Humanos, inclusive direitos humanos econômicos, sociais e culturais (portanto,
direitos humanos trabalhistas), desde que subscritas pelo Brasil, ostentam também natureza
de fonte normativa interna. Nesse rol, inscreve-se a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, da ONU, de 1948, e a Declaração Relativa aos Fins e Objetivos da Organização
Internacional do Trabalho (Declaração de Filadélfia, de 1944). Acrescenta o mesmo autor
que essas Declarações Internacionais sobre Direitos Humanos, inclusive trabalhistas,
estabelecem, portanto, internamente, um patamar civilizatório mínimo imperativo,
protegido pelos princípios da progressividade dos direitos humanos, da vedação do
retrocesso social e da norma mais favorável à pessoa humana envolvida60.
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Capítulo 2 – Direito fundamental ao trabalho digno

O direito fundamental ao trabalho digno garante a sobrevivência do homem,
enquanto tal, na integralidade das suas dimensões. Isso porque diz respeito aos direitos
trabalhistas específicos como a garantia do pagamento de um justo salário, descanso etc., e
ainda abarca os direitos laborais inespecíficos, como a cidadania, personalidade,
informação, dentre outros.
Amauri Mascaro Nascimento ensina que:
No direito comum, os direitos fundamentais acompanharam a valorização
dos direitos humanos na experiência jurídica e cultural dos povos,
traduzindo-se em garantias do cidadão perante o Estado. Proclamou-se
que todos os homens foram criados iguais e dotados de direitos
inalienáveis, dentre os quais o direito à vida, à liberdade e à procura da
felicidade. Surgiram as declarações de direitos individuais e, depois, as
declarações de direitos sociais em documentos como a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, ou específicos, como a Carta
Internacional Americana de Garantias Sociais e a Carta Social Européia e
outros, exaltando a dignidade do trabalho, o direito ao emprego, o direito
ao descanso, o direito ao justo salário, o direito de associação sindical e
outros.61

Renato Rua de Almeida acrescenta que:
Esses direitos fundamentais compreendem não apenas os direitos
trabalhistas específicos, mas também os direitos inespecíficos dos
trabalhadores, relacionados à sua cidadania, como os direitos de
personalidade, de informação, de participação na vida da empresa,
expressados constitucionalmente como princípios normativos e
vivenciados no contexto da empresa.62

Sobre os direitos inespecíficos dos trabalhadores, Renato Rua de Almeida
esclarece que:
Os direitos laborais inespecíficos dos trabalhadores, exercidos como
direitos da cidadania no âmbito das relações de trabalho e expressados,
por exemplo, como direitos de personalidade, o direito à informação, o
direito à presunção de inocência, o direito à ampla defesa e o direito ao
61
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contraditório, são garantidos em razão da eficácia dos direitos
constitucionais fundamentais, constituindo nos dias de hoje uma nova
afirmação do Direito do Trabalho como aquele ramo do Direito que se
especializou na promoção da melhoria das condições sociais dos
trabalhadores.63

2.1 Perspectiva filosófica do direito fundamental ao trabalho digno

Pela perspectiva filosófica, o trabalho é da essência humana, valorizando o
homem e integrando-o à sociedade e ao Estado.
Alain Supiot, sobre o trabalho, ensina que:
Na língua francesa, o primeiro significado conhecido da palavra trabalho
designa aquilo que a mulher suporta no parto. Ela designa essa acto em
que se misturam por excelência a dor e a criação, acto em que de novo se
joga, de cada vez, como em todo o trabalho, o mistério da condição
humana. Porque todo o trabalho é o lugar de um idêntico desentranhar
das forças e das obras que o homem traz em si mesmo. E é neste dar ao
mundo filhos e obras que o homem cumpre o seu destino. Aos “semtrabalho”, cujo número não pára hoje de crescer, é recusada esta parte de
humanidade, o direito à provação, o direito de prestar as suas provas e de
ver reconhecer assim um lugar legítimo no meio dos seus semelhantes.64

O mesmo autor acrescenta que:
O trabalho evoca ao mesmo tempo o constrangimento, a pena de uma
atividade que não é o fim em de si mesma, e a liberdade, o acto criador
em que, ao realiza-lo, o homem se realiza a si próprio. Umas vezes
submissão das pessoas às coisas, outras submissão das coisas às pessoas,
o trabalho tanto faz de demiurgo como de escravo. Esta ambivalência
encontra-se desde os primeiros versículos da Bíblia. (...)65.
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O direito ao trabalho digno, como elemento de concretização das liberdades
básicas do homem, deve gozar de aplicabilidade imediata, já que alçado à condição de
direito fundamental66.
Sob esse aspecto, a ideia do trabalho, considerada sua conotação ética, somente
pode ser viabilizada por meio de sua proteção jurídica, revelando-se como um direito
universal e fundamental do ser humano.67

2.2 Perspectiva social e normativa do direito fundamental ao trabalho digno

O direito fundamental ao trabalho afirmou-se na cultura jurídica ocidental
contemporânea a partir da segunda metade do século XIX com os movimentos sociais e
jurídicos que desaguaram no Direito do Trabalho68. Gabriela Neves Delgado exemplifica
essa evolução:
Na Europa Ocidental este ramo jurídico surgiu a partir de duas

dinâmicas principais ou da cominação entre elas: de um lado, um
direito essencialmente negociado a partir dos atores coletivos
sindicais e, de outro, um direito predominantemente legislado pelo
Estado.
O exemplo mais bem acabado do primeiro caminho reside no
Direito do Trabalho inglês, ao passo que as experiências europeias
continentais ocidentais (França e países nórdicos, ilustrativamente)
são demonstrativos do segundo caminho
(...)
Mesmo as experiências autoritárias europeias ocidentais, já no
século XX (como o fascismo, por exemplo), não chegaram a
eliminar o Direito do Trabalho como conquista fundamental da
pessoa humana, ao menos no plano estritamente do Direito
Individual do Trabalho, embora, é claro, tais regimes ditatoriais
tenham comprometido qualquer ação social relevante,
principalmente dos sindicatos.69
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2.3 Perspectiva constitucional do direito fundamental ao trabalho digno

Renato Rua de Almeida, ao contextualizar os direitos fundamentais, menciona
que:
Foi nessa segunda fase do direito moderno que surge70, portanto, o direito
social, a partir da segunda metade do século XIX, e com ele o fenômeno
do constitucionalismo social, em que as constituições contemplaram
capítulo específico sobre os direitos trabalhistas.71

Como já mencionado no item 1.2 do presente trabalho (Panorama histórico dos
direitos fundamentais sociais no mundo), com a Constituição francesa de 1848, surge a
positivação dos direitos fundamentais para garantir a liberdade e a dignidade humana dos
trabalhadores nas indústrias. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a evolução do
sistema de proteção, criado pelo Direito do Trabalho, foi denominada constitucionalismo
social e teve início em 1917, com a Constituição Mexicana que inseriu direitos trabalhistas
e sociais de forma mais ampla e sistemática e inspirou outras Constituições de países da
América Latina. Em seguida, tem-se a Constituição de Weimar, adotada em 11 de agosto
de 1919 pela Alemanha, que exerceu muita influência sobre as instituições políticas em
todo o Ocidente, inclusiva a Constituição Federal brasileira de 1934, especialmente em
relação à estrutura do Estado de democracia social.
Após a universalização dos direitos humanos nos tratados internacionais, com o
Tratado de Versalhes, de 1919, que selou a paz entre os países europeus, oficialmente
encerrou a Primeira Guerra Mundial e criou a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), a Declaração de Filadélfia de 1944 e a Declaração Universal dos Direitos do
Homem de 1948, verifica-se a internalização dos direitos humanos como direitos
fundamentais nos textos constitucionais de diversos países. A exemplo, tem-se a
Constituição alemã de 1949, a Constituição portuguesa de 1976 e a Constituição brasileira
de 1988.
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Os direitos fundamentais sociais, nas relações de trabalho, são indispensáveis para
garantir uma proteção no ordenamento jurídico e nas relações existentes. Amauri Mascaro
Nascimento salienta que:
Esses direitos, na esfera das relações de trabalho, têm como fundamento a
necessidade de garantia de um mínimo ético, que deve ser preservado nos
ordenamentos jurídicos, nas relações de trabalho como forma de
organização jurídico-moral da sociedade quanto à vida, saúde,
integridade física, personalidade e outros bens jurídicos valiosos para a
defesa da liberdade e integração dos trabalhadores na sociedade, perante a
qual têm o dever-direito ao trabalho.
Não são restritos ao empregado, mas, por serem fundamentais, devem
estender-se a todo aquele que prestar um trabalho subordinado ou por
conta alheia, o que abre o horizonte da sua aplicabilidade para formas
atípicas de contratação do trabalho como o temporário, avulso, eventual,
intermitente e todo aquele que vier a ser enquadrado na rede de proteção
da legislação trabalhista.72

José Afonso da Silva conceitua direitos sociais como “prestações positivas
proporcionadas

pelo

Estado

direta

ou

indiretamente,

enunciadas

em

normas

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais73.
Conforme Jorge Miranda, a Constituição confere uma unidade de sentido, de
valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais. E ela repousa na
dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz a pessoa fundamento e fim da
sociedade e do Estado74.
A Constituição Federal de 1988 dispõe que a República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento os valores sociais do
trabalho, entre outros (Título I, Dos Princípios Fundamentais, art. 1º, IV)75; acrescenta o
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trabalho como uma espécie dos direitos sociais (Capítulo II, Dos direitos sociais, art. 6º)76;
especifica quais são os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, visando à
melhoria de sua condição social (Capítulo II, Dos direitos sociais, art. 7º)77; por fim,
esclarece que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano, com o
intuito de assegurar a todos uma existência digna (art. 170), e que a ordem social tem como
base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social (art. 193).
Infere-se desses dispositivos a preocupação da Constituição Federal em assegurar o direito
fundamental social ao trabalho para garantir uma existência digna.
Amauri Mascaro Nascimento esclarece que nem todos os direitos constitucionais
são fundamentais do trabalhador e enumera como sendo direitos fundamentais: o direito ao
trabalho, o direito ao descanso e ao lazer, o direito ao salário, a proibição de discriminar
em diversas formas, o direito de personalidade, o dano moral (honra, moral, agressão,
assédio sexual) e proteção à vida e à integridade física no meio ambiente do trabalho.78
A Constituição Federal de 1988 prevê, em diversos dispositivos, novos
paradigmas no que diz respeito ao direito fundamental ao trabalho digno, norteando todo o
ordenamento jurídico.

2.3.1 Eficácia vertical e horizontal do direito fundamental ao trabalho digno

Wilson Steinmetz ensina que a eficácia dos direitos fundamentais entre
particulares é bidirecional, ou seja, vinculam os particulares aos poderes públicos e
também a outros particulares. Acrescenta que os poderes públicos estão vinculados a todos
os direitos fundamentais. Esclarece, ainda, o autor que essa anotação é relevante, porque há
normas de direitos fundamentais nas quais, aparentemente, os poderes públicos não
figuram como sujeitos destinatários. Oferece, a título de exemplo, a norma prevista no
inciso VII, do art. 7º, da CF, segundo a qual o aposentado filiado tem o direito fundamental
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a votar e ser votado nas organizações sindicais. Nesse exemplo, a violação da norma pelos
poderes públicos não é uma impossibilidade fática. Isso porque o poder judiciário poderia
violar essa norma, se não a considerasse devidamente no caso de uma demanda concreta; o
poder legislativo, se produzisse uma restrição normativa de direito ou bem
constitucionalmente

protegido,

para

além

do

que

permitem

o

princípio

da

proporcionalidade e o princípio da proteção do conteúdo essencial do direito
fundamental.79

2.3.1.1 Eficácia vertical do direito fundamental ao trabalho digno
A eficácia vertical é a possibilidade de defesa e promoção dos direitos
fundamentais junto ao Estado, aqui compreendido de forma abrangente, sendo ele um
órgão do executivo, do legislativo ou do judiciário. Os efeitos verticais são aqueles que
decorrem da relação entre os particulares e o Estado.
Conforme Renato Rua de Almeida, tem-se a chamada eficácia vertical dos direitos
fundamentais, em relação às entidades públicas, vale dizer o Estado, compreendendo os
órgãos do executivo, do legislativo e do judiciário. A princípio, havia apenas a dimensão
subjetiva dos direitos fundamentais em relação às entidades públicas, isto é, uma
vinculação negativa dos poderes públicos, quando as entidades públicas deveriam respeitar
os direitos da cidadania. Posteriormente, passou-se ao entendimento de que as atividades
públicas deveriam assumir uma vinculação positiva em relação aos direitos fundamentais
dos cidadãos, isto é, a defesa e promoção dos direitos fundamentais, por exemplo, da parte
do poder executivo em relação aos direitos sociais na cobertura de prestações sociais na
área da saúde, da habitação, da segurança pública etc., igualmente da parte do poder
legislativo

na

regulamentação

infraconstitucional

dos

direitos

fundamentais

e,

consequentemente, na impossibilidade da aprovação de uma legislação que implicasse
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retrocesso social e da parte do poder judiciário na afirmação dos direitos fundamentais em
suas decisões.80

2.3.1.2 Eficácia horizontal do direito fundamental ao trabalho digno
A eficácia horizontal, por sua vez, diz respeito à vinculação dos particulares aos
direitos fundamentais. Na doutrina, encontra-se diferentes denominações para a eficácia
horizontal, tais como eficácia (ou efeito) frente a terceiros, eficácia externa, eficácia social
ou eficácia privada.
Wilson Steinmetz faz críticas às diferentes denominações utilizadas para a
eficácia horizontal e esclarece que:
(...) tem-se como mais apropriado o uso da expressão ‘eficácia
horizontal’, porque entende-se que a horizontalidade da relação entre
particulares é definida por aquilo que os particulares têm em comum do
ponto de vista jurídico-formal: (i) são igualmente titulares de direitos
fundamentais; (ii) direitos e obrigações, nas relações que mantêm entre si,
são regidos, de modo preponderante, pelo direito privado; (iii) no âmbito
dos negócios jurídicos e de outros atos jurídicos da vida privada, a
autonomia privada, que é a faculdade de livremente autodeterminar-se e
autoavaliar-se para a consecução do auto-interesse, opera como princípio
fundamental; e (iv) os particulares não podem usar, entre si, da violência
legal, porque essa competência é exclusiva do Estado. Em suma, do
ponto de visa jurídico-formal, os particulares estão em um mesmo
“horizonte”.81

Em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, Renato Rua de
Almeida entende que a grande questão é saber se ela se dá de forma imediata e direta ou
mediata e indireta.82
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2.3.1.2.1 Eficácia horizontal do direito fundamental ao trabalho digno imediata e direta
Conforme a teoria da eficácia imediata, os direitos fundamentais, em sua dupla
vertente subjetiva e objetiva, constituem o fundamento de todo o ordenamento jurídico e
são aplicáveis em todos os âmbitos de atuação humana de maneira imediata, sem a
intermediação do legislador. Esse é o motivo pelo qual as normas de direitos fundamentais
contidas na Constituição geram, conforme a sua natureza e teor literal, direitos subjetivos
dos cidadãos oponíveis tanto aos poderes públicos como aos particulares.83
Renato Rua de Almeida esclarece que aqueles que defendem a eficácia imediata e
direta ressaltam a necessidade da proteção do princípio da dignidade da pessoa humana na
base dos direitos fundamentais consagrado no texto constitucional brasileiro no artigo 1º,
inciso III, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, reconhecendo,
ao mesmo tempo, que não constituem princípios de aplicação absoluta, mas que devem ser
sopesados face a uma possível colisão com outros valores constitucionais pelo princípio da
proporcionalidade e de seus subprincípios da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade propriamente dita, ou da razoabilidade.84
Algumas críticas são levantadas pela doutrina. A primeira diz respeito ao fato de
que a eficácia imediata não encontra amparo positivado na Constituição Federal. O
constituinte prescreveu a vinculação imediata dos poderes públicos aos direitos
fundamentais, nada dispondo em relação à vinculação imediata dos particulares. A segunda
crítica é em relação à profunda diferença existente entre a relação particular-Estado e
particular-particular, e que a teoria da eficácia imediata de forma equivocada os equipara
no âmbito dos direitos fundamentais.
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2.3.1.2.1.1 Eficácia horizontal do direito fundamental ao trabalho digno imediata e direta – teoria dos princípios
A obra formulada por Robert Alexy, ao tratar da estrutura da norma de direito
fundamental, traça a distinção entre regras e princípios para a solução de problemas em
face de uma possível colisão85.
Sustenta que as normas jurídicas podem ser classificadas como princípios ou
normas jurídicas. Alexy utiliza o critério da generalidade para distinguir a regra do
princípio, considerando os princípios como normas de um grau de generalidade maior e as
regras com um grau de generalidade menor.
Havendo conflito entre regras, considerando que elas não poderão ser válidas ao
mesmo tempo, a solução virá por duas vias: a introdução em uma das regras de uma
cláusula de exceção ou pela declaração de invalidade de uma delas.
Na hipótese de o conflito ocorrer entre princípios, um deverá ceder diante do
outro, prevalecendo o de maior peso, mas permanecendo ambos válidos. É a ponderação
entre os princípios. Conforme Alexy, na ponderação, deve-se considerar qual dos
interesses, de forma abstrata, da mesma categoria e no caso concreto, possui maior peso.
Alexy propõe o uso da proporcionalidade na hipótese da colisão entre princípios,
por meio da: adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito ou
mandamento de ponderação.
As normas de direito fundamental têm caráter duplo, podendo ser consideradas
princípios e, em outras situações, verdadeiras regras.

2.3.1.2.2 Eficácia horizontal do direito fundamental ao trabalho digno mediata e indireta

A teoria da eficácia mediata, também denominada teoria da eficácia indireta, foi
formulada por Günther Dürig e adotada pelo Tribunal Constitucional alemão no Caso Lüth
em 1958. Embora tenha sido formulada e defendida sob distintos matizes, manteve um
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núcleo duro e estável de sentido que assim pode ser resumido: (i) as normas de direitos
fundamentais produzem efeitos (eficácia) nas relações entre particulares por meio das
normas e dos parâmetros dogmáticos, interpretativos e aplicativos, próprios do direito
privado (direito civil, direito do trabalho, direito comercial), isto é, no caso concreto, a
interpretação-aplicação de normas de direitos fundamentais não se processa ex
constitutione, mas é operada e modulada mediatamente pelas normas e pelos parâmetros
dogmáticos hermenêutico-aplicativos do direito privado; (ii) a eficácia dos direitos
fundamentais nas relações entre particulares está condicionada à mediação concretizadora
do legislador de direito privado, em primeiro plano, e do juiz e dos tribunais, em segundo
plano; (iii) ao legislador cabe o desenvolvimento “concretizante” dos direitos fundamentais
por meio da criação de regulações normativas específicas que delimitem o conteúdo, as
condições de exercício e o alcance desses direitos nas relações entre particulares; (iv) ao
juiz e aos tribunais, ante o caso concreto e na ausência de desenvolvimento legislativo
específico, compete dar eficácia às normas de direitos fundamentais por meio da
interpretação e aplicação dos textos de normas imperativas de direito privado
(interpretação conforme aos direitos fundamentais), sobretudo daqueles textos que contêm
cláusulas gerais (e.g., ordem pública, bons costumes, boa-fé, moral, abuso de direito,
finalidade social do direito), isto é, devem fazer uso das cláusulas gerais, interpretando-as e
aplicando-as em conformidade (“preenchidas”, “informadas”, “influídas”) com os valores
objetivos da comunidade que servem de fundamento ás normas de direitos fundamentais
ou com os valores que defluem dessas normas. As cláusulas gerias – por terem a função de
oportunizar e legitimar a introdução judicial de juízos valorativos, jurídicos (intrasistêmicos) e metajurídicos (metasistêmicos), limitativos do princípio da autonomia
privada e do exercício de direitos ou interesses subjetivos legais – serviriam como
cláusulas de abertura para a “influência” ou “irradiação” dos direitos fundamentais no
direito privado. Para a teoria da eficácia mediata, os direitos fundamentais não incidem nas
relações entre particulares como direitos subjetivos constitucionais, mas como normas
objetivas de princípios (princípios objetivos) ou , para usar uma terminologia da teoria
axiológica dos direitos fundamentais, como sistema de valores ou uma ordem objetiva de
valores.86
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Renato Rua de Almeida esclarece que os que defendem a eficácia mediata e
indireta dos direitos fundamentais entendem que deve ser preservada a liberdade nas
relações privadas, além de ressaltarem a importância da intermediação do poder legislativo
na regulamentação dos direitos constitucionais, evitando-se o risco de uma exacerbação de
poderes do judiciário. Acrescenta que esses defensores admitem que, com a
constitucionalização do direito privado, devem ser utilizadas as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e seus direitos anexos, da função social do contrato, e, mesmo da teoria da
empresa, para a interpretação e aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas.87
Renato Rua de Almeida ensina que:
Ademais, com o advento da teoria do diálogo das fontes, criada e
desenvolvida pelo jurista alemão Erik Jayme, como um novo método de
interpretação e aplicação das leis, pelo qual, em vez da identificação do
conflito entre normas jurídicas, busca-se a sua coordenação, forjou-se o
entendimento doutrinário no sentido de que a síntese da teoria do diálogo
das fontes e da eficácia dos direitos fundamentais constitui uma nova
hermenêutica no que concerne à relações do trabalho.88

E ainda defende que:
Essa nova hermenêutica do direito do trabalho significa que, com a
constitucionalização do direito civil, caberá sempre a aplicação das
cláusulas gerais da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do
equilíbrio econômico dos contratos e também da teoria da empresa –
todas contempladas pelo novo Código Civil brasileiro – às relações de
trabalho, seja como um desdobramento da aplicação da eficácia imediata
e direta ou da eficácia mediata e indireta dos direitos fundamentais às
relações de trabalho, mesmo porque o fenômeno da constitucionalização
do direito civil nada mais é do que a irradiação dos princípios normativos
constitucionais no ordenamento jurídico infraconstitucional, significando
o que foi dito acima, isto é, a dimensão objetiva dos direitos
fundamentais, além de ser a afirmação da teoria do diálogo das fontes.89

87

ALMEIDA, Renato Rua de. Eficácia dos direitos fundamentais e seus impactos teóricos e práticos nas
relações de trabalho à luz de questões trazidas pela Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017 sobre a reforma
trabalhista. Revista LTr, vol. 81, n.º 08, agosto de 2017, p. 911.
88
Ibid., p. 911.
89
Ibid., p. 911.

63

Capítulo 3 – Os Princípios do Direito do Trabalho

Arnaldo Süssekind entende que princípios:
(...) são enunciados genéricos, explicitados ou deduzidos do ordenamento
jurídico pertinente, destinados a iluminar tanto o legislador, ao elaborar
as leis dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar as normas
ou sanar omissões90.

Conforme Canotilho:
“Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor forma
possível, de acordo com as possibilidades fácticas e jurídicas. Os
princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de “tudo ou
nada”; impõem a optimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo
em conta a “reserva do possível”, fáctica ou jurídica91.

Alfredo Ruprecht, tratando do verdadeiro alcance dos princípios normativos do
direito do trabalho, esclarece que:
Resultam do exposto as seguintes conseqüências: 1) têm o caráter de
preceitos jurídicos pois sua aplicação é da competência da autoridade
judicial; 2) têm caráter normativo, pois se aplicam a situações de fato e de
direito; 3) são os preceitos que sustentam e tipificam o Direito do
Trabalho; 4) orientam a interpretação da lei e resolvem situação de
dúvida ou não-previstas; esses princípios conferem unidade e solidez à
disciplina92.

Américo Plá Rodrigues entende que os princípios admitem uma tríplice missão: a)
informadora: inspiram o legislador, servindo de fundamento para o ordenamento jurídico;
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b) normativa: atuam como fonte supletiva, no caso de ausência da Lei. São meios de
integração do direito e c) interpretadora: operam como critério do juiz ou do intérprete93.
Arnaldo Süssekind ensina que:
A nova Carta magna brasileira não revelou expressamente os princípios
informadores do Direito do Trabalho, tal como procedeu em relação à
seguridade social (art. 194) e a outros títulos. Todavia, no art. 1º, ao
sublinhar os fundamentos da República Federativa do Brasil, referiu:
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho...”.
Os instrumentos normativos alusivos às relações de trabalho devem
objetivar a prevalência dos valores sociais do trabalho. E o respeito à
dignidade do trabalhador constitui um dos direitos supraestatais inerentes
ao ser humano, cuja observância independe da vigência de leis nacionais
ou tratados internacionais.
Por seu turno, ao relacionar os princípios gerais da atividade econômica,
seguiu a orientação do estatuto básico anterior, aludindo, no seu art. 170,
à:
“valorização do trabalho humano” (caput);
“justiça social” (caput);
“função social da propriedade” (n.II);
“busca do pleno emprego” (n. VIII).94.

Canotilho ressalta a necessidade de se utilizar o princípio da interpretação das leis
em conformidade com a constituição:
“O princípio da interpretação das leis em conformidade com a
constituição é fundamentalmente um princípio de controlo (tem como
função assegurar a constitucionalidade da interpretação) e ganha
relevância autônoma quando a utilização dos vários elementos
interpretativos não permite a obtenção de um sentido inequívoco dentre
os vários significados da norma. Daí a sua formulação básica: no caso de
norma polissémicas ou plurissignificativas deve dar-se preferência à
interpretação que lhe dê um sentido em conformidade com a constituição.
Esta formulação comporta várias dimensões: (1) o princípio da
prevalência da constituição impõe que, dentre as várias possibilidades de
interpretação, só deve escolher-se uma interpretação não contrária ao
texto e programa da norma ou normas constitucionais; (2) o princípio da
conservação de normas afirma que uma norma não deve ser declarada
inconstitucional quando, observados os fins da norma, ela pode ser
interpretada em conformidade com a constituição; (3) o princípio da
exclusão da interpretação conforme a constituição mas ‘contra legem’
impõe que o aplicador de uma norma não pode contrariar a letra e o
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sentido dessa norma através de uma interpretação conforme a
constituição, mesmo através desta interpretação consiga uma
concordância entre a norma infraconstitucional e as normas
constitucionais. Quando estiverem em causa duas ou mais interpretações
– todas em conformidade com a Constituição – deverá procurar-se a
interpretação considerada como a melhor orientada para a Constituição.
Este princípio deve ser compreendido articulando todas as dimensões
referidas, de modo que se torne claro: (i) a interpretação conforme a
constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (= espaço
de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em
conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em
desconformidade com ela; (ii) no caso de se chegar a um resultado
interpretativo de uma norma jurídica em inequívoca contradição com a lei
constitucional, impõe-se a rejeição, por inconstitucionalidade, dessa
norma (= competência de rejeição ou não aplicação de normas
inconstitucionais pelos juízes), proibindo-se a sua correção pelos
tribunais (= proibição de correção de norma jurídica em contradição
inequívoca com a constituição); (iii) a interpretação das leis em
conformidade com a constituição deve afastar-se quando, em lugar do
resultado querido pelo legislador, se obtém uma regulação nova e
distinta, em contradição com o sentido literal ou sentido objetivo
claramente recognoscível da lei ou em manifesta dissintonia com os
objetivos pretendidos pelo legislador 95.”

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 não consagrou expressamente os
princípios trabalhistas, todavia, estão presentes nos direitos garantidos nos artigos 5º e 7º
desse diploma ou são princípios constitucionais implícitos, eis que considerados princípios
gerais do direito, por exemplo, o princípio da boa-fé.
Os princípios juslaborais tradicionais são a ratio dos direitos sociais garantidos nos
artigos 5º e 7º da Constituição Federal de 1988. O princípio da proteção está presente no
caput desse artigo e em seus incisos; o princípio da continuidade aparece no inciso I, do
artigo 7º; o princípio da irredutibilidade salarial está na essência do inciso VI, do artigo 7º;
a garantia de salário não inferior ao mínimo, no inciso VII, do artigo 7º; o princípio da
razoabilidade que justifica a proibição de discriminação salarial e o da igualdade, no caput
do artigo 5º; proibição de diferenciação de salários, funções e de critérios de admissão por
discriminação em razão do sexo, idade, cor ou estado civil, dentre outros. A Constituição
Federal de 1988, portanto, adotou os princípios apontados por toda a doutrina clássica do
Direito do Trabalho.
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Os princípios são, ainda, referidos pela Consolidação das Leis do Trabalho como
fonte material do Direito do Trabalho, sendo possível sua utilização no âmbito individual e
coletivo, na falta de disposições legais ou contratuais, conforme podemos verificar no
caput do artigo 8º.
Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na
falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o
caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do
trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe
ou particular prevaleça sobre o interesse público.
O parágrafo único do artigo 8º da CLT limitava a atualização do direito comum,
como fonte subsidiária do direito do trabalho, nos seguintes termos:
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito
do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios
fundamentais deste.
A Lei 13.467/2017 manteve o caput do artigo 8º da CLT, alterando o seu antigo
parágrafo único, para § 1º, no qual se verifica a supressão de parte do parágrafo único,
restando a seguinte redação:
§ 1° O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.
Essa nova redação certamente suscitará inúmeras discussões, quando o direito
comum for utilizado como fonte supletiva do direito do trabalho e for incompatível com os
princípios fundamentais do direito do trabalho, diante da proposital retirada da ressalva
antes prevista na CLT.
A Lei 13.467 de 2017, por alguns ângulos, poderá ser declarada inconstitucional
na esfera individual, por violar flagrantemente alguns artigos e princípios constitucionais
trabalhistas reconhecidos. Essa inconstitucionalidade abordará, inclusive, direitos previstos
em esfera coletiva, se estiver em desacordo com os seus princípios e não houver ressalva
no texto constitucional, não obstante a Lei 13.467 de 2017, dispor o contrário no § 3º do
art. 8º96.
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3.1 Os princípios clássicos do direito do trabalho

Quando se pensou em um capítulo para desenvolver o tema de princípios do
Direito do Trabalho, a primeira obra devidamente reservada para menção foi a de Américo
Plá Rodriguez, Los Princípios del Derecho del Trabajo, escrita em 197897. Iniciou-se o
capítulo aprofundando o princípio da proteção, com as regras do in dubio promisero, da
norma mais favorável e da condição mais benéfica, além dos princípios da continuidade,
da irrenunciabilidade, da primazia da realidade, da razoabilidade e da boa-fé.
Américo Plá Rodriguez, bem como toda a doutrina clássica, desenvolveu o tema
quando o trabalho subordinado e a estabilidade das relações de emprego eram o objeto
principal do Direito do Trabalho. Todavia, para o tema objeto deste estudo, trabalho
intermitente no contexto da reforma trabalhista brasileira de 2017, desenvolvido 40 anos
depois, em que a subordinação e a estabilidade das relações de emprego foram
relativizadas, entende-se ser necessário uma atualização desses princípios. Isso porque
novas modalidades contratuais foram criadas em tempos de liberalismo econômico e
paulatina globalização dos direitos humanos, não podendo o Direito do Trabalho tutelar tão
somente as relações jurídicas abrangidas pela CLT.
Everaldo Gaspar de Andrade, na sua obra: Princípios do Direito do Trabalho,
critica as teorias predominantes e os princípios clássicos do Direito do Trabalho,
adequando à nova realidade pós-moderna e conclui no ano de 2008 que o objeto central do
Direito do Trabalho não é mais o trabalho subordinado.
Em relação ao princípio clássico da proteção, que, segundo Américo Plá
Rodrigues, irradia três variáveis de aplicação: in dubio pro-operario, a regra de aplicação
da norma mais favorável e a regra da condição mais benéfica, Everaldo Gaspar de Andrade
entende que esse princípio foi criado como uma proteção para relações individuais, para
privilegiar a parte economicamente mais fraca em uma sociedade industrial. Com as
extraordinárias mutações das relações individuais e o aparecimento de complexas e
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variadas possibilidades de contratações atípicas, não previstas na era industrial, o princípio
clássico da proteção deveria alargar-se para alcançar todos aqueles que pretendem viver de
um trabalho ou de uma renda compatível com a vida digna. O princípio da proteção, dentro
desta perspectiva, estaria voltado para uma concepção de cidadania também de caráter
universal. Um novo Direito do Trabalho verdadeiramente universal, cujo sentido protetor
será irreversivelmente alargado, deve abrigar todos os que desejam viver de um trabalho ou
de uma renda compatíveis com a dignidade humana98.
No mesmo sentido é o entendimento de Yone Frediani em seu artigo “Relações de
Trabalho no terceiro milênio e seus reflexos no mercado de trabalho”, no qual se lê:
Portanto, o que se busca demonstrar é que a aplicação do Princípio da
Proteção merece ser revisto e dosado, não se justificando sua aplicação de
forma absoluta e inconsequente, especialmente nas lides que versem
sobre o reconhecimento do vínculo de emprego, sob pena de, em certos
casos, em vez de igualar os desiguais, acarreta-se uma desigualdade ainda
maior, valendo dizer, decisões prolatadas arbitrariamente em favor de
quem não tem direito à tutela jurisdicional pleiteada e sem a valoração
necessária da prova produzida pelas partes provocam insegurança
jurídica.
A afirmação acima contida é reflexo da tendência de flexibilização das
normas que regulam o Direito do Trabalho já implementadas na Europa,
que objetivam em primeiro plano garantir a proteção da coletividade
trabalhadora, garantindo a execução de trabalho digno e decente,
deixando em segundo plano a proteção do trabalhador individualmente
considerado, ou seja, eventual consideração do Princípio da Proteção a
casos concretos, especialmente na esfera judiciária, não se aplica mais de
forma absoluta às lides em que se discute a existência da relação de
emprego mas, ao contrário, comporta certas e necessárias limitações de
acordo com cada caso em concreto, considerando o grau de debilidade do
prestador de serviços e não necessariamente o grau de subordinação
havido na relação entre as partes.
Com efeito, tendo em conta que o mercado de trabalho atual apresenta as
mais variadas formas atípicas de prestação de serviços, nas mais diversas
atividades econômicas, não se encontra mais suporte no sistema
tradicional do contrato de trabalho e de proteção plena; portanto, afigurase urgente e necessária a criação de legislação que discipline modalidades
atípicas da prestação de serviços, com garantia de proteção
diferenciada99.
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Guilherme Guimarães Feliciano, em seu artigo “Princípios do direito do trabalho
no mundo contemporâneo”, entende que:
Numa leitura atualizada, o princípio da proteção deixa de ser um
borralho paternalista, afirmando-se como ratio axiológica que deita
raízes na primazia da dignidade humana e se realiza com o
princípio da salvaguarda dos interesses da gestão (conquanto esse
se subordine àquele nos quadros mais agudos de colisão). Somente
a existência desse último explica a possibilidade de dispensa de
empregados estáveis por motivos técnicos ou econômicofinanceiros (art. 165, caput¸ da CLT), o exercício do jus variandi e
a plácida constitucionalidade das sucessivas reformas trabalhistas
que precarizam circunstancialmente os contratos de trabalho (p.
ex., os contratos por prazo determinado, a tempo parcial, o trabalho
temporário e – fora do Brasil – a comissão de serviços e o job
sharing). Obtém-se, com isso, um edifício dogmático mais coerente
e democrático, sem perder de vista a dignidade da pessoa
trabalhadora e as suas concreções nos planos da interpretação, da
hierarquia de fontes (dinâmica) e da estabilidade do patrimônio
jurídico-laboral (condição mais benéfica)100.
O princípio clássico do in dubio pro operario aparece como forma de expressão e
de aplicação do Princípio da Proteção. Para Everaldo Gaspar de Andrade, tal princípio se
encontra, primeiro, condicionado à regra de hermenêutica – de interpretação e de aplicação
da norma jurídico-trabalhista. A presunção é a de que os fundamentos do Direito do
Trabalho já existem. Em segundo lugar, volta-se para relações individuais de trabalho
centradas na figura do operário, ou seja, do trabalhador subordinado. Assim, este princípio
também se encontra deslocado. Se este é um princípio que decorre do princípio maior da
proteção, tal como assevera a doutrina clássica, uma vez alterado aquele, este também
sofre mudanças101.
O princípio clássico da norma mais favorável também sofrerá mutações. Ao
mesmo tempo em que deve ampliar-se extraordinariamente a aplicação da norma mais
favorável àquele que é inferior na relação jurídico-trabalhista – seja ela decorrente de uma
relação formal ou não -, ampliam-se as inquietações e os dilemas, quando se busca
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identificar quem é, do ponto de vista de uma economia submersa, o obreiro, o pobre, o
miserável. Dentro dessa nova configuração, em termos de políticas públicas, deve ser
incluído o direito ao trabalho – não necessariamente um trabalho subordinado -, tal como
já configurado no art. 6º da atual Constituição102.
Em relação ao princípio da norma mais favorável, consigna-se que a doutrina
trabalhista utiliza três teorias para definir qual deverá prevalecer. Elas determinam qual o
critério deverá ser considerado para a análise dos instrumentos jurídicos. São elas: a) teoria
da acumulação, na qual todas as previsões favoráveis ao empregado, nos instrumentos
conflitantes, devem ser cumuladas; b) teoria do conglobamento, em que será utilizado o
instrumento mais favorável ao trabalhador no seu conjunto e c) teoria do conglobamento
mitigado, em que será utilizado o conjunto de regras referentes a cada instituto que seja
mais favorável ao trabalhador. A jurisprudência majoritária utiliza a teoria do
conglobamento para definir qual norma deverá prevalecer.
A reforma trabalhista, com a promulgação da Lei 13.467/2017, alterou o texto do
artigo 620 da CLT e acrescentou o parágrafo único ao artigo 444, da CLT, trazendo mais
mudanças no princípio clássico da norma mais favorável.
O artigo 620103, da CLT previa que, havendo conflito entre Convenção Coletiva
de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, prevaleceria a Convenção Coletiva de
Trabalho quando mais favorável. Era a confirmação da aplicação do princípio clássico da
norma mais favorável. A regra foi totalmente mudada após a reforma trabalhista.
Conforme a nova redação do artigo 620, da CLT: “as condições estabelecidas em acordo
coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de
trabalho”. O novo dispositivo não traz qualquer ressalva em relação à prevalência da
norma mais favorável. Dessa forma, sendo ou não mais favorável ao trabalhador, o Acordo
Coletivo de Trabalho sempre prevalecerá sobre a Convenção Coletiva de Trabalho.
O artigo 444, da CLT, dispõe que “as relações contratuais de trabalho podem ser
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às
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decisões das autoridades competentes”. O parágrafo único, acrescentado pela Lei
13.467/2017, versa que: “a livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às
hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e
preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de
diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.” A criação da figura
do empregado hipersuficiente, afasta expressamente a aplicação do princípio clássico da
norma mais favorável. Uma vez presentes os dois critérios, ou seja, possuir diploma de
nível superior e receber salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, cumulativamente, o empregado poderá
negociar cláusulas no seu contrato individual de trabalho, cujas matérias estão previstas no
artigo 611-A, da CLT, que prevalecerão sobre as cláusulas estipuladas em Negociação
coletiva (Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho). Sendo o empregado hipersuficiente
o princípio clássico da norma mais favorável não será aplicado, eis que o seu acordo
individual prevalecerá sobre o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, mesmo não
sendo o mais favorável.
O princípio clássico da condição mais benéfica surge do desdobramento do
princípio da proteção e tem suas raízes e fundamentos no direito adquirido. Foi criado em
uma sociedade estável, estando desfocado. A condição mais benéfica terá necessariamente
que atender à aplicação da norma dirigida à preservação do direito à vida, a partir de um
trabalho decente, qualquer que seja ele, desde que tenha como objetivo assegurar a
dignidade humana104.
Para Everaldo Gaspar de Andrade, o princípio clássico da continuidade está
refutado pela realidade societária construída a partir da passagem da modernidade para a
pós-modernidade. O autor cita Bauman, para fundamentar que hoje as relações são nada
estáveis ou previsíveis, ao contrário, são líquidas e se refazem continuadamente. Para
Everaldo Gaspar de Andrade, preservar a dignidade da pessoa humana, a partir do trabalho,
não significa mais que ela se revele a partir de empregos fixos, devendo a sociedade
encontrar novos mecanismos de proteção. Políticas públicas e privadas devem fortalecer a
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autoestima das pessoas, a fim de que estas possam saber dispor do tempo livre voltado para
o trabalho prazeroso, socialmente relevante, cultural e artisticamente produtivo105.
Para o mesmo autor, o princípio clássico da irrenunciabilidade, ou da
indisponibilidade, também foi formulado com base em contratos individuais de trabalho,
dependente e subordinado. Entende também que o direito do trabalho deve alargar os
direitos sociais e proteger o trabalho dos sem emprego, os autônomos e desprotegidos. O
que deve ser irrenunciável é a proteção da dignidade e a vida dos trabalhadores. Tornar
irrenunciável o direito à vida vivida por aqueles que não podem ou não querem submeterse a qualquer forma de trabalho “útil”, subordinado ou degradante106.
O princípio clássico da primazia da realidade, segundo Everaldo Gaspar de
Andrade, foi criado para o modelo industrial de sociedade e diante da desconstrução desse
modelo, da flexibilização, da precarização e do desemprego estrutural, a primazia da
realidade deve ser encarada no seguinte contexto: a) no plano teórico, a realidade do
mundo circundante, em termos de trabalho humano – líquido, flexível, desregulado, dos
não empregáveis – é a essência, o objeto, o pressuposto de uma nova pauta hermenêutica,
para sedimentar teorizações no Direito do Trabalho; b) o tema primazia da realidade não
pode mais estar condicionado à realidade das relações individuais de trabalho ou do
contrato individual; c) a teoria social crítica tratou de desvendar os componentes
ideológicos da glorificação e da idolatria do trabalho assalariado. Assim, a primazia da
realidade demonstra que os trabalhos a serem protegidos, são, o trabalho clandestino e suas
variáveis, bem como o trabalho livre e criativo, aquele voltado para a arte, a cultura, o
entretenimento, a pesquisa, a ciência, a filosofia107.
O princípio clássico da razoabilidade, por sua vez, circunscreve-se à dogmática, à
hermenêutica e à aplicação das normas, não à constituição do Direito do Trabalho,
enquanto ramo da ciência jurídica, devendo ser utilizado para a sua adequada interpretação
e aplicação. Seus destinatários são os administradores juízes e legisladores. A
interpretação, aplicação e elaboração de regras jurídicas, nesse contexto, terão outro objeto:
a existência da vida humana por meio de um trabalho, qualquer que seja ele, desde que
preserve a sua dignidade108.
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Segundo Everaldo Gaspar de Andrade, a boa-fé, para Plá Rodrigues, é
consequência de uma relação de trabalho duradoura, tendo vínculos com o princípio da
continuidade. Neste sentido, a boa-fé, antes centrada no trabalho de longa duração, também
está desfocada109.
Guilherme Guimarães Feliciano, em seu artigo “Princípios do direito do trabalho
no mundo contemporâneo”, ao analisar o princípio da boa-fé, conclui que ele, juntamente
com o princípio da razoabilidade, não tem especificidade juslaboral, conquanto revelem
para dirimir dissídios concretos (individuais e coletivos) não requerem construção teórica
da Ciência do Direito do Trabalho110.
Face ao exposto, reconhece-se ser necessária a revisão dos princípios clássicos do
Direito do Trabalho, baseados na prestação de trabalho subordinado, para adequar à nova
realidade.

3.2 Os princípios do direito do trabalho no mundo contemporâneo

Com a reestruturação produtiva do trabalho, as novas tecnologias, o desemprego
estrutural e o surgimento de relações de trabalho efêmeras, instáveis, informais e por vezes
precárias, o objeto do Direito do Trabalho não é somente o trabalho subordinado em suas
diversas intensidades. Atualmente, o mercado de trabalho comporta relações de trabalho
clássicas e formais, além de trabalhadores atípicos em diversas modalidades. A Emenda
Constitucional n.º 45/2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, reconhecendo a
existência, validade e legitimidade daqueles que estão em modalidades atípicas de
prestação de serviços conceituadas como relação de trabalho. Os novos princípios do
Direito do Trabalho devem acompanhar a nova realidade e alargar a proteção, abarcando
os novos tipos de trabalhadores e as novas relações de trabalho que aparecem no mercado
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de trabalho, para garantir o que Maurício Godinho Delgado denomina de “patamar mínimo
civilizatório”.
Guilherme Guimarães Feliciano traz as novas construções dogmáticas do Direito
do Trabalho português, às quais Palma Ramalho aponta os sintomas da crise do Direito do
Trabalho no início do século XXI e elege quatro grandes objetivos para a vindoura
“reforma laboral”: a) a melhor adequação do regime do contrato de trabalho aos novos
modelos de gestão empresarial e aos desafios crescentes de competitividade e
produtividade (o que implica regimes de flexibilização interna e novos modelos de
contratação, com vistas à maior empregabilidade); b) a melhor adequação dos regimes
laborais aos novos

perfis de trabalhadores (trabalhadores

atípicos, como os

teletrabalhadores e os parassubordinados); c) a reposição do dinamismo da negociação
coletiva; d) a manutenção dos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores no seu
núcleo essencial, aliada à abertura a novas necessidades de tutela (como nos contextos
desfavoráveis relacionados ao meio ambiente de trabalho, à escravidão contemporânea e à
automação)111.
Acrescenta o mesmo autor:
Pressupostos históricos diferentes reclamam construções dogmáticas
diferentes. (...) nessa senda, ao lado do princípio da proteção do
trabalhador (que reconhece como vertente de um princípio maior,
atribuindo-lhe maior envergadura que a subentendida por Plá Rodrigues),
Palma Ramalho enuncia certos princípios juslaborais que jamais tiveram
expressão na literatura latino-americana. Vejamos. (...)

•
o princípio da compensação da posição debitória complexa
das partes no contrato, que ora se manifesta como princípio de
proteção (a primeira vertente) e ora se manifesta como princípio da
salvaguarda dos interesses de gestão;
•
o princípio do coletivo (omnipresença do elemento coletivo
na esfera juslaboral);
•
o princípio da autotutela laboral (afirmada como princípio
geral – não apenas como direito – e entendida como a
independência socio jurídica da jurisdição exterior)
(...)
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Já o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão teria
concreção no (sub)princípio da colaboração entre as partes no
contrato de trabalho (art. 119 do Código do Trabalho português
(...), nas limitações ao princípio da segurança no emprego (como,
e.g., nas hipóteses legais de admissão de contratos de trabalho
precário, como o contrato de trabalho a termo, a comissão de
serviços ou o contrato de trabalho temporário) e em certas
emanações dos poderes diretivo e disciplinar do empregador
(mobilidade funcional, adaptabilidade de horários e outras
manifestações lícitas do jus variandi) (...)
confirma-se a importância actual do princípio da proteção do
trabalhador no sistema jurídico laboral português, mas recusa-se a
tradicional qualificação deste princípio como valoração material
fundamental única do Direito do Trabalho, em favor da sua
colocação ao lado do princípio da salvaguarda dos interesses de
gestão do empregador e da qualificação de ambos como vertentes
paralelas do princípio da compensação (...)
a perspectiva adoptada sobre o princípio da compensação tem
implícita a recusa da visão clássica do Direito Laboral como uma
área jurídica predestinada à proteção dos trabalhadores
subordinados e, consequentemente, a negação da característica da
sua unilateralidade, em favor da sua visão como um direito
compromissório.112
Everaldo Gaspar de Andrade aponta cinco princípios, cujo ponto de partida é a
existência de uma sociedade pluralista, que compartilha distintos ideais, tendo uma
sociedade do trabalho com perfil amplo, multifacetado e com infinitas possibilidades de
escolhas, em que se permite um diálogo entre os pertencentes dessa sociedade, que
compartilham distintas preferências e ideais. São eles: 1) princípio da prevalência das
relações sindicais sobre as relações individuais, 2) princípio da democratização da
economia e do trabalho humano, 3) princípio da proteção social, 4) princípio do direito do
trabalho como categoria de direito humano fundamental, 5) princípio da prevalência do
processo negocial de formação da norma sobre o processo estatal dentro de uma
comunidade real de comunicação113.
Refutada a universalidade do trabalho subordinado, e considerando a
universalidade centrada na prevalência do trabalho livre, além de todas as alternativas de
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trabalho observada a dignidade humana, o Direito do Trabalho, quanto à natureza jurídica,
há de ser enquadrado no contexto dos Direitos Humanos Fundamentais114.
Percebe-se que a doutrina paulatinamente tende a revisar os princípios clássicos
do direito do trabalho, mas busca com esta postura dar maior proteção jurídico-laboral aos
trabalhadores mais vulneráveis, tutelando a dignidade humana e o trabalho digno.
Partindo desses novos paradigmas e do entendimento de que será necessário
desenvolver novas formas de proteção social e garantir os direitos fundamentais do
trabalho, por meio da valorização da dignidade da pessoa trabalhadora; dos valores sociais
do trabalho; alargar a proteção antes individual para uma proteção de caráter coletivo,
universal e pleno por meio das relações sindicais; democratizar o trabalho, pela
cooperação, solidariedade e participação de todos e, ainda, estender as garantias aos
trabalhadores excluídos da proteção tradicional, entende-se que devem prevalecer os
seguintes princípios trabalhistas: a) princípio da dignidade da pessoa humana, ou, princípio
do direito do trabalho como categoria de direito humano fundamental (segundo Everaldo
Gaspar Lopes de Andrade), b) princípio da prevalência das relações sindicais sobre as
relações individuais, c) princípio da democratização da economia e do trabalho humano, d)
princípio da proteção social e e) princípio da prevalência do processo negocial de formação
da norma sobre o processo estatal dentro de uma comunidade real de comunicação.

3.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana, ou, princípio do direito do trabalho
como categoria de direito humano fundamental (segundo Everaldo Gaspar Lopes de
Andrade)

O primeiro fundamento do valor do trabalho é o homem. Não poderia ser outro o
primeiro princípio.
A dignidade da pessoa humana engloba, necessariamente, o respeito e a proteção
do direito fundamental ao trabalho. Isso porque o direito fundamental ao trabalho tem
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como objetivo a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material e a garantia
de uma existência digna.
Alfredo J. Ruprecht, ao tratar do princípio da dignidade humana, confere-lhe uma
proteção de caráter amplo, universal e pleno. Segundo o mencionado autor:
Esse princípio, conhecido também como princípio do valor
humano, baseia-se na humanização do trabalho, em considerar o
trabalhador como um ser humano e não como mercadoria ou
elemento da produção.
(...)
Esse respeito à dignidade humana do trabalhador tem diversas
vertentes. Em primeiro lugar, deve ser respeitado como homem
com todos os direitos que lhe outorga essa categoria. Além disso,
sua remuneração lhe deve permitir, a ele e a sua família, pelo
menos uma vida honrada, de acordo – justamente – com essa
categoria de ser humano. Finalmente, deve ter a certeza de que,
desde que cumpra corretamente sua tarefa, terá respeitado seu
emprego ou será adequadamente indenizado.
(...)
Esse respeito à dignidade humana do trabalhador tem diversas
vertentes: a) controles pessoais no emprego: devem ser feitos,
respeitando-se a dignidade de quem a eles se devem submeter; b)
opiniões: não poderão ser incomodados por suas opiniões, sejam de
caráter laboral, sindical, político, religioso, etc.; c) ocupação:
devem ter efetiva ocupação durante a jornada de trabalho; d)
salário: já que sua fonte principal e geralmente única de sustento,
deve percebê-lo com segurança e regularidade; e) repouso: para seu
bem-estar físico e espiritual, precisa gozar adequadamente dos
repousos que a lei lhe concede, isto é, entre jornadas, durante a
jornada, hebdomadário e anual; f) mulheres: a dignidade da mulher
– mãe ou não – merece todo o respeito que exige sua condição; g)
ius variandi: em sua aplicação deve respeitar a dignidade do
trabalhador, tanto física como econômica e moral; h) direitos
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sindicais: devem ser respeitados para que possam ser livremente
manifestados, sem temor de inconveniências ou represálias115.
Dessa forma, não há como negar a direta conexão existente entre o direito
fundamental ao trabalho, consagrado na Constituição Federal de 1988, e o princípio da
dignidade humana.
Segundo Flávia Piovesan:
Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como
unidade e como sistema que privilegia determinados valores sociais,
pode-se afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana
como valor essencial, que lhe dá unidade de sentido. Isto é, o valor da
dignidade humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindolhe uma feição particular.116

Ingo Wolfgang Sarlet ensina que o Constituinte de 1988 preferiu não incluir a
dignidade da pessoa humana no rol dos direitos e garantias fundamentais, guindando-a,
pela primeira vez à condição de princípio (e valor) fundamental (artigo 1º, inciso III).
Acrescenta ainda o autor que a positivação na condição de princípio jurídico-constitucional
fundamental é, por sua vez, a que melhor afina com a tradição dominante do pensamento
jurídico-constitucional luso-brasileiro e espanhol. Afirma que o reconhecimento da
condição normativa da dignidade, assumindo feição de princípio constitucional
fundamental, não afasta o seu papel como valor fundamental e geral para toda a ordem
jurídica, mas pelo contrário, outorga a este valor uma maior pretensão de eficácia e
efetividade”117.
Ingo Wolfgang Sarlet acrescenta que:
Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é que a
dignidade da pessoa humana, na condição de valor (e princípio
normativo) fundamental que “atrai o conteúdo de todos os direitos
fundamentais, exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos
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direitos fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim
preferirmos). Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos
fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á lhe negando a
própria dignidade.118
(...)
Também os assim denominados direitos sociais, econômicos e culturais,
seja na condição de direitos de defesa (negativos), seja na sua dimensão
prestacional (atuando como direitos positivos), constituem exigência e
concretização da dignidade da pessoa humana. O reconhecimento
jurídico-constitucional da liberdade de greve e de associação e
organização sindical, jornada de trabalho razoável, direito ao repouso,
bem como as proibições de discriminação nas relações trabalhistas (e
aqui fixamo-nos nos exemplos mais conhecidos) foi o resultado das
reivindicações das classes trabalhadoras, em virtude do alto grau de
opressão e degradação que caracterizava, de modo geral, as relações entre
capital e trabalho, não raras vezes, resultando em condições de vida e
trabalho manifestamente indignas, situações que, de resto, ainda hoje não
foi superada em expressiva parte dos Estados que integram a comunidade
internacional (...) Os direitos sociais de cunho prestacional (direitos a
prestações fáticas e jurídicas) encontram-se, por sua vez, a serviço da
igualdade e da liberdade material, objetivando, em última análise, a
proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material e à garantia
de uma existência com dignidade.119

Maurício Godinho Delgado entende que “o núcleo basilar dos princípios gerais do
direito aplicáveis ao ramo justrabalhista especializado inicia-se com o princípio da
dignidade da pessoa humana”. Acrescenta que este princípio atua por meio de outros
princípios gerais que lhe são estreitamente associados, quais sejam, não-discriminação,
justiça social e, por fim, equidade120.
Luís Roberto Barroso defende que a dignidade humana, como um valor
fundamental que é também um princípio constitucional, funciona tanto como justificação
moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais. Os
princípios são normas que contêm exigências de justiça, ou equidade, ou alguma outra
exigência de moralidade. Ao contrário das regras, eles não se aplicam à modalidade tudo
ou nada e, em certas circunstâncias, podem não prevalecer devido à exigência de outras
razões ou princípios que apontem para uma direção diferente. O primeiro papel do
princípio da dignidade humana é funcionar como uma fonte de direitos e, por conseguinte,
de deveres, inclusive os direitos não expressamente enumerados, que são reconhecidos
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como parte das sociedades democráticas maduras. O segundo papel do princípio da
dignidade humana é interpretativo. A dignidade humana é parte do núcleo essencial dos
direitos fundamentais, como a igualdade, a liberdade ou o direito ao voto. Sendo assim, ela
vai necessariamente informar a interpretação de tais direitos constitucionais, ajudando a
definir o seu sentido nos casos concretos. Além disso, nos casos envolvendo lacunas no
ordenamento jurídico, ambiguidades no direito, colisões entre direitos fundamentais e
tensões entre direitos e metas coletivas, a dignidade humana pode ser uma boa bússola na
busca da melhor solução. Mais ainda, qualquer lei que viole a dignidade, seja em abstrato
ou em concreto, será nula121.
Segundo Daniel Sarmento, o princípio da dignidade da pessoa humana tem
múltiplas funções na ordem jurídica brasileira, o que é natural, haja vista a sua importância
capital e o seu vastíssimo âmbito de incidência. Segundo o autor, os mais relevantes são:
fator de legitimação do Estado e do Direito, norte para a hermenêutica jurídica, diretriz
para a ponderação entre interesses colidentes, fator de limitação de direitos fundamentais,
parâmetro para o controle de validade de atos estatais e particulares, critério para
identificação de direitos fundamentais e fonte de direitos não enumerados122.
Segundo Everaldo Gaspar de Andrade, o Direito do Trabalho é pertencente à
categoria de um direito humano fundamental e está em primeiro lugar conectado com o
direito à vida. Este pressuposto somente poderá ser alcançado por meio de um
desenvolvimento produtivo com equidade. Mas ambos não podem existir sem a
restauração do movimento sindical, em que se possam ver aglutinadas as grandes massas
trabalhadoras – tanto aquelas vinculadas ao trabalho mecânico quanto aquelas vinculadas à
sociedade do conhecimento – bem como os excluídos, os clandestinizados, os que
acreditam no trabalho livre e criativo e se negam a vincular-se ao trabalho-dever123.
Boaventura de Souza Santos pondera ser necessário reinventar o Estado
Providência a partir do binômio democracia representativa e democracia participativa, e de
uma articulação privilegiada entre público e privado, entre os princípios do Estado e da
Comunidade. O sociólogo português põe no centro de suas teorizações duas possibilidades,
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uma verdadeira cidadania ou uma nova concepção de direitos humanos com a redescoberta
democrática do trabalho e do sindicato. Para a efetivação da cidadania, propõe um direito
ao trabalho e todas as formas de alternativas de trabalho e rendas, destacando o terceiro
setor por ser um meio de articulação entre democracia representativa e democracia
participativa. Para o sindicato, propõe uma radical alteração de seu modo organizacional,
discursivo e político, sobretudo, entendendo que ele não terá eficácia articuladora, sem ir
de encontro aos novos movimentos sociais124.
A constituição Federal elevou a dignidade da pessoa humana à categoria de valor
fundante de todo o ordenamento jurídico. O princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana é destacado na Constituição Federal, sendo, portanto, a base suprema de todos os
demais princípios e garantias individuais e coletivas. Previsto inicialmente como princípio
fundamental (art. 1º, III, CF), é reforçado no artigo 170 da Constituição Federal, com a
finalidade de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Em seguida, verifica-se, nos objetivos fundamentais da República, vinculados à
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o comprometimento para erradicar a
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem
de todos (art. 3º). Encontra-se ainda no enunciado que institui a prevalência dos direitos
humanos (art. 4º), o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão e a plena liberdade de
associação (art. 5º). Finalmente inclui o trabalho dentre os direitos sociais (art. 6º)125.
O Direito do Trabalho, dentro de uma perspectiva de direito humano fundamental,
não pode estar vinculado à ideologia do trabalho assalariado nem ao sindicalismo de raiz
obreirista. A ética contemporânea repugna qualquer tipo de exploração, inclusive a
exploração humana por meio do trabalho, cuja utilização é o enriquecimento de outrem126.
Considerar o Direito do Trabalho como direito humano fundamental, como direito
que lida com a preservação da vida, da existência, é imprescindível para adaptá-lo às novas
exigências sociais e fazê-lo contemporâneo e restaurado a partir dos citados valores-guia –
liberdade, igualdade, solidariedade127.
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A partir da eficácia jurídica do princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana, cabe ao Estado o dever de proteção e abster-se de ingerências, na esfera
individual, contrárias à dignidade pessoal.
A ideia de que o Direito do Trabalho está diretamente relacionado à dignidade
humana vem da constatação de que o exercício de um trabalho digno envolve questões de
ordem pública e coletiva, ultrapassando, ainda, os limites individuais. No mesmo sentido,
todo o processo de internacionalização dos Direitos Fundamentais do Trabalho.

3.2.2 Princípio da prevalência das relações sindicais sobre as relações individuais

Para resolver seus conflitos, que só aumentam na medida em que as sociedades se
tornam mais complexas, trabalhadores e empresários construíram uma consciência
histórica, centrada na necessidade de organiza-se coletivamente128.
As radicais transformações que se veem processando no mundo do trabalho
evidenciam problemas estruturais e impõem a revisão de certos conceitos e práticas
originários da sociedade industrial. Deve haver, primeiro, uma ruptura com o sistema
industrial, a fim de permitir o surgimento de outras entidades, líderes e representantes das
novas e variadas categorias – informalizadas, precárias, o terceiro setor, os autônomos, os
sem-terra, os sem-teto, os marginalizados e excluídos de todo gênero – e promover o
fortalecimento das já existentes129.
Se o direito do trabalho é um produto cultural das lutas operárias, do seu poder e
de sua capacidade organizativa, as relações sindicais sobrepõem-se às relações individuais.
Estas decorrem daquelas, e não o inverso. Acontece que os princípios escritos pela teoria
tradicional, por um erro epistemológico ou por razões ideológicas, elegeram as relações
individuais como objeto do Direito do Trabalho, quando são elas meras consequências das
relações coletivas ou sindicais130.

128

ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Princípios de Direito do Trabalho e fundamentos teóricofilosóficos: problematizando, refutando e deslocando o seu objetivo. - São Paulo, LTr, 2008, p. 175
129
ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Princípios de Direito do Trabalho e fundamentos teóricofilosóficos: problematizando, refutando e deslocando o seu objetivo. - São Paulo, LTr, 2008, p.187.
130
Idem, p.196.

83

As novas teorizações apontam para novos paradigmas. Se, de um lado, a velha
centralidade do mundo do trabalho caracterizada sob o domínio do trabalho assalariado
enfraqueceu o movimento sindical, este poderá voltar ainda mais fortalecido e
reconstituído, a partir do reconhecimento de um modelo de sociedade ainda mais
complexo. Inserir a prevalência das relações sindicais sobre as relações individuais, como
princípio do direito do trabalho, traz, de imediato e em termos teóricos, quatro impactos:
primeiro, desqualifica as relações individuais de trabalho centradas no trabalho assalariado
como objetivo desse ramo do direito; segundo, aponta para uma nova aglutinação daqueles
que vivem ou pretendem viver de um trabalho ou de renda dignos. O novo cenário mundial
exige essa nova composição de forças que implica incluir os excluídos, sobretudo, os nãoempregáveis da sociedade do conhecimento, os clandestinizados de todo o gênero, aqueles
que pertencem às chamadas empresas de economia social ou solidária. Terceiro, atualiza o
discurso comunicativo do velho sindicalismo de raiz obreirista, adaptando-o a essa nova
configuração societária. Por último, impulsiona esse movimento para além do Estadonação e dos próprios blocos regionais, para dar-lhe um caráter verdadeiramente
universalista. Aqui, retoma-se o sentido universal dos movimentos emancipatórios
engendrados no século XIX: “operários de todo o mundo, uni-vos” e as primeiras
“internacionais”131.
Em resumo: privilegiar as relações sindicais sobre as relações individuais, dentro
do contexto de uma sociedade muito complexa – não bipolar, mas multipolar – é
indispensável para a restauração das lutas tradicionais emancipatórias e fazê-las
contemporâneas, sobretudo no sentido de produzir uma cultura contra hegemônica no
contexto da globalização excludente. Fora deste âmbito, nem o Direito do Trabalho
escapará132.

3.2.3 Princípio da democratização da economia e do trabalho humano
Partindo da ideia de fracasso do modelo ocidental de modernidade capitalista –
centrado tanto no Estado Keynesiano quando no Estado Empresário – propõe-se o Estado-
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novíssimo-movimento-social ou a reinvenção do Estado-providência. Dentro da proposta,
em termos de princípios de Direito do Trabalho, interessa a ideia de política redistributiva
do novo Estado-providência. Nela, a partilha do trabalho capitalista não é uma nova
política de pleno emprego, mas sim a redução drástica do horário de trabalho,
complementada pelo trabalho social, no chamado setor social de proximidade, como as de
um novo regime de voluntariado do terceiro setor. Esta forma de democratização do
trabalho, centrada na cooperação, na solidariedade, na participação, na democracia, só será
possível, se houver uma inversão de valores, do ponto de vista econômico: “a prioridade de
distribuição sobre a acumulação133.

3.2.4 Princípio da proteção social

Um verdadeiro princípio de proteção social deve surgir da força das organizações
coletivas e de uma proposta econômica adaptada à sociedade pós-industrial, a fim de
atender indistintamente a todos os cidadãos que vivem ou pretendem viver de uma renda
ou de um trabalho dignos, sobretudo do trabalho livre134.
Esse novo espaço da sociedade do trabalho, que crê no tempo livre, na
Biotecnologia, na libertação por meio da arte e da cultura, no desenvolvimento científico,
na globalização, precisa ser reconhecido e integrado no sistema social contemporâneo135.
A partir dessa premissa, é possível incluir os excluídos da sociedade do
conhecimento – construída tão somente para os que têm trabalho formal e que exige destes
um treinamento e uma capacitação permanentes - , permitindo sua inserção em modos de
vida e de trabalho específicos da pós-modernidade, protegendo-os por meio de novos
mecanismos de seguridade social, o que corresponde à promoção de uma radical
distribuição de renda e riquezas136.
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3.2.5 Princípio da prevalência do processo negocial de formação da norma sobre o
processo estatal dentro de uma comunidade real de comunicação

O processo negocial de formação da norma, em termos de Direito do Trabalho,
tende a sofrer uma extraordinária mutação, a partir da globalização do capital, do
aparecimento dos citados corpos intermediários e das inúmeras e variadas possibilidades
de empregos e rendas. Nas esferas territorial e pessoal, cruzam-se possibilidades que vão
desde as negociações por empresas até as negociações regionais, por ramo de atividades,
nacionais e interprofissionais, consolidando regras de natureza anti-inflacionária,
ocupacional, do direito à informação e outras que tratam de medidas fiscais, de tarifas e
preços dos serviços públicos, com o objetivo de preservar as rendas dos trabalhadores e os
postos de trabalho137.
O direito sindical ou coletivo internacional também padece de uma elaboração
teórica adaptada a esses novos espaços geopolíticos, econômicos e sociais. As centrais
sindicais internacionais, as normas produzidas pela OIT, bem como as regras jurídicas
provenientes da União Europeia ainda estão voltadas para o mundo do trabalho dependente
e regulamentado dentro da tradição industrial. O mesmo acontece com outros temas dessa
especialidade, sobretudo a negociação coletiva e a greve138.
O sindicalismo moderno conviveu com uma sociedade estável e previsível. E a
negociação coletiva desencadeou um processo de permanente reconstituição do subsistema
jurídico trabalhista e fez evoluir as conquistas a partir desta mesma centralidade. Agora
isso não é mais possível. Pensar-se em negociação coletiva, no estágio atual da civilização
significa sincronizar as entidades sindicais com as seguintes possibilidades e
potencialidades: a) uma sociedade que pretende viver de um trabalho digno –
preferencialmente não subordinado; b) estar atenta a todas essas variáveis teóricas jamais
vivenciadas pela sociedade previsível; c) utilizar-se dos meios de comunicação e
tecnológicos disponíveis e trazer para os centros das discussões os trabalhadores do
conhecimento – os novos escravos da pós-modernidade; d) mobilizar a sociedade civil
organizada e trazer para o centro das discussões os empregados, os desempregados, os não
empregáveis; os intelectuais, os artistas, os cientistas, os acadêmicos, as universidades e os
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filósofos, as ONGs, os outros movimentos sociais

libertários, etc.; e) desencadear

movimentos organizados nacionais, transnacionais e supranacionais para combater o
modelo de globalização excludente, as novas e, ainda, as mais sofisticadas formas de
trabalho humano; f) manter vivos e permanentes esses movimentos emancipatórios contra
hegemônicos, sem os quais não há interlocutores sociais em relação simétrica, para
desencadearem consensos moralmente válidos a partir de uns mínimos éticos,
dialogicamente compartilhados139.
Após a Reforma Trabalhista, a representação sindical está enfraquecida e sem poder
de negociação no atual quadro de flexibilização dos direitos trabalhistas. Dessa forma, os
Sindicatos devem incluir na sua pauta formas inovadoras e criativas para reivindicar outros
direitos dos trabalhadores, como educação, qualidade do meio ambiente do trabalho e do
consumo, saúde, transporte eficiente ou compartilhado, dentre outras, ficando dessa forma
articulado com os demais movimentos sociais.
Os princípios trabalhistas devem ser revistos eis que foram construídos na vigência
de um Direito do Trabalho que tutelava basicamente o trabalho subordinado e hoje não é
mais suficiente para dar proteção aos diversos trabalhadores, até mesmo algumas
categorias já protegidas pelo vínculo de emprego. Um bom exemplo do que se afirma é a
pouca proteção concedida ao trabalhador no contrato de trabalho intermitente. Princípios
pensados por meio de uma dimensão mais ampla, poderão disciplinar e proteger todas as
alternativas de trabalho e renda, garantindo o bem-estar, a dignidade e o desenvolvimento
sociocultural da pessoa humana e uma tutela mínima aos trabalhadores.
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Capítulo 4 - A organização do trabalho e da produção no mundo
globalizado

O Direito do Trabalho desenvolveu-se a partir de práticas verificadas na sociedade
capitalista. O conjunto de normas trabalhistas foram elaborados, inicialmente, para regular
as relações entre os trabalhadores e empregadores dentro das organizações industriais,
comerciais, de serviços, dentre outras.
As estruturas da sociedade do trabalho se transformaram com grande rapidez a
partir da segunda metade do século XX, ainda mantendo alguns traços históricos próprios
dos países. O Direito do Trabalho, no decorrer dos tempos, vem amoldando-se à nova
realidade.
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade delimitou as diversas etapas da formação
operária e identificou as teorias econômicas correspondentes. Segundo o autor, a formação
operária evoluiu em seis fases: primeira fase: sociedade pré-capitalista à moderna
sociedade burguesa; segunda fase: período do Reino Supremo do Capitalismo; terceira
fase: era do imperialismo – do capitalismo de monopólio – e a Grande Depressão; quarta
fase: era Keynes ao Estado de Bem-estar; quinta fase: crise do Estado do Bem-estar e o
retorno do Liberalismo e sexta fase: era do capitalismo global e financeiro em seu estágio
Pós-Moderno ou Pós-Industrial140.
Acrescenta-se ao final deste capítulo a análise da Quarta Revolução Industrial,
que se denomina de sétima fase. Para entender o crescimento dos setores informais, será
necessário o estudo dessas etapas.

4.1 Primeira Fase: sociedade pré-capitalista à moderna sociedade burguesa

A história do trabalho humano passou pelas comunidades tribais, consideradas a
última etapa das sociedades sem classes – sem excedentes, sem noção de propriedade
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privada sobre os meios de produção -, à chegada dos patrícios, dos guerreiros, dos plebeus,
dos escravos, na Antiga Roma; à sociedade feudal – com seus senhores, vassalos, mestres,
companheiros, aprendizes, servos, na Idade Média; à última etapa da Sociedade PréCapitalista.
Essa última fase denominada Economia Pré-Industrial, estava baseada na
sociedade agrícola, com a população predominantemente rural. Perdurou até o primeiro
período da Revolução Industrial (1770 a 1850).
Após se intensificam o comércio e a inter-relação do campo feudal com as
cidades, levando à revolução agrária e das técnicas de produção, com a utilização de
máquinas de semear e arado triangular.
Com as corporações, verificou-se a primeira estrutura do quadro geral de
empregos, diverso da concepção agrícola, fato observado por Adam Smith, em 1776 na
obra A riqueza das Nações141, antes da Revolução Industrial.
No final do sec. XVIII, a agricultura feudal foi substituída pelo capitalismo
industrial, com novos métodos de produção, principalmente no setor têxtil, utilizando
inicialmente energia hídrica, depois vapor e fábricas siderúrgicas para a construção de
maquinários. O sistema capitalista surge por meio da supremacia da liberdade do comércio
sobre o feudalismo, fruto da Reforma Protestante, da Revolução Inglesa e da Revolução
Francesa. Nessa primeira fase do capitalismo, a maioria da população vivia em condições
infra-humanas, trabalhando em condições miseráveis, se submetendo a uma jornada muito
longa, ganhavam salários humilhantes, era proibido reunir-se em associações e fazer
greves. Do ponto de vista filosófico, consolidou-se a doutrina do liberalismo, que
fundamentou as revoluções na Inglaterra e na França. O liberalismo fazia ampla defesa das
liberdades individuais, separação dos poderes, direito de propriedade, livre iniciativa e a
livre concorrência, para gerar o progresso. Pelo princípio de LAISSEZ-FAIRE, a ação
econômica estava separada do Estado, tocando-lhe somente garantir a livre concorrência
entre as empresas e o direito de propriedade, protegendo-o contra as ameaças e os conflitos
sociais142.
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4.2 Segunda Fase: período do reino supremo do capitalismo

Nessa fase, os países industrializados já experimentavam uma estrutura bem
definida em termos de mercado de trabalho, com ofertas de mão-de-obra nos setores
agrícola, comercial e industrial. As Leis de Navegação foram suspensas e houve o início do
comércio livre.
A segunda fase foi regida pelo Império Inglês. Na década de 1850, foram-se
abolindo as tarifas e as restrições tarifárias, até desaparecer por completo. Era possível
produzir, vender, transportar e exportar tudo a qualquer preço. Passou a ser o centro do
mundo e a primeira potência financeira, com lucros provenientes do comércio exterior,
através do investimento de capitais em países estrangeiros. Em termos políticos, a questão
social fez surgir o partido trabalhista, em 1893, com a fundação do Independent Labour
Party, posto que, na década anterior, já haviam sido legalizadas as organizações sindicais
ou Trade Unions.
Na França, o fenômeno começou a partir de 1825, com o reinado de Napoleão III
(1825/1870), bem como na Alemanha, Itália, Suíça e Bélgica. Os países industriais tinham
uma posição muito parecida, marcada por negócios de pequena escala em empresas
individuais.
Essa segunda fase da Revolução Industrial desenvolveu-se a partir do vapor e
industrias básicas de bens de capital (carvão, ferro, aço), chegando ao desenvolvimento da
indústria química. O transporte de pessoas e produtos pesados a longa distância foi
desenvolvido pelos sistemas ferroviários. Aparece o telégrafo na Europa. Desenvolveramse os investimentos de capitais para a indústria e não somente à agricultura e ao comércio,
constituídas em Sociedades Anônimas. Os capitais passaram a ser o centro dos negócios
nas bolsas, através de Sociedade Anônimas.
As relações de trabalho eram consolidadas nas cidades. As jornadas eram
rigidamente estabelecidas, o ritmo do trabalho diário e o seu controle eram regulados pela
exatidão do relógio.
Após 1850, surgem duas novas potências: os Estado Unidos e o Japão (potência
do Sol Nascente).
No mercado de trabalho: os pequenos proprietários de terras passaram a ser
empregados dos grandes proprietários. Além disso, com a exclusão das corporações de
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ofício, os artesãos transformaram-se em obreiros de industrias ou subcontratados. Surge
uma nova divisão de trabalho: o trabalho subordinado. A Encíclica “Rerum Novarum”, de
1891, tratou da condição dos obreiros na imensa multidão dos proletariados143.

4.3 Terceira Fase: era do imperialismo – do capitalismo de monopólio – e a grande
depressão

Nesta fase, o crescimento do capital investido na produção desencadeou um
progresso sem precedentes, em termos tecnológicos. Esta nova estrutura do mercado de
trabalho exigiu um capital humano mais especializado, planejamento administrativo e
mudanças tecnológicas. As tarefas devem ser realizadas de modo que estejam certas não
apenas para o presente, mas também para o futuro.
Outro aspecto dominante é a extraordinária mobilidade dos obreiros, que
trocavam de países, tendo como centro a Inglaterra, Estados Unidos e América Latina.
Importante lembrar que nesta fase, em que nascia o imperialismo, predominava o
liberalismo em que a participação do Estado na vida econômica era muito limitada.
A difusão do imperialismo econômico foi no final do século XIX e se tornou o
fundamento para o avanço do capitalismo. O conceito de império que prevalece é o de que
é expressão para designar a supremacia geopolítica dos Estado Unidos, com poderes bélico
e econômico. Esta é a fase da afirmação do capitalismo e das relações laborais. Segundo os
socialistas, o imperialismo seria a fase superior do capitalismo e supunha cinco riscos: a
transformação da concorrência em monopólio; a fusão do capital bancário com o industrial
e a formação do capital financeiro; o predomínio da exploração do capital sobre a
exportação de mercadorias; a divisão do mundo entre monopólios capitalistas; a luta entre
as grandes potências pela nova divisão do mundo, por meio do agravamento da luta dos
Estados capitalistas e as respectivas colônias. Em meio a esse cenário, surgem as guerrilhas
urbanas e o fanatismo de todo gênero.
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O capitalismo enfrenta sucessivas crises de expansão e recessão, além de um
colapso econômico entre duas guerras mundiais, dando origem ao nazismo, fascismo e
ditaduras.
A primeira guerra devastou parte do Velho Mundo e comprometeu a economia
Mundial, em especial os Estados Unidos. Entre os anos de 1932 e 1933, 44% da força de
trabalho alemã não tinham empregos. A quebra de Wall Street desencadeou o colapso da
sociedade liberal burguesa. A partir da segunda década do século XX, os Estados Unidos
se posicionaram como a maior economia mundial por ter se beneficiado das duas guerras,
respondendo com 42% da produção mundial total144.

4.4 Quarta Fase: era keynes ao estado de bem-estar

O Welfare State e seus primeiros fundamentos surgiram a partir das ideias de A.C.
Pigou (Economics of Welfare, 1920). Depois, com os estudos do economista inglês John
Strachey e do sueco Gunnar Mydal, ao defenderem um sistema econômico baseado na
livre empresa, mas com a participação do Estado na promoção de benefícios sociais. Tudo
começou com a vigência do New Deal145.
O mundo capitalista em meio às duas Guerras Mundiais estava diante da Grande
Depressão (1929-1933). O Presidente Franklin Roosevelt apresenta uma Nova Política,
denominada, New Deal, uma nova economia, denominada New Economy, fundamentada
no intervencionismo estatal.
Keynes entende que o capitalismo é um sistema econômico essencialmente
instável e tende constantemente ao desequilíbrio, razão pela qual é imprescindível a
presença do Estado na Economia. Após a segunda, o pleno emprego, inspirado na
eliminação do desemprego em massa, tornou-se a pedra fundamental da política
econômica. A revolução Keinesiana resgata o capitalismo, acaba com a recessão e
desmistifica a regularidade das chamadas crises cíclicas do capitalismo. Tem início o
Estado do Bem-estar (Welfare State). Na Europa, os acordos políticos, após a Segunda
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Guerra Mundial, entre socialdemocratas, democratas-cristãos, socialistas-cristãos e
liberais, permitiram a adoção do Estado do Bem-estar. Por meio de medidas
intervencionistas, eliminam-se as patologias sociais pelos serviços sociais, depois, investiuse em políticas no mercado de trabalho centrado no pleno emprego. A busca do pleno
emprego dependia, segundo aquele entendimento, da destruição de alguns dogmas, dentre
eles o de que “a oferta cria sua própria procura”146.

4.5 Quinta Fase: crise do estado do bem-estar e o retorno do liberalismo

Na quinta fase, retomou-se a ideia segundo a qual a vida econômica é regida por
uma ordem natural formada a partir das livres decisões individuais, mas centradas nos
mecanismos de preços, mediante a estabilidade financeira e monetária das pequenas e
médias empresas e limitação das grandes fortunas, para garantir a igualdade da
concorrência.
A teoria do neoliberalismo sustenta que a estabilidade econômica se logra
mediante a adoção de medidas monetárias baseadas em forças espontâneas do mercado.
Fundamenta a teoria quantitativa da moeda face a uma equação que estabelece a relação
entre preços, número de transação, volume de dinheiro e velocidade da transação. A
quantidade de dinheiro em circulação é determinada pelo nível do preço. Os mecanismos
de concorrência e as forças do livre mercado devem se impor à intervenção do Estado, que
deve limitar-se à aplicação de uma política monetária adequada direcionada à estabilidade
econômica147.
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4.6 Sexta Fase: era do capitalismo global e financeiro em seu estágio pós-moderno ou
pós-industrial

Para a compreensão da estrutura do capitalismo pós-industrial, deve-se analisar a
teoria macroeconômica como “os fatores de produção” – terra, trabalho e capital, em sua
primeira fase; e capital, tecnologia avançada, prevalência do mercado financeiro e a
organização complexa, na atualidade.
No início do século XX, o capitalismo industrial estava baseado na supremacia
das sociedades anônimas como instrumentos de seus proprietários. Esse capitalismo
privilegiava os Estados que detinham as riquezas naturais (matérias-primas), depois, os que
tinha a liderança da tecnologia e os descobrimentos científicos.
O estágio atual é o das chamadas organizações complexas, caracterizadas pela
mobilidade geográfica e dificuldade de identificação de seu dirigente. Os fatores anteriores
não têm muita importância, uma vez que os produtos lançados por seus descobridores,
quando chegam ao mercado, sofrem desenvolvimento tecnológico, sem manter relação
com quem os descobriu.
O avanço tecnológico e a supremacia do capital financeiro sobre o capital
industrial alteraram por completo o mercado de trabalho. O centro do poder e da economia
dos países industrializados está nas cidades onde se localizam os centros financeiros. Com
a prevalência do capitalismo financeiro, do capital volátil sobre o capitalismo de indústria,
a manipulação e multiplicação do capital, por meio das bolsas de valores, por seus
investidores e especuladores, já não se pode estabelecer uma relação direta entre mais-valia
e trabalho humano.
A economia política da globalização e a divisão do trabalho em escala
internacional apresentam um verdadeiro corte epistemológico, uma verdadeira crise de
paradigmas. Sua dinâmica acaba com os ciclos de longa duração, dos movimentos
seculares e suscita problemas teóricos novos.148
Valdete Souto Severo, em seu artigo “o mundo do trabalho e a flexibilização”,
enumera quatro teorias acerca do trabalho nesse novo milênio:
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(...) em realidade, as teorias não conseguem maquiar a realidade. Fala-se em quatro
possíveis “tipos ideais explicativos do cenário de crise emprestado ao mundo do
trabalho149”.

O primeiro modelo seria aquele segundo o qual o trabalho continua a viger como
categoria central da sociedade, fator preponderante da integração social. Por consequência,
sua precarização atingiria o cerne da proteção a essa condição humana de pluralidade,
afetando o próprio sistema capitalista no qual se insere. No segundo modelo, o trabalho
assume papel secundário. Cede espaço ao mercado, privilegiado como único modo de
desenvolvimento social. Como terceiro modelo, está aquele que desloca o discurso para a
dicotomia incluídos vs excluídos em uma sociedade de classes, concebe uma sociedade
horizontal, em que a divisão se faz entre centro (participação) e periferia (exclusão). A
consequência seria a conclusão de que os inempregáveis se tornariam dispensáveis. Far-seia, então, necessário pensar uma nova lógica de inserção social, não limitada ao mercado
de trabalho e ao tradicional veículo, o emprego, mas sim associada à ideia de ocupação. O
quarto modelo aponta para uma sociedade “pós-trabalho”, já que a produção econômica
cresce, enquanto diminui a capacidade do mercado em criar novos postos de trabalho. De
acordo com esse modelo, estar-se-ia diante de uma crise da própria sociedade do trabalho,
com a consequente desaparição do trabalho como categoria fundamental150.

4.6.1 Formação do capitalismo global e financeiro no Brasil

Anselmo Luís dos Santos e Denis Maracci Gimenes, no artigo denominado
“desenvolvimento, competitividade e a reforma trabalhista” demonstram que a reforma
trabalhista brasileira não enfrenta os problemas fundamentais relativos ao desenvolvimento
brasileiro, à competitividade da economia nacional ou a melhor organização de seu
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mercado de trabalho151. Os autores dividiram o trabalho em três seções: 1)
desenvolvimento periférico, concorrência e competitividade; 2) evolução e regulamentação
do mercado de trabalho no Brasil e 3) desenvolvimento, competitividade e reforma
trabalhista.

4.6.1.1 Desenvolvimento periférico, concorrência e competitividade

Houve um desenvolvimento desigual dos países na economia mundial, em que são
divididos resumidamente entre países centrais, industrializados e com estruturas produtivas
diversificadas, denominados desenvolvidos e países periféricos, exportadores de bens
primários, denominados subdesenvolvidos. Essa polarização da divisão do trabalho teve
início na Revolução Industrial (final do século XIX) e tende a se autoperpetuar no
mercado. Um país subdesenvolvido não é simplesmente atrasado, ele está em uma posição
de subordinação aos países desenvolvidos na divisão internacional do trabalho. O
subdesenvolvimento, portanto, não é uma fase do processo de desenvolvimento, mas sim
uma forma de dependência que tende a ser perpetuada no jogo das forças de mercado152.
Por esta análise, somente a industrialização romperia o subdesenvolvimento,
estabelecendo um padrão intensivo de acumulação, elevando o país ao título de
desenvolvido. Para se industrializar seria necessário viabilizar a indústria com bases
técnicas e financeiras153.
A industrialização foi implantada no Brasil a partir de políticas públicas
incentivadoras, todavia o país continua subdesenvolvido, tão somente em função da
manutenção do desequilíbrio e exclusão social. O país é um caso de subdesenvolvimento
industrializado. A ideia de país desenvolvido pressupõe uma sociedade igualitária.
Consequentemente, nosso processo de industrialização, verificado principalmente na
década de 1960, acabou por não superar o subdesenvolvimento. A nova revolução
tecnológica e produtiva de 1970 fragilizou ainda mais a situação brasileira, porque não
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basta copiar o processo industrial, faz-se necessário, primeiramente, assegurar capacidade
autônoma de financiamento e criar uma sociedade mais igualitária, com medidas
consistentes na política social, reforma agrária, reforma tributária, entre outras medidas
verificadas nos países desenvolvidos154.
Sobre o histórico da desigualdade social e o crescimento da industrialização
brasileira, Davi José Nardy Antunes esclarece que:
“Essa desigualdade social tem raízes históricas profundas relacionadas
tanto com a herança escravocrata e o grande latifúndio do Brasil Colônia
– de grande funcionalidade para apropriação das riquezas da colônia –
como com o desenvolvimento capitalista brasileiro, especialmente após o
golpe militar onde o autoritarismo antipopular do regime ampliou
enormemente o leque salarial através da política de arrocho salarial, do
abandono do salário mínimo, da tributação regressiva e da perseguição
aos sindicatos e movimentos sociais. É certo que a pesada herança do
período colonial sempre precisa ser relevada, mas o grande dinamismo
brasileiro, especialmente ao longo dos anos 70, podia ter resgatado boa
parte desta enorme dívida social se tivéssemos construído um Estado de
Bem-Estar nos moldes do que foi feito na Europa do pós-guerra. Não é
que o crescimento acelerado não tenha sido benéfico, já que a pobreza
caiu quase que pela metade – de 68% em 1970 para 35% em 1980
(ROCHA, 2005) – mas é que o país ficou aquém de suas potencialidades,
se destacando como um caso sui generis, dado que não há pais com grau
de industrialização semelhante ao do Brasil com tamanha desigualdade
social.155”

Após 1980156, sob os efeitos das dívidas adquiridas, tem-se o que foi denominado
como a interrupção do processo de construção da nação, diante da globalização e de uma

154

SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 33.
155
As transformações no mundo do trabalho e os direitos dos trabalhadores / Organizadores: José Dari
Krein, Magda Barros Biavaschi, Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, José Otávio de Souza Ferreira. - São
Paulo: LTr, 2006, p.140 e 141.
156
Governo do Presidente João Figueiredo, início do mandato em 1979 e fim do mandato em 1985 – Partido
Democrático Social (PDS).

97

nova revolução tecnológica. Interrompe-se a construção da nação e fomos inseridos no
processo de globalização, sem que fosse observada a igualdade social necessária157.
Apesar de o Brasil ser conhecido como um país reformador moderado pelos
organismos internacionais, houve a implementação de um projeto liberal de inserção no
processo de globalização, com privatizações, flexibilização da legislação trabalhista, entre
outras reformas estruturais, sem avanços nos investimentos em políticas públicas e com um
reduzido crescimento econômico158.
A comunidade de mercado global produtora de valores de troca, diversamente de
outras comunidades, é estranha a qualquer forma de confraternização. Nessa nova
realidade, a acumulação de riqueza abstrata é determinada pela concorrência. Para eliminar
a concorrência, utiliza-se o progresso técnico como arma. É necessário, ainda, produzir
mais com menos e superar as barreiras à sua expansão, buscando financiamento bancário
para inovações tecnológicas e novos mercados em que haverá a contratação de
trabalhadores, funcionarão os meios de produção necessários e poderá participar de um
processo de concorrência159.
O processo de globalização, iniciado na década de 1970, desenvolveu um novo e
complexo padrão de concorrência, no qual aparece a presença da grande empresa
transnacional, com fusões e aquisições de outras empresas. Esse novo processo centraliza o
controle e descentraliza a produção para aumentar a capacidade de produção e
consequentemente melhorar a sua posição diante dos concorrentes internacionais160.
O processo de globalização gerou, ainda, o desenvolvimento do mercado
financeiro internacional com a distribuição dos lucros aos investidores e aumentando ainda
mais a concorrência entre os países emergentes no mercado de manufaturados. Hoje é esse
o espaço reservado para a concorrência dos países periféricos globalizados161.
Nessa organização empresarial de grande concorrência, a inserção no processo de
globalização acentua ainda mais a importância de conceder vantagens competitivas, seja
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um financiamento público, uma logística mais interessante, um produto mais elaborado, a
utilização de uma tecnologia avançada, entre outras162.
Os países que investiram em tecnologia, por meio de políticas públicas, que
apostaram na exportação de manufaturados e investiram em infraestrutura e logística,
conseguiram destaque no mercado globalizado163.
O Brasil, nesse contexto, apenas conseguiu expansão no comércio internacional se
considerar-se a exportação de commodities agrícolas e minerais, mostrando-se paralisado
em relação aos demais produtos.
Marcia de Paula Leite esclarece que, para analisar o que vem acontecendo com a
organização da produção e do trabalho do país, qualquer que seja o foco, tem-se que partir
do fenômeno da globalização, levando em conta as características que o trabalho assume
na cadeia global de valor. Acrescenta, ainda, que:
As cadeias globais de valor constituem conjuntos de empresas que
permitem incrementos de produtividade, diminuição dos custos do
trabalho e reduções do tempo de circulação do capital, visando a
favorecer o lucro e a acumulação de capital. Mas, a divisão das atividades
entre as empresas de uma cadeia não as beneficia igualmente; os
processos de terceirização e subcontratação que caracterizam a
emergência das cadeias globais supõem relações de subordinação que
permitem às empresas melhor posicionamento (as que se encontram na
liderança do encadeamento) impor seus interesses às demais164.

Inserir um país continental como o Brasil na estrutura produtiva mundial, além
dos produtos primários já mencionados, é possível nas cadeias globais de valor fundada em
atividades ligadas à produção de bens salários, tais como alimentos e bebidas, têxtil,
confecções, calçados, eletrônicos, call centers, entre outros, e significa ter que participar de
processo de concorrência global com países como China, Bangladesh, Vietnã, Indonésia,
Indonésia, entre outros, sendo necessária a implantação de estratégias de vantagem
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competitividade espúria, ou seja, uma extensa oferta de incentivos e subsídios fiscais,
abundância de mão-de-obra, baixos salários e flexibilidade do mercado de trabalho, e
ainda, sem a garantia de sucesso na concorrência165.

4.6.1.2 Regulamentação do direito do trabalho no Brasil

A partir do desenvolvimento da industrialização brasileira, que ocorreu no início
do século XIX166, observou-se o crescimento do mercado de trabalho, o aumento do
emprego formal nas empresas privadas nacionais, estrangeiras, estatais e no setor público.
O emprego informal e com baixos salários era comum nas micro e pequenas empresas,
onde não havia eficiência ou produtividade. Nesse período, surgem os sindicatos167.
Todo esse processo de crescimento econômico e estruturação do mercado de
trabalho brasileiro viabilizou o surgimento de estruturas eficientes que suportaram
despesas associadas aos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários que foram
paulatinamente sendo criados e que resultaram na consolidação dos direitos na CLT de
1943168.
Segundo Jorge Pinheiro Castelo, “as leis trabalhistas representam, assim, um
ponto de viragem histórico na articulação entre o espaço da cidadania e o espaço da
produção169.”
Esse primeiro compromisso histórico entre o poder econômico e os trabalhadores,
ainda que marcado pela exclusão social, desigualdade regional, baixos salários, trabalho

164

LEITE, Marcia de Paula. A organização do Trabalho e da produção: Reflexões sobre o futuro do mundo
do trabalho. Futuro do Trabalho no Brasil: Perspectivas e Diálogos Tripartites. OIT - Organização
Internacional do Trabalho. ISBN: 978-92-2-830943-0 (web pdf). 2018. p. 33.
165
SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 41.
166
Governo do Presidente Getúlio Vargas, início do 1º mandato em 1930 e fim do mandato em 1945 –
Aliança Liberal (AL); Governo do Presidente José Linhares, início do mandato em 1945 e fim do mandato
em 1946 – nenhum partido; Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, início do mandato em 1946 e fim
do mandato em 1951 – Partido Social Democrático (PSD); Governo do Presidente Getúlio Vargas início do
2º mandato em 1951 e fim do mandato em 1954 – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
167
SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 43.
168
Idem, p. 42.

100

em condições análogas à escravidão, entre outros grandes problemas, foi compatível com o
aumento de emprego assalariado e as formas de proteção trabalhista, social e
previdenciária170.
Esse novo arranjo societário foi marcado por uma grande resistência em relação às
normas previstas na CLT, à organização sindical, à valorização do salário e seus reajustes,
à igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, porque para grande parte da sociedade
brasileira esse marco de valorização dos direitos sociais e trabalhistas eram a marca de um
governo irresponsável e populista, defensor dos sindicatos ou até mesmo aliado de
comunistas171.
No Golpe militar de 1964, aparecem ataques aos direitos trabalhistas, sindicais e
sociais, para fortalecer a crítica ao Governo de João Goulart172. Com o fim da estabilidade
decenal no emprego e a criação do FGTS, já se vislumbravam maior flexibilidade nas
formas de contratação e diminuição de salários e outras despesas trabalhistas criadas por
Convenção Coletiva, através de intervenções efetuadas nos sindicatos173.
No período que se seguiu, denominado de milagre econômico, mais precisamente
nos anos de 1968 a 1973174, verificam-se o crescimento econômico e o aumento do
emprego formal e informal, sem o correspondente ganho salarial, culminando em um
período de grande aumento da desigualdade e da exclusão social. Isso porque enquanto
parte dos trabalhadores, inclusive rurais, teve seus direitos trabalhistas excluídos, os
trabalhadores com maior formação e qualificação profissional passaram a ganhar maiores
salários. Mesmo diante desse quadro marcado pela desigualdade social, no ano de 1980175,
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o Brasil era o país mais industrializado da América Latina e ainda assumia o posto de
oitavo maior PIB do mundo176.
As transformações na economia e na política, verificadas nos anos seguintes177,
comprovaram a incapacidade desse modelo de desenvolvimento seguido pelo Brasil e
culminaram, na esfera institucional, na promulgação da Constituição Federal de 1988178.
Na esfera concreta, a partir de meados da década de 1990 e início dos anos 2000,
houve o avanço da deterioração e precarização do trabalho, verificado principalmente no
aumento da informalidade e da terceirização e, por outro lado, houve ajustes na exportação
para o pagamento da dívida externa que resultou em um quadro de benefícios oferecidos
aos exportadores, ao agronegócio e ao sistema bancário e financeiro nacional179. Naquele
período, verificam-se a diminuição de direitos e a redução dos custos com os
trabalhadores, com a finalidade do aumento do número de empregos. Nos anos que se
seguem, o mercado brasileiro entra em um processo de desestruturação, com a queda dos
salários reais, aumento do emprego precário, de microempresas, trabalho informal, entre
outros, como solução criada para a busca de sobrevivência, diante do quadro de
desemprego resultante das políticas utilizadas180.
No contexto de baixo crescimento econômico e alto número de desemprego, as
propostas de flexibilização dos direitos trabalhistas foram sendo aprovadas, sob o
argumento de que a legislação trabalhista deveria ser modernizada181.
As medidas de flexibilização do trabalho resultaram na diminuição dos postos de
emprego formal e no aumento da informalidade, do trabalho precário e mal remunerado.
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Verifica-se a contratação por cooperativas, empresas terceirizadas, pessoas jurídicas,
aprendizes, a tempo determinado, a tempo parcial, dentre outras figuras. As medidas de
flexibilização aumentaram os índices de desemprego, precarizaram ainda mais o trabalho
entre 1995 e 2002182, além de resultar na menor taxa de crescimento econômico de todos
os tempos e no aumento da dívida externa183.
A partir de 2004184, o emprego assalariado formal cresceu, inclusive no segmento
dos trabalhadores domésticos, a taxa de desemprego reduziu, houve aumento do valor real
do salário mínimo e dos demais salários e incentivo à formalização de pequenas empresas
(Simples e MEI), dentre outros. Com as políticas sociais utilizadas, houve uma progressiva
redução da desigualdade social, da miséria e exclusão social185.
Esse breve relato demonstra que mesmo nos períodos de utilização de políticas
mais favoráveis ao trabalhador, como nos governos de Vargas, Juscelino, Lula e Dilma, foi
possível o crescimento econômico, geração de empregos formais, aumento do salário
mínimo, redução da pobreza e da desigualdade social186.
A reforma trabalhista de 2017, implementada pelo governo Temer187, não
promoveu qualquer transformação no crescimento econômico ou no mercado de trabalho
brasileiro, até o presente momento.
Dessa forma, a reforma trabalhista contribui para a elevação das taxas de
desemprego e enfraquecimento das políticas sociais e, consequentemente, contribuirá para
a exclusão social e o aumento da desigualdade social.
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4.6.1.3 Competitividade

Historicamente o Brasil já possui um mercado de trabalho desestruturado, flexível
e marcado por baixos salários. O custo do trabalho na indústria foi mantido nas últimas
décadas em patamares reduzidos, aumentando em função das políticas de valorização
cambial, observadas, principalmente, na última década. A valorização cambial, associada à
política monetária, à política tributária, à política de superávit primário, à política de
privatizações e a outras políticas e reformas econômicas, demonstram a fragilidade do
nosso país em definir estratégias de desenvolvimento para a inserção na concorrência do
mercado internacional188.
Como já mencionado, as profundas mudanças produtivas, organizacionais e
tecnológicas nas cadeias globais e o aparecimento de novos competidores internacionais,
como a China e outras nações asiáticas, necessitavam a utilização de políticas de
investimento público em infraestrutura, educação, desenvolvimento científico e
tecnológico etc.189.
A política de orientação neoliberal tem promovido sucessivas reformas
objetivando reduzir direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, acentuando os conflitos
políticos e sociais, sem enfrentar os desafios econômicos necessários para resolver os
problemas internos e internacionais. A reforma trabalhista neoliberal implementada no
Brasil, por sua vez, mostra-se totalmente desarticulada à estratégia política para o
desenvolvimento nacional, eis que de forma contraditória está articulada à defesa dos
interesses imediatos da classe agrária, comercial, imobiliária, industrial e principalmente
financeira190.
Nesse quadro político, econômico e social, não se pode esperar um resultado
diverso do verificado até hoje na história, ou seja, ausência ou pouco desenvolvimento
econômico, aumento do desemprego, precarização do trabalho, aumento dos níveis de
pobreza, aumento da desigualdade social e aumento da exclusão social191.
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Arnaldo Süssekind, em sua carta ao ministro Tarso Genro, em 13 de janeiro de
2003, sobre diversos assuntos, dentre eles a flexibilização, já concluía que deve ser
garantido aos trabalhadores um mínimo de proteção, abaixo do qual não se concebe a
dignidade humana e o desemprego se reduz com o desenvolvimento econômico e não com
a redução de direitos do trabalhador:
IV - Flexibilização
A CLT deve ser atualizada, a fim de que:
I)

Os sistemas legais se constituam de diversas regras indisponíveis,

que estabeleçam um mínimo de proteção a todos os trabalhadores, abaixo
do qual não se concebe a dignidade do ser humano;
II)

(...)

III)

A flexibilização deve visar à adaptação das normas gerais para:

a)

O atendimento a peculiaridades regionais, empresariais ou

profissionais;
b)

a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos de

trabalho;
c)

a preservação da saúde econômica da empresa e dos respectivos

empregos.
Justificação: a apregoada flexibilização da legislação trabalhista deve
ocorrer na conformidade da previsão legal e não para tornar a lei
inaplicável. O exemplo dos Estados Unidos é impertinente, porque lá os
contratos coletivos preenchem o vazio legislativo; não dispõem contra a
norma legal. Outrossim, é sabido e proclamado que o desemprego se
reduz com o desenvolvimento econômico e não com a redução dos
direitos do trabalhador192.
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4.7 Sétima Fase: Quarta Revolução Industrial

Essa nova revolução tecnológica chega com a promessa de transformar a maneira
como se vive, relaciona-se e se trabalha. Utilizam-se dispositivos móveis que permitem
conectar-se a outras pessoas e serviços e facilitam a comunicação e atividades diárias.
Segundo Klaus Schwab193, a quarta revolução industrial teve início na virada do
século e baseia-se na revolução digital, caracterizada por uma internet mais ubíqua e
móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos, pela
inteligência artificial e aprendizagem automática194.
A quarta revolução industrial está associada ao desenvolvimento da internet das
coisas, ou melhor, da robótica, da inteligência artificial, de novas formas de comunicação,
do aprendizado das máquinas, entre outras, e da computação na nuvem. Essa nova
Revolução trará mudança de paradigma na sociedade, gerando impacto em todo o sistema
produtivo das cadeias globais de valor, que engloba a produção, o fornecimento, a
distribuição e o consumo, além dos serviços de comunicação, logística, comércio, serviços
de utilidade pública, produção de energia, saúde, entretenimento, etc195.
Klaus Schwab defende que a quarta revolução industrial não é somente um
aspecto da terceira revolução industrial e aponta três razões para sustentar sua convicção:
- Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta
evolui em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do
mundo multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos;
além disso, as novas tecnologias geram outras mais novas e cada vez
mais qualificadas.
- Amplitude e profundidade: ela tem a revolução digital como base e
combina várias tecnologias, levando a mudança de paradigma sem
precedente da economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A
revolução não está modificando apenas o “o que” e o “como” fazemos as
coisas, mas também “quem” somos.

193

Klaus Schwab é formado em engenharia e economia, doutor em economia e economia, mestre em
administração pública, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial (WEF na sigla em
inglês) no ano de 1971.
194
SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. 1ª edição, 5ª reimpressão - São Paulo, Edipro, 2018,
p.16.
195
SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 59, 60.

106

- Impacto sistêmico: ela envolve a transformação de sistemas inteiros
entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e em toda a
sociedade”196.

O direito do trabalho no limiar da quarta revolução industrial vem sendo objeto de
estudos e tema de congressos197, diante da sua grande importância atual. Programas como
o Siri da Apple, Cortana da Microsoft, Victor do Supremo Tribunal Federal (STF)198, Bemte-vi do Tribunal Superior do Trabalho (TST), entre outros, mostram como a Inteligência
Artificial (AI)199, uma das tecnologias mais revolucionárias do mundo, vem sendo utilizada
na forma de assistentes inteligentes e tem se desenvolvido de forma rápida. Paulatinamente
categorias de trabalhos de natureza mecânica repetitiva e manual já são automatizadas.
A revolução 4.0, com a utilização da nanotecnologia, neurotecnologia, robôs,
inteligência artificial, biotecnologia, sistemas de armazenamento de energia, drones e
impressoras 3D, aumentará a produtividade, mas colocará em risco o trabalho
desenvolvido por diversos profissionais. Em contrapartida, haverá a criação de novos
postos de trabalho face à demanda por novos bens e serviços. A dúvida que fica, e que não
é esclarecida nos recentes estudos, é se haverá trabalho suficiente para todos.
Klaus Schwab acredita que “antes do previsto pela maioria, o trabalho de diversos
profissionais diferentes poderá ser parcial ou completamente automatizado, a saber,
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cumprir sua missão em diversas instâncias. A ministra destacou que, para classificar e analisar os cerca de 42
mil processos que chegaram ao STF no primeiro semestre, seriam necessárias quase 22 mil horas de trabalho
de servidores e estagiários. Lembrou, ainda, que o tempo que os servidores dedicavam a essas tarefas de
classificação, organização e digitalização dos processos será transferido para etapas mais complexas do
processamento judicial. “Acho que com isso iniciamos uma outra etapa, que é de aprimoramento do que
temos e, principalmente, de celeridade no julgamento dos processos." STF. Notícias STF. Ministra Cármen
Lúcia anuncia início de funcionamento do Projeto Victor, de inteligência artificial. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388443>. Acesso em: 16/10/2018.
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advogados, analistas financeiros, médicos, jornalistas, contadores, corretor de seguros ou
bibliotecário” (...) Acrescenta que “até o momento, a evidência é a seguinte: a quarta
revolução industrial parece estar criando menos postos de trabalho nas novas indústrias do
que as revoluções anteriores. (...) A pesquisa concluiu que cerca de 47% do emprego total
nos Estados Unidos está em risco; algo que poderá ocorrer em uma ou duas décadas, sendo
caracterizado por um escopo muito mais amplo de destruição de empregos e por um ritmo
de alterações muito mais veloz do que aquele ocorrido no mercado de trabalho pelas
revoluções industriais anteriores”. Acrescenta que: “O emprego crescerá em relação a
ocupações e cargos criativos e cognitivos de altos salários e em relação às ocupações
manuais de baixos salários; mas irá diminuir consideravelmente em relação aos trabalhos
repetitivos e rotineiros”200.
Klaus Schwab defende que a quarta revolução industrial terá um impacto
monumental na economia, nos negócios, nos governos e países, na sociedade e nos
indivíduos. Na economia, serão afetados o PIB, investimentos, consumo, emprego,
comércio, inflação e assim por diante201. Nos negócios, alterará a forma como as empresas
são lideradas, organizadas e administradas, eis que as expectativas dos clientes estão
mudando, os produtos estão sendo melhorados pelos dados, estão sendo formadas novas
parcerias e os modelos operacionais estão sendo transformados em novos modelos
digitais202. Os governos, nos níveis regionais, nacionais e locais, estão obrigados a se
adaptarem, reinventando e encontrando novas formas de colaboração com seus cidadãos e
com o setor privado203. Em relação à sociedade, o grande desafio será absorver e acomodar
a modernidade e, ao mesmo tempo, manter os aspectos gratificantes dos nossos sistemas
tradicionais de valores204.

199

A.I. - Artificial Intelligence.
SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. 1ª edição, 5ª reimpressão - São Paulo, Edipro, 2018, p.43
e 44.
201
Idem, p. 35 a 56.
202
Idem, p. 56 a 66.
203
Idem, p. 56 a 66.
204
Klaus Schwab adverte que “o maior perigo para a estabilidade e a cooperação global, pode vir de grupos
radicais que lutarão contra o progresso com violência extrema e ideologicamente motivada”. SCHWAB,
Klaus. A quarta revolução industrial. 1ª edição, 5ª reimpressão - São Paulo, Edipro, 2018, p. 93.
200
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4.7.1 Competitividade, quarta revolução industrial e reforma trabalhista brasileira

O Brasil foi protagonista de um grande processo de industrialização; todavia, hoje
está paralisado diante dos inúmeros desafios competitivos gerados pela economia global na
vigência da quarta revolução industrial. O processo de globalização e reestruturação do
capitalismo mundial, que teve início no final do século XX, na década de 1970, criou um
padrão de concorrência entre as grandes empresas transnacionais. No novo padrão de
concorrência, os países emergentes dependem de vantagens competitivas, tais como mão
de obra barata, vantagens logísticas, dentre outras205.
Com a quarta revolução industrial (Revolução 4.0), em que as novas tecnologias
irão fundir os mundos físicos, digital e biológico, as mudanças produtivas e tecnológicas
certamente resultarão no aumento das desvantagens do Brasil na divisão internacional do
trabalho, se mantidas as políticas de inspiração político-ideológica neoliberais. A
velocidade, a amplitude e a profundidade desta nova revolução industrial certamente trará
profundas mudanças produtivas e tecnológicas no Brasil.
Esse novo paradigma resultará em grande impacto nas formas de trabalho
podendo elevar o nível de desemprego, de trabalho precário, na diminuição de proteção
social, na instabilidade e insegurança no trabalho, especialmente em países que não
conseguirem acompanhar a onda de mudanças tecnológicas e produtivas, nas cadeias
globais de valor. A indústria brasileira não acompanhou as mudanças necessárias e está
atrasada em relação ao novo paradigma produtivo, tecnológico e, principalmente ao mundo
do trabalho e inclusão social206.
A atual reforma trabalhista brasileira não enfrentou esses desafios internos e
internacionais. Foi aprovada a “toque de caixa” para, aproveitando o momento de crise
política, suprir interesses imediatos de segmentos empresariais que buscaram flexibilizar
mais ainda um mercado de trabalho já flexibilizado e reduzir o custo do trabalho, em um
país onde os salários já são baixos207.

205

SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 63.
206
SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 61.
207
Idem, p. 62.
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Mais que reduzir custos do trabalho, o desafio necessário, para enfrentar a quarta
revolução industrial (Revolução 4.0), será adequar as taxas de juros e de câmbio, condições
de financiamento para investimentos, infraestrutura econômica, investimentos em
educação, ciência e tecnologia, etc208.
A Lei 13.467/2017 não enfrenta os problemas de competitividade da economia
nacional, para possibilitar a concorrência internacional, nem mesmo contribui para a
organização do mercado de trabalho para gerar empregos. O mercado de trabalho tende a
ser implementado paulatinamente de forma mais desorganizada, fragilizando ainda mais o
mercado interno de dimensões continentais.
Não se observa uma agenda de reformas estruturais capaz de impulsionar o país
nesse novo padrão de concorrência. Com a política utilizada, fundamentada na ideia de
ganho de competitividade internacional com a diminuição de direitos trabalhistas e
proteção social, o máximo que se conseguirá é possibilitar que o país continue participado
das concorrências globais em atividades ligadas à produção de bens salários, com trabalhos
precários, mão de obra intensa e barata, com a utilização da chamada “competitividade
espúria” e, ainda, sem a garantia de conseguir prosperar nos setores mais primitivos da
estrutura de produção mundial.
O argumento de que a legislação trabalhista protetiva produz efeitos negativos
para a atividade econômica e para a geração de empregos resta afastado; eis que na sua
vigência, os indicadores demonstram que houve progresso econômico, sem que houvesse
qualquer alteração significativa na CLT. A grave crise econômica, verificada no início de
2015 e que se prorroga até hoje, também serve para demonstrar que a CLT não impediu
um aumento na taxa de desocupação e da taxa de informalidade.
As reformas implementadas, fundadas na ideia de ganho de competividade,
somente com reformas no sistema de proteção social e da regulamentação das relações de
trabalho, revela o seu caráter regressivo. A estratégia é inserir o Brasil nas cadeias globais
de valor fundada em atividades ligadas à produção de bens salários, dentre eles, alimentos,
têxteis, calçados etc. Com esses produtos, o Brasil apenas participará de concorrência
global em setores produtivos de menor valor e importância, eis que menos dinâmicos e

208

SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade e a reforma
trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 63 e 64.
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tecnologicamente mais precários e intensivos em relação à mão de obra necessária para a
sua produção.
A reforma trabalhista liberal verificada, centrada na flexibilização do mercado de
trabalho e na redução de seus custos, do ponto de vista do trabalhador, é extremamente
prejudicial e, do ponto de vista econômico e social, é regressiva. Necessária a utilização de
uma política econômica voltada para a recuperação da economia, utilização de políticas
educacionais e profissionais que contemplem todo o ciclo de vida dos trabalhadores, já que
os conhecimentos se tornam obsoletos com muita facilidade, além do diálogo social para a
criação e manutenção dos direitos fundamentais.
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Capítulo 5 - O mercado de trabalho brasileiro

A flexibilização das relações de trabalho teve início em 1990 com novos
mecanismos inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal de
1988, sem, todavia, resultar em sua total desconstrução, como comprovam as pesquisas
realizadas pelo IBGE.

5.1 Número de empregos formais, variação absoluta e relativa

Segundo a pesquisa nacional por amostragem de domicílios contínua do IBGE209,
a população brasileira em idade de trabalhar, no primeiro trimestre de 2018, é estimada em
169,1 milhões de pessoas. Nesse mesmo período, a população ocupada é estimada em 90,6
milhões de pessoas.
O Brasil tem 13,2 milhões de desempregados no trimestre entre março e maio de
2018210. A taxa de desemprego no país foi de 12,7% no trimestre entre março e maio de
2018, chegando a 15% em alguns Estados, como o Rio de Janeiro nos três primeiros meses
do ano.
No primeiro trimestre de 2018, segundo o IBGE, a taxa de desocupação voltou a
crescer e houve queda do emprego em todas as formas de inserção no setor privado, tanto
em postos com carteira assinada como nos sem carteira.
A taxa de desocupação do trimestre encerrado em março de 2018 chegou
a 13,1%, com aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao último
trimestre do ano passado (11,8%). O total de pessoas desocupadas
também cresceu no período, passando de 12,3 milhões para 13,7 milhões.

209

IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: <
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Tri
mestral/Comentarios_Sinteticos/2018_1_trimestre/pnadc_201801_trimestre_comentarios_sinteticos_Brasil.p
df >. Acesso em: 16 jul. 2018.
210
FOLHA DE SÃO PAULO. Feirão de emprego em SP tem fila quilométrica e confusão. Disponível em: <
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/com-clt-em-pior-nivel-desde-2012-multidao-faz-fila-porvagas-no-centro-de-sp.shtml >. Acesso em: 22 jul. 2018.
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Houve um aumento de 11,2% nesse contingente, ou mais 1,4 milhões de
desempregados no país.
O confronto entre esses dois trimestres ainda revelou redução de 408 mil
pessoas (-1,2%) no total de empregados do setor privado com carteira de
trabalho assinada.
(...)
De forma geral, ainda de acordo com o coordenador, houve queda do
emprego em todas as formas de inserção no setor privado, tanto em
postos com carteira assinada como nos sem carteira. Assim, no trimestre
de janeiro a março, o contingente de pessoas ocupadas chegou a 90,6
milhões e ficou 1,7% menor que o encontrado no trimestre anterior. Isso
representou uma redução de 1,5 milhões de pessoas ocupadas.
É importante destacar ainda a diminuição de postos de trabalho na
Indústria (2,7%, ou menos 327 mil pessoas), Construção (5,6%, ou menos
389 mil pessoas) e Comércio (2,2%, ou menos 396 mil pessoas). 211”

A taxa de desocupação, verificada trimestralmente pelo IBGE, cresce, mesmo
após a reforma trabalhista, segundo a pesquisa por amostragem de domicílios contínua. A
taxa de população desocupada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 era de
cerca de 11,8 milhões e no primeiro trimestre de 2018 esse número cresceu para 13,6
milhões de pessoas. No primeiro trimestre, verificado na pesquisa do ano de 2015,
referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, a taxa estava em 7,9 milhões de
desocupados212.
Quando o número de desempregados é acrescido de subempregados e aos de força
de trabalho potencial, ou seja, daqueles que procuram emprego, trabalham menos do que
gostariam ou não trabalham por outras razões, que é o que se chama de subutilização da
força de trabalho, chega-se a 24,7% no Brasil, ou seja, 27,7 milhões de pessoas. Para o
IBGE, desempregados são aqueles que estão sem trabalho no momento da pesquisa, mas
que estão à procura ativa por uma nova posição, consultando jornais, vendo anúncios na
internet ou conversando com outras pessoas e subempregados englobam os trabalhadores
que trabalham em jornadas inferiores a 40 horas semanais, gostariam de trabalhar mais e
aceitam “bicos” ou “freelances”, geralmente sem carteira assinada213.
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IBGE, Agência IBGE notícias. Desemprego volta a crescer no primeiro trimestre de 2018. Disponível
em:
<
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018.html >. Acesso em: 5 jun. 2018.
212
IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: <
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Tri
mestral/Comentarios_Sinteticos/2018_1_trimestre/pnadc_201801_trimestre_comentarios_sinteticos_Brasil.p
df >. Acesso em: 16 jul. 2018.
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LANG, Marina. UOL NOTÍCIAS. Quando a fila não anda: as angústias dos moradores na busca por
trabalho no estado onde a economia se deteriorou nos últimos 4 anos. Disponível em: <
https://www.uol/noticias/especiais/sem-emprego.htm#tematico-1 >. Acesso em: 22 jul. 2018.
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O número de empregados no setor privado com carteira assinada, no primeiro
trimestre de 2018, é estimado em 32,9 milhões de pessoas, uma redução de mais 1,5
milhões de empregos formais em relação ao ano de 2016, e sem carteira assinada o número
estimado é de 10,7 milhões, um aumento de 533 mil pessoas nessa condição ( aumento de
5,2%) em relação ao primeiro trimestre de 2017214.
Segundo a análise dos principais resultados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do ano de 2016, o estoque de empregos formais alcançou 46,1 milhões de
vínculos ativos, equivalente à redução de 2,0 milhões de vínculos empregatícios em
relação ao ano de 2015, quando atingiram 48,1 milhões. Essa redução é comparável na
série histórica da RAIS apenas ao triênio 1990/1992, quanto os vínculos formais retraíramse continuamente de 23,2 milhões (1990) para 22,3 milhões (1992). Tal quadro reflete a
severidade da crise econômica iniciada em 2014 sobre o mercado de trabalho brasileiro215.

Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

214

Nº
Empregos
23.198.656
23.010.793
22.272.843
23.165.027
23.667.241
23.755.736
23.830.312
24.104.428
24.491.635
24.993.265
26.228.629
27.189.614
28.683.913
29.544.927
31.407.576
33.238.617
35.155.249
37.607.430
39.441.566
41.207.546
44.068.355

Variação
Absoluta
-1.287.912
-187.863
-737.950
892.184
502.214
88.495
74.576
274.116
387.207
501.630
1.235.364
960.985
1.494.299
861.014
1.862.649
1.831.041
1.916.632
2.452.181
1.834.136
1.765.980
2.860.809

Variação Relativa
(%)
-5,3
-0,8
-3,2
4,0
2,2
0,4
0,3
1,2
1,6
2,1
4,9
3,7
5,5
3,0
6,3
5,8
5,8
6,9
4,9
4,5
6,9

IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: <
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Tri
mestral/Comentarios_Sinteticos/2018_1_trimestre/pnadc_201801_trimestre_comentarios_sinteticos_Brasil.p
df >. Acesso em: 16 jul. 2018.
215
Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS – 2016. Disponível
em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul. 2018.
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2011 46.310.631
2012 47.458.712
2013 48.948.433
2014 49.571.510
2015 48.060.807
2016 46.060.198

2.242.276
1.148.081
1.489.721
623.077
-1.510.703
-2.000.609

5,1
2,5
3,1
1,3
-3,1
-4,2

Tabela 1. Brasil: Número de Empregos Formais, Variação Absoluta e Relativa
(1990/2016)
Fonte: MTb/RAIS.

Ao analisar os números de vínculos de emprego informados na RAIS, pode-se
verificar que, no período de 1999 a 2014, houve um forte crescimento do emprego formal,
que passou de 24.993.265 para 49.571.510 de vínculos de emprego, resultando em um
aumento de quase 100%216. Esse aumento no número de emprego foi realizado na vigência
da legislação anterior e foi resultado de um desempenho mais positivo das empresas no
mercado de trabalho.
No maior período de crise, iniciada em 2016, houve um aumento considerável nas
demissões, diante da possibilidade do rompimento do vínculo sem a necessidade de
justificativa. Esse aumento nas demissões também comprova que nossa legislação é
flexível.

5.2 Número de empregos formais por tipo de vínculo

Do ponto de vista do tipo de vínculo, a redução do estoque de vínculos
empregatícios concentrou-se no emprego celetista, que experimentou retração de -1,6
milhão de postos de trabalho entre 2015-16. Isso significa que o emprego com carteira de
trabalho assinada concentrou 81,1% da perda de empregos no mercado de trabalho
brasileiro. O vínculo estatutário respondeu por 14,1% do encolhimento do estoque de
empregos formais, com perda de -282,0 mil postos de trabalho, concentrados nos
estatutários não efetivos (ocupantes de cargos comissionados). A categoria “outros tipos de
216

Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS – 2016. Disponível
em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul. 2018.
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vínculos” registraram queda de -95,6 mil empregos (4,8% da retração no estoque total de
empregos), concentrada nos contratos por prazo determinados instituídos mediante lei
municipal217.
O mercado de trabalho formal brasileiro tem, em sua maioria, como vínculo de
emprego, o contrato por tempo indeterminado e o estatutário efetivo, conforme tabela a
seguir:

Tipo Vínculo
Celetista

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Prazo

Indeterminado218

34.370.094

36.394.115

37.651.484

38.644.834

39.186.985

37.848.304

36.232.407

355.155

376.930

368.644

378.458

380.920

355.321

348.201

34.725.249

36.771.045

38.020.128

39.023.292

39.567.905

38.203.625

36.580.608

6.387.813

6.346.289

6.503.531

6.685.757

6.783.440

6.619.260

6.632.711

797.277

887.588

929.393

937.704

984.678

1.023.810

1.008.822

1.393.320

1.470.860

1.119.017

1.343.159

1.241.009

1.230.319

949.913

8.578.410

8.704.737

8.551.941

8.966.620

9.009.127

8.873.389

8.591.446

83.794

78.598

75.420

77.208

71.454

68.441

58.022

Temporário

229.939

191.521

185.321

189.176

156.502

119.737

109.409

Aprendiz

192.959

250.904

294.221

327.054

361.290

377.414

368.818

22.801

21.832

21.973

23.573

18.496

17.143

16.123

55.838

66.611

61.277

72.692

79.555

68.721

60.874

5.604

23.547

29.940

31.583

32.329

30.474

28.937

43.686

53.346

82.617

61.320

87.954

109.489

103.696

130.075

148.490

135.874

175.915

186.898

192.374

142.265

764.696

834.849

886.643

958.521

994.478

983.793

888.144

Celetista

Prazo

Determinado219
SUBTOTAL
CELETISTA
Estatutário
Estatutário RGPS
Estatutário

não

efetivo
SUBTOTAL
ESTATUTÁRIO
Avulso

Diretor
Contrato

Prazo

Determinado
Contrato

Tempo

Determinado
Contrato

Lei

Estadual
Contrato
Municipal

Lei

SUBTOTAL
OUTROS

217

Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS – 2016. Disponível
em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul. 2018.
218
Inclui vínculos empregatícios por prazo indeterminado firmados por empregados urbanos ou rurais
juntamente a empregadores Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
219
Inclui vínculos empregatícios por prazo determinado firmados por empregados urbanos ou rurais
juntamente a empregadores Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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TOTAL

44.068.355

46.310.631

47.458.712

48.948.433

49.571.510

48.060.807

46.060.198

Tabela 2. Brasil: Número de Empregos Formais por Tipo de Vínculo (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

A perda de empregos concentrou-se no emprego celetista, com a redução de 1,6
milhões de postos de trabalho. No período de crise, os contratos de trabalho atípicos
também sofreram uma queda acentuada no número de contratações, como se verifica nos
dados dos trabalhadores com contrato por prazo determinado, avulsos e temporários.

5.3 Quantidade de estabelecimentos declarantes

A RAIS 2016 possuiu universo de 8,2 milhões de estabelecimentos declarantes,
sendo 4,3 milhões de estabelecimentos sem empregados (52,2%) e 3,9 milhões de
estabelecimentos com empregados (47,8%). Em comparação com 2015, houve uma
redução de -108,3 mil estabelecimentos (-1,3%), ligeiramente mais concentrada nos
estabelecimentos sem empregados (queda de -58,7 mil estabelecimentos, equivalente a 1,4%). Os estabelecimentos com empregados descreveram retração de -49,7 mil
estabelecimentos (-1,3%)220.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.403.448

3.590.616

3.695.735

3.836.771

3.949.979

3.971.108

3.921.448

Sem empregados 4.213.749

4.294.820

4.204.818

4.329.239

4.290.867

4.343.198

4.284.527

Total

7.885.436

7.900.553

8.166.010

8.240.846

8.314.306

8.205.975

Com
empregados

7.617.197

Variação
2015/16
-1,3%
-1,4%
-1,3%

Tabela 3. Brasil: Quantidade de Estabelecimentos Declarantes (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.
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5.4 Vínculos empregatícios segundo grande região

Em 2016, houve retração no emprego em todas as Grandes Regiões, com maior
intensidade nas Regiões Norte e Nordeste.
A Região Sudeste concentrava metade do estoque do emprego formal (49,6%,
22,9 milhões de vínculos), seguida pela Região Nordeste (18,3% do estoque, 8,4 milhões
de postos de trabalho), Região Sul (17,6%, 8,1 milhões de empregos), Região CentroOeste (8,9%, 4,1 milhões de postos) e Região Norte (5,6%, 2,6 milhões de empregos) 221.
Em comparação com 2015, as Regiões Norte, Nordeste e Sudeste registraram
perda de empregos superior à média nacional (-4,2%). Esse processo foi mais
proporcionalmente mais intenso no Norte (-5,3%) e no Nordeste (-5,2%), cujas quedas
representaram a perda respectiva de -146,0 mil e -463,1 mil postos de trabalho. Em termos
absolutos, a maior retração foi experimentada pela Região Sudeste, com a redução de -1,0
milhão de empregos. As Regiões Sul (-2,9%) e Centro-Oeste (-2,6%) apresentaram
retração no estoque de empregos em proporção inferior à média nacional222.
Observando a séria histórica 2010/16, percebe-se estabilidade estrutural na
distribuição do estoque de empregos por Grande Região. Em 2010, a Região Sudeste
concentrava metade do estoque de empregos formais (51,0%), seguida pelas Regiões
Nordeste (18,2%), Sul (17,1%), Centro-Oeste (8,2%) e Norte (5,5%). Em 2016, essa
estrutura de distribuição do estoque permanece. Não obstante, deve-se registrar pequena
retração na participação da Região Sudeste (-0,4 p.p.) e leve expansão nas demais regiões,
com destaque para Centro-Oeste (+0,7 p.p.) e Sul (+0,5 p.p.) 223.

Variação

Região:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norte

2.408.182

2.562.748

2.622.185

2.743.248

2.801.469

2.724.584

2.579.035

-5,3%

Nordeste

8.010.839

8.481.080

8.613.556

8.926.710

9.132.863

8.899.279

8.436.203

-5,2%
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Sudeste
Sul

22.460.999

23.514.877

24.099.808

24.623.001

24.792.464

23.892.188

22.851.175

-4,4%

7.557.531

7.902.443

8.129.698

8.415.302

8.550.246

8.333.045

8.091.911

-2,9%

3.630.804

3.849.483

3.993.465

4.240.172

4.294.468

4.211.711

4.101.874

49.571.510

48.060.807

46.060.198

CentroOeste
Total

44.068.355

46.310.631

47.458.712

48.948.433

Tabela 4. Brasil: Vínculos Empregatícios segundo Grande Região (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

Em 2016, houve retração no emprego em todas as Unidades da Federação, à
exceção do estado do Amapá.

5.5 Vínculos empregatícios segundo a UF

As três UFs com maior estoque de empregos em 2016 (todas da Região Sudeste)
eram São Paulo (28,6%, 13,2 milhões de vínculos), Minas Gerais (10,0%, 4,6 milhões de
postos de trabalho) e Rio de Janeiro (9,0%, 4,2 milhões de vínculos). Juntas, respondem
por 47,7% dos empregos formais. As três UFs com menores estoques (todas da Região
Norte) eram Roraima (0,2%, 94,6 mil empregos), Amapá (0,3%, 125,6 mil vínculos) e
Acre (0,3%, 128,1 mil postos de trabalho). Somadas, correspondem a 0,8% dos empregos
formais. Apenas 12 UFs possuíam mais de 1,0 milhão de empregos formais em seus
mercados de trabalho: além das três principais citadas acima, Paraná (3,0 milhões), Rio
Grande do Sul (2,9 milhões), Bahia (2,2 milhões), Santa Catarina (2,2 milhões),
Pernambuco (1,6 milhões), Goiás (1,4 milhão), Ceará (1,4 milhão), Distrito Federal (1,3
milhão) e Pará (1,1 milhão) 224.
Em comparação com 2015, a média nacional descreveu retração de -4,2% do
estoque de empregos. Apenas o Amapá registrou expansão em seu estoque de empregos,
da ordem de 3,0% (+3,7 mil vínculos). Todas as demais UFs apresentaram retração. Do
ponto de vista relativo, as maiores quedas foram no Rio de Janeiro (-6,5%, redução de 289,4 mil empregos), Ceará (-6,4%, queda de -99,4 mil postos), Pará (-6,4%, retração de -
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72,4 mil vínculos), Amazonas (-6,4%, perda de -39,1 mil empregos), Bahia (-6,1%,
retração de -141,1 mil postos) e Espírito Santo (-6,0% ou -56,0 mil empregos). Do ponto
de vista absoluto, as maiores retrações foram em São Paulo (-503,4 mil empregos), Rio de
Janeiro (-289,4 mil vínculos), Minas Gerais (-192,4 mil postos), Bahia (-141,1 mil
empregos) e Paraná (-100,1 mil postos de trabalho). Juntas, essas cinco UFs respondem por
61,3% da perda de empregos formais em 2016 (-1,2 milhão de vínculos) 225.
Observando a séria histórica 2010/16, percebe-se estabilidade estrutural na
distribuição do estoque de empregos por UF. Houve expansão residual de 0,2 p.p. no
estoque de empregos de cinco UFs (Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Santa
Catarina). Registrou-se expansão positiva de 0,1 p.p. no estoque de empregos em seis UFs
(Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Pernambuco), distribuídas pelas
Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A maior perda relativa de participação no estoque
de empregos ocorreu no estado de Sergipe (perda de -0,6 p.p.), seguido de Mato Grosso (0,5 p.p.), Rio de Janeiro (-0,2 p.p.) e Amapá, Bahia e Espírito Santo (todas com retração de
-0,1 p.p.) 226.

2010

AC

121.187

121.321

125.229

129.232

133.161

136.011

128.137

-5,8%

AL

470.992

497.898

505.132

509.125

514.391

509.275

490.272

-3,7%

AP

108.191

597.910

122.956

126.731

132.833

121.913

125.591

3,0%

AM

575.739

119.211

616.377

644.411

642.920

611.161

572.035

-6,4%

BA

2.139.232

2.265.618

2.256.621

2.314.907

2.372.583

2.312.404

2.171.345

-6,1%

CE

1.325.792

1.406.906

1.423.648

1.495.923

1.552.447

1.542.759

1.443.365

-6,4%

DF

1.099.832

1.156.908

1.181.649

1.302.284

1.321.828

1.263.872

1.250.750

-1,0%

ES

860.421

902.070

926.336

954.791

967.728

924.742

868.873

-6,0%

GO

1.313.641

1.385.230

1.450.065

1.509.395

1.514.532

1.501.397

1.445.943

-3,7%

MA

636.625

675.274

696.348

721.490

738.826

722.866

700.200

-3,1%

MT

656.542

4.850.976

744.558

792.868

804.530

800.822

771.627

-3,6%

MS

560.789

597.968

617.193

635.625

653.578

645.620

633.554

-1,9%

MG

4.646.891

709.377

4.928.225

5.057.080

5.071.906

4.821.116

4.628.701

-4,0%

PA

951.235

1.037.089

1.052.344

1.125.536

1.148.221

1.125.629

1.053.271

-6,4%

PB

579.504

614.813

628.047

659.242

679.180

667.030

634.632

-4,9%

225
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2012

2013

2014

2015

2016

Variação

UF:

2015/16
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PR

2.783.715

1.648.927

3.033.665

3.121.384

3.167.134

3.113.204

3.013.105

-3,2%

PE

1.536.626

393.363

1.694.647

1.758.482

1.768.543

1.670.335

1.585.654

-5,1%

PI

377.463

2.920.277

418.380

444.121

457.730

460.776

441.693

-4,1%

RJ

4.080.082

4.349.052

4.461.706

4.586.790

4.641.380

4.448.859

4.159.481

-6,5%

RN

575.026

592.444

602.226

617.645

632.140

608.866

585.969

-3,8%

RS

2.804.162

352.460

2.993.031

3.082.991

3.109.179

3.005.549

2.910.883

-3,1%

RO

334.290

91.988

365.142

367.645

374.101

358.661

341.197

-4,9%

RR

78.585

2.920.589

93.777

92.157

94.320

96.564

94.574

-2,1%

SC

1.969.654

2.061.577

2.103.002

2.210.927

2.273.933

2.214.292

2.167.923

-2,1%

SP

12.873.605

385.837

13.783.541

14.024.340

14.111.450

13.697.471

13.194.120

-3,7%

SE

369.579

13.412.779

388.507

405.775

417.023

404.968

383.073

-5,4%

TO

238.955

242.769

246.360

257.536

275.913

274.645

264.230

-3,8%

TOTAL 44.068.355

46.310.631

47.458.712 48.948.433

49.571.510

48.060.807

46.060.198

-4,2%

Tabela 5. Brasil: Vínculos Empregatícios segundo UF (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

Em 2016, houve retração no emprego em todos os setores econômicos.

5.6 Vínculos empregatícios segundo setor econômico

Os maiores estoques de empregos concentravam-se nos setores de Serviços
(36,3% do total, 16,7 milhões de vínculos), Comércio (20,1%, 9,3 milhões de postos de
trabalho) e Administração Pública (19,2%, 8,8 milhões de empregos). Juntos, esses três
setores respondiam por 75,6% do estoque de empregos formais, equivalente a 34,8 milhões
de empregos formais227.
Em comparação com 2015, as maiores perdas relativas de emprego foram nos
setores da Construção Civil (-18,0%, correspondente à perda de -437,3 mil postos de
trabalho), Indústria Extrativa (queda de -8,0%, equivalente à redução de -19,2 mil
empregos) e Indústria da Transformação (-5,5%, queda de -419,0 mil vínculos). Na média
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nacional, a perda de estoque foi da ordem de -4,2%, correspondendo à queima de 2,0
milhões de empregos228.
Observando a série histórica 2010/16, destacam-se dois processos: por um lado, o
crescimento relativo e absoluto dos setores de Comércio e Serviços como principais
empregadores e uma retração relativa e absoluta da participação da Indústria de
Transformação, da Construção Civil e da Administração Pública no estoque de empregos
formais. Juntos, os setores de Serviços e Comércio ampliaram sua participação de 51,6%
(2010) para 56,4% (2016), incremento de +4,8 p.p., da ordem de +3,2 milhões de
empregos. Por sua vez, Indústria de Transformação, Construção Civil e Administração
Pública assistiram à redução de seus estoques de empregos de 43,8% (2010) para 39,0%,
(2016), diminuição de -4,8 p.p. (-1,4 milhão de empregos) 229.

Variação

Setor:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Extrativa mineral

211.216

231.389

259.297

261.383

257.606

240.488

221.331

7.885.702

8.113.805

8.148.328

8.292.739

8.171.022

7.566.900

7.148.013

402.284

412.741

423.277

444.674

450.098

447.385

429.435

-4,0%

Construção Civil

2.508.922

2.750.173

2.832.570

2.892.557

2.815.686

2.422.664

1.985.404

-18,0%

Comércio

8.382.239

8.842.677

9.226.155

9.511.094

9.728.107

9.532.622

9.264.904

-2,8%

14.345.015 15.372.455 16.167.385 16.726.013 17.313.495 17.151.312 16.708.852

-2,6%

Indústria

de

transformação
SIUP

Serviços
Administração
Pública

8.923.380

9.103.601

8.937.443

9.340.409

9.355.833

9.198.875

8.826.040

Agropecuária

1.409.597

1.483.790

1.464.257

1.479.564

1.479.663

1.500.561

1.476.219

TOTAL

44.068.355 46.310.631 47.458.712 48.948.433 49.571.510 48.060.807 46.060.198

2015/16
-8,0%
-5,5%

-4,1%
-1,6%
-4,2%

Tabela 6. Brasil: Vínculos Empregatícios segundo Setor Econômico (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

Em 2016, houve retração no emprego tanto para homens quanto para mulheres.

228

Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS – 2016. Disponível
em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul. 2018.
229
Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS – 2016. Disponível
em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul. 2018.

122

5.7 Empregos segundo o sexo

Os vínculos empregatícios ocupados por homens correspondiam a 25,8 milhões
de postos de trabalho em 2016. Esse montante correspondia a 56,0% do estoque de
empregos. Por sua vez, os empregos desempenhados por mulheres equivaliam a 20,3
milhões de vínculos, o que significa dizer que as mulheres ocuparam 44,0% dos vínculos
empregatícios no ano. A participação feminina no mercado de trabalho formal
correspondia em 2016 a 78,5% do estoque de empregos ocupados por homens.
Em comparação com 2015, os homens registraram redução de -1,3 milhão de
empregos, equivalente à queda de -4,9%. As mulheres enfrentaram queda de -736,5 mil
postos de trabalho, equivalente à redução de -3,6% no estoque de empregos ocupados por
mulheres. Os homens foram proporcionalmente mais afetados pela queda no estoque de
empregos, visto concentrarem 63,2% dessa redução, em contraste com a participação
feminina, equivalente a 36,8% da perda de vínculos empregatícios.
Observando a série histórica 2010/16, percebe-se uma tendência de ampliação da
participação das mulheres na força de trabalho ocupada. Em 2010, os homens respondiam
respectivamente por 58,4% e as mulheres por 41,6% dos vínculos empregatícios. Em 2016,
a participação feminina ampliou-se em 2,4 p.p., alcançando participação de 44,0%, face a
56,0% para os homens230.

Variação

Sexo:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Homem

25.752.758

26.908.359

27.302.180

28.003.631

28.133.650

27.061.695

25.797.585

-4,9%

Mulher

18.315.597

19.402.272

20.156.532

20.944.802

21.437.860

20.999.112

20.262.613

-3,6%

Total

44.068.355

46.310.631

47.458.712

48.948.433

49.571.510

48.060.807

46.060.198

2015/16

-4,2%

Tabela 7. Brasil: Emprego segundo Sexo (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.
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5.8 Empregos segundo faixa etária

Em 2016, todas as faixas etárias registraram retração no estoque de empregos, à
exceção dos maiores de 65 anos.
A faixa etária 30-39 anos apresentou a maior quantidade de vínculos
empregatícios (14,2 milhões de empregos, equivalente a 30,9% do estoque), seguida das
faixas 40- 49 anos (10,2 milhões de empregos, 22,2% do total), 50-64 anos (7,6 milhões de
postos de trabalho, 16,5% do total), 25-29 anos (6,7 milhões de vínculos, 14,6% do
universo), 18-24 anos (6,4 milhões de empregos, 13,8% do total), 65 anos ou mais (599,0
mil vínculos, 1,3% do estoque) e até 17 anos (335,0 mil, 0,7% do total).
Em comparação ao estoque de 2015, a redução na quantidade de empregos foi
proporcionalmente maior para as faixas etárias mais jovens. Os mais afetados foram os
empregados até 17 anos, com queda de -21,5% na quantidade de vínculos (-91,4 mil
empregos), seguido por 18-24 anos (-9,6% ou -675,3 mil vínculos), 25-29 anos (-6,9% ou 499,1 mil empregos), 30-39 anos (-3,1% ou -450,8 mil vínculos), 40-49 anos (-2,3% ou 236,5 mil postos) e 50-64 anos (-0,9% ou -72,4 mil empregos). A exceção ficou por conta
da faixa etária 65 anos ou mais, que apresentou saldo positivo de 24,9 mil empregos,
correspondente a um crescimento de 4,3%.
A série histórica 2010/16 permite observar um processo gradativo de
envelhecimento da força de trabalho. O universo de empregados com até 29 anos de idade
apresentou redução em sua participação entre 2010 e 2016, passando de 35,3% para 29,2%
do estoque total de empregos. Por sua vez, os trabalhadores com mais de 30 anos
ampliaram sua participação em 6,1 p.p., passando de 64,7% para 70,8% do estoque de
empregos formais. Essa tendência possibilitou haver mais empregados maiores de 50 anos
(8,2 milhões) do que empregados com até 24 anos de idade (6,7 milhões) na força de
trabalho ocupada em 2016231.
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Faixa

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Até 17

436.648

502.235

531.618

538.426

533.881

426.157

334.720

18 a 24

7.542.292

7.820.740

7.828.573

7.906.014

7.714.970

7.041.524

6.366.269

25 a 29

7.565.286

7.738.086

7.695.450

7.765.329

7.710.983

7.233.133

6.734.061

30 a 39

12.763.418

13.562.142

14.094.347

14.663.486

14.904.707

14.670.733 14.219.901

40 a 49

9.499.998

9.913.632

10.157.126

10.428.627

10.626.574

10.454.459 10.217.972

50 a 64

5.899.157

6.370.604

6.717.156

7.161.535

7.551.664

7.660.482

7.588.127

361.387

402.753

434.101

484.704

528.481

574.102

598.960

169

439

341

312

250

217

188

44.068.355

46.310.631

47.458.712

48.948.433

49.571.510

Etária:

65 ou mais

2013

Não
classificado
Total

48.060.807 46.060.198

Variação
2015/16
-21,5%
-9,6%
-6,9%
-3,1%
-2,3%
-0,9%
4,3%
-13,4%
-4,2%

Tabela 8. Brasil: Emprego segundo Faixa Etária (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

5.9 Empregos segundo escolaridade

Em 2016, todas as faixas de escolaridade registraram retração no estoque de
empregos, à exceção do ensino superior completo.
A maior concentração de vínculos empregatícios encontrava-se nos empregados
com ensino médio (completo ou incompleto), responsáveis por 25,0 milhões de postos de
trabalho (54,2%), seguido pelos empregados com ensino superior (completo ou
incompleto), com 11,7 milhões de empregos (25,3%), trabalhadores com até o ensino
fundamental incompleto, com 4,9 milhões de vínculos (10,7%) e pelos empregados com
ensino fundamental completo, com 4,5 milhões de vínculos (9,7%). Sozinho, o
subconjunto de empregados com ensino médio completo (21,9 milhões) e de empregados
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com ensino superior completo (9,9 milhões) responde por 69,0% do estoque de vínculos
empregatícios em 2016232.
Em comparação com 2015, as maiores reduções no estoque de postos de trabalho
foram dos empregados com até o ensino fundamental incompleto (queda de -11,5%,
equivalente a -644,0 mil empregos) e com o ensino fundamental completo (redução de 8,6%, equivalente a -420,9 mil vínculos). Os trabalhadores com o ensino médio incompleto
descreveram perda de -320,0 mil empregos (-9,4%), resultado superior aos empregados
com o ensino médio completo (-3,1%, equivalente à redução de -691,6 mil vínculos). Por
sua vez, os empregados com curso superior incompleto registraram redução no estoque de
empregos (-3,6% ou -66,0 mil vínculos), ao passo que os empregados com ensino superior
completo formaram o único segmento a apresentar crescimento no estoque de empregos,
da ordem de +1,5%, gerando saldo positivo de 141,9 mil postos de trabalho.
A série histórica 2010/16 possibilita identificar uma trajetória progressiva de
elevação da escolaridade da força de trabalho brasileira. Nesse intervalo, os empregados
com escolaridade até o ensino fundamental completo passaram de 29,6% para 20,5% do
estoque de empregos. Os trabalhadores com ensino médio (completo ou incompleto)
ocupavam 49,8% do estoque de empregos em 2010, alcançando 54,2% em 2016. O
destaque são os empregados com ensino superior (completo ou incompleto), cuja
participação elevou-se em 4,7 p.p., progredindo de 20,6% para 25,3% do total de
empregados.
2010
Analfabeto
Até 5ª Incompleto

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variação
2015/16

222.251

179.024

168.913

163.039

156.579

158.146

141.402

-10,6%

1.566.581

1.622.915

1.552.101

1.514.951

1.445.544

1.311.705

1.156.684

-11,8%

Fundamental

5ª Completo

incompleto

Fundamental

2.001.548

1.949.437

1.802.377

1.684.460

1.537.913

1.383.670

1.212.177

6ª a 9ª Fundamental

3.447.128

3.419.149

3.294.414

3.200.199

3.021.756

2.737.829

2.437.051

-11,0%

SUBTOTAL

7.237.508

7.170.525

6.817.805

6.562.649

6.161.792

5.591.350

4.947.314

-11,5%

Completo

5.798.913

5.719.587

5.604.327

5.598.269

5.359.976

4.893.176

4.472.286

Fundamental
Completo

Fundamental

-12,4%

-8,6%

SUBTOTAL

5.798.913

5.719.587

5.604.327

5.598.269

5.359.976

4.893.176

4.472.286

-8,6%

Médio

Médio incompleto

3.497.540

3.645.611

3.692.042

3.723.884

3.653.295

3.403.809

3.083.820

-9,4%

(completo ou

Médio Completo

18.443.083

20.017.322

20.996.292

22.137.706

22.851.703

22.588.147

21.896.553

-3,1%

232
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incompleto)

SUBTOTAL

21.940.623

23.662.933

24.688.334

25.861.590

26.504.998

25.991.956

24.980.373

-3,9%

Superior

Superior incompleto

1.819.366

1.899.665

1.901.385

1.879.225

1.869.099

1.852.266

1.786.262

-3,6%

(completo ou

Superior Completo

7.271.945

7.857.921

8.446.861

9.046.700

9.675.645

9.732.059

9.873.963

1,5%

incompleto)

SUBTOTAL

9.091.311

9.757.586

10.348.246

10.925.925

11.544.744

11.584.325

11.660.225

0,7%

TOTAL

TOTAL

44.068.355

46.310.631

47.458.712

48.948.433

49.571.510

48.060.807

46.060.198

-4,2%

Tabela 9. Brasil: Emprego segundo Escolaridade (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.

5.10 Remuneração segundo regiões e UF

Em 2016, a remuneração média real em dezembro cresceu 0,8% em relação a
2015, alcançando R$ 2.852,62. Em relação a 2014, quando a remuneração média real
alcançou R$2.904,59 (auge da série histórica), houve redução da ordem de -1,8%233.
Do ponto de vista territorial, a Região Centro-Oeste registra a maior remuneração
média real (R$3,4 mil), seguida pelo Sudeste (R$3,0 mil), Sul (R$2,8 mil), Norte (R$2,6
mil) e Nordeste (R$2,3 mil)234.
Em comparação com 2015, todas as Grandes Regiões demonstraram crescimento positivo
na remuneração média, à exceção da Região Sudeste. A Região Nordeste liderou a
expansão, com crescimento da ordem de 2,5%, seguida pelo Centro-Oeste (1,5%), Sul
(1,4%) e Norte (0,3%). A Região Sudeste foi a única a apresentar queda na remuneração
média, da ordem de -0,1%235.
Caso o ano 2016 seja comparado com o auge da série histórica (2014), percebe-se
uma retração generalizada da remuneração entre as Regiões, com exceção da Região
Centro-Oeste. Comparada aos níveis de 2014, a Região Sudeste apresenta a maior retração
(-3,0%), seguida pelo Norte (-2,4%), Nordeste (-0,5%) e Sul (-0,4%). Apenas a Região
Centro-Oeste descreve expansão da remuneração face a 2014, da ordem de 0,2%236.
Dentre as Unidades Federativas, as maiores remunerações médias encontram-se no Distrito
Federal (R$5,2 mil), Rio de Janeiro (R$3,3 mil), São Paulo (R$3,2 mil), Roraima (R$3,0
233
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mil) e Rio Grande do Sul (R$2,8 mil). Por sua vez, as menores remunerações médias
situam-se nos estados da Paraíba (R$2.081,31), Ceará (R$2.084,47), Alagoas
(R$2.105,74), Piauí (R$2.223,90) e Maranhão (R$2.228,74)237.
Em 2016, as UFs que registraram maior crescimento percentual da remuneração
média foram Piauí (4,3%), Maranhão (4,1%), Sergipe (4,1%), Mato Grosso (3,9%) e Rio
Grande do Norte (3,6%). Os estados com maior retração na remuneração média foram
Amapá (-20,4%), Distrito Federal (-1,0%), Rio de Janeiro (-0,9%), Tocantins (-0,8%) e
São Paulo (-0,2%)238.

Região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

237

UF

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variação
2015/16

Total

2.432,77

2.497,59

2.592,52

2.645,57

2.703,29

2.631,58

2.639,50

0,3%

RO

2.433,01

2.505,62

2.506,95

2.533,80

2.575,73

2.522,98

2.523,65

0,0%

AC

2.604,41

2.632,15

2.761,23

2.690,07

2.818,99

2.674,49

2.703,20

1,1%

AM

2.564,87

2.610,19

2.688,11

2.739,23

2.763,95

2.638,50

2.692,87

2,1%

RR

2.919,80

2.902,30

2.820,04

2.992,43

3.069,22

3.034,89

3.088,71

1,8%

PA

2.239,11

2.295,70

2.442,27

2.560,90

2.589,28

2.521,28

2.582,77

2,4%

AP

3.202,50

3.141,82

3.272,82

3.291,95

3.387,61

3.477,02

2.767,32

-20,4%

TO

2.289,69

2.535,67

2.601,90

2.471,45

2.694,50

2.670,75

2.648,50

-0,8%

Total

2.039,33

2.120,40

2.197,73

2.254,61

2.310,25

2.241,46

2.297,98

2,5%

MA

2.009,61

2.109,16

2.211,43

2.249,48

2.293,52

2.320,49

2.228,74

4,1%

PI

1.965,22

2.043,05

2.091,63

2.195,26

2.261,68

2.319,33

2.223,90

4,3%

CE

1.841,23

1.931,80

2.005,61

2.058,40

2.109,99

2.135,32

2.084,47

2,4%

RN

2.147,78

2.228,24

2.294,24

2.349,72

2.401,08

2.388,92

2.305,10

3,6%

PB

1.954,52

2.004,14

2.023,00

2.074,44

2.150,33

2.142,88

2.081,31

3,0%

PE

2.052,60

2.169,60

2.277,31

2.345,38

2.386,07

2.323,28

2.288,89

1,5%

AL

1.925,54

1.997,97

2.053,72

2.135,55

2.208,83

2.135,84

2.105,74

1,4%

SE

2.365,97

2.407,15

2.561,66

2.519,27

2.538,24

2.458,15

2.361,83

4,1%

BA

2.136,62

2.199,92

2.266,23

2.329,81

2.402,03

2.404,68

2.356,19

2,1%

Total

2.794,08

2.880,83

2.956,23

3.055,13

3.103,25

3.014,20

3.010,74

-0,1%

MG

2.196,32

2.290,47

2.338,98

2.433,31

2.476,85

2.404,62

2.434,56

1,2%

ES

2.393,10

2.398,25

2.465,45

2.556,92

2.631,66

2.516,01

2.523,21

0,3%

RJ

3.021,07

3.072,82

3.302,61

3.365,94

3.441,39

3.313,45

3.283,89

-0,9%

SP

2.965,56

3.065,02

3.098,55

3.212,47

3.250,09

3.166,20

3.160,48

-0,2%

Total

2.414,76

2.498,76

2.586,56

2.703,47

2.774,95

2.724,51

2.763,67

1,4%

PR

2.376,42

2.484,86

2.568,96

2.692,11

2.732,23

2.711,33

2.741,51

1,1%
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SC

2.352,38

2.427,07

2.525,29

2.625,45

2.723,79

2.665,37

2.705,31

1,5%

RS

2.496,51

2.562,86

2.647,14

2.770,50

2.856,09

2.781,60

2.830,14

1,7%

Total

3.254,95

3.262,65

3.321,72

3.384,60

3.412,18

3.369,17

3.418,35

1,5%

MS

2.410,66

2.468,05

2.549,69

2.663,45

2.722,57

2.669,83

2.709,55

1,5%

MT

2.296,64

2.370,55

2.508,60

2.590,54

2.702,50

2.644,17

2.748,32

3,9%

GO

2.137,47

2.256,61

2.410,73

2.423,28

2.518,54

2.439,33

2.507,80

2,8%

DF

5.564,16

5.417,60

5.334,57

5.313,54

5.199,85

5.273,75

5.220,99

-1,0%

BR

2.609,90

2.686,47

2.766,35

2.854,45

2.904,59

2.830,33

2.852,62

0,8%

CentroOeste

Total

Tabela 10. Brasil: Remuneração segundo Grande Região e UF (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS.
OBS.: Deflacionado a preços de dezembro de 2016 pelo INPC/IBGE.

5.11 Remuneração segundo setor de atividade

Da perspectiva setorial, houve crescimento da remuneração média em todos os
setores econômicos, à exceção da Extrativa Mineral e Construção Civil, que registraram
retração239.
A maior remuneração média localiza-se no setor Extrativa Mineral (R$6,3 mil),
seguido por Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (R$4,9 mil), Administração
Pública (R$4,1 mil), Indústria de Transformação (R$2,8 mil), Serviços (R$2,8 mil),
Construção Civil (R$2,3 mil), Comércio (R$1,9 mil) e Agropecuária (R$1,7 mil)240.
Na comparação com 2015, a maior expansão na remuneração média ocorreu nos
SIUP (6,3%), seguido pela Agropecuária (1,7%), Comércio (1,6%), Administração Pública
(1,3%), Serviços (0,6%) e Indústria de Transformação (0,2%). Os dois setores que
registraram queda na remuneração média foram Extrativa Mineral (-4,8%) e Construção
Civil (-0,6%)241.
Comparando-se o ano 2016 com o auge da série histórica (2014), observa-se retração
na remuneração de todos os setores, exceto SIUP. Extrativa Mineral apresenta a maior
queda percentual (-8,9%), seguido por Construção Civil (-5,5%), Indústria da
Transformação (-2,5%), Comércio (-2,0%), Administração Pública (-1,5%), Serviços (-

239
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1,3%) e agropecuária (-1,0%). Por seu turno, os Serviços Industriais de Utilidade Pública
apresentam crescimento percentual de 2,9% na remuneração média242.

IBGE Setor

Variação

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.990,39

6.197,72

6.555,14

6.867,38

6.924,28

6.624,93

6.307,67

transformação

2.607,77

2.700,71

2.771,34

2.865,48

2.893,36

2.815,21

2.820,90

SIUP

4.645,57

4.852,62

4.904,16

4.727,22

4.806,09

4.650,94

4.945,08

Civil

2.135,57

2.243,83

2.326,17

2.426,00

2.437,19

2.319,09

2.304,33

Comércio

1.711,92

1.765,32

1.863,01

1.930,59

1.952,03

1.882,91

1.912,93

1,6%

Serviços

2.562,88

2.642,30

2.697,75

2.787,55

2.849,52

2.795,99

2.811,39

0,6%

Pública

3.684,09

3.780,70

3.942,44

4.024,11

4.128,70

4.015,79

4.068,53

Agropecuária

1.439,93

1.507,04

1.622,45

1.721,91

1.738,60

1.693,42

1.721,80

1,7%

Total

2.609,90

2.686,47

2.766,35

2.854,45

2.904,59

2.830,33

2.852,62

0,8%

Extrativa
mineral
Indústria

de

Construção

Administração

2015/16
-4,8%
0,2%
6,3%
-0,6%

1,3%

Tabela 11. Brasil: Remuneração segundo Setor de Atividade – R$ (2010/16)
Fonte: MTb/RAIS. OBS.: deflacionado a preços de dezembro de 2016 pelo INPC/IBGE.

5.12 Remuneração média

O rendimento médio real habitual de todos os trabalhadores no primeiro trimestre
de 2015 era de R$ 2.185,00 e no primeiro trimestre de 2018 ainda é de R$ 2.169,00, menor
que o verificado há três anos atrás243. O emprego com carteira assinada se manteve
praticamente estagnado ao longo dos anos de 2017. O número de assalariados sem carteira
assinada e por conta própria também cresceu em 2017.
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5.13 Trabalho em funções atípicas e contribuição previdenciária

O trabalho por conta própria cresceu entre 2014 e o início de 2016, atingindo a
participação recorde de 25% da população ocupada. Segundo o Boletim do DIEESE, com
a crise e o desemprego, aumentou o número de brasileiros buscando alternativas por meio
do trabalho por conta própria. Em 2017, aproximadamente 23 milhões de pessoas estavam
nessa situação, e desse montante, 5 milhões (23%) tinham se tornado conta própria há
menos de 2 anos, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os que apostaram
nessa alternativa, depois da crise, no entanto, tinham o rendimento cerca de 33% menor do
que os que estavam há mais tempo nesse tipo de ocupação244.
Outro fato que merece preocupação em relação à expansão do trabalho por conta
própria e sem vínculo empregatício aparece nos números de contribuintes da Previdência
Social. Em 2016, o número de pessoas que contribuiu pelo menos uma vez no ano para a
Previdência voltou a cair para 66,8 milhões. Em 2015, havia sido 69,6 milhões pessoas –
uma queda de 4,1%. As estatísticas mostram, ainda, que a maior queda foi entre os
homens, com uma redução de 5%. Entre as mulheres, a redução foi de 2,98%245.
Laura Carvalho, no Jornal A Folha de São Paulo, em 02 de agosto de 2018, no
artigo “Reforma trabalhista pode custar caro à Previdência: Substituição de vagas formais
por informais vai na contramão do que previam defensores”, acrescenta que:
Além de não estar contribuindo para a recuperação da economia, que
precisa de algum tipo de injeção de demanda —externa ou pública— para
sair do marasmo em que se encontra, a reforma trabalhista pode estar
prejudicando a arrecadação da Previdência.
Um estudo do Cesit/Unicamp (Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas) publicado
em outubro de 2017 construiu diversos cenários para prever o impacto da
reforma sobre a arrecadação previdenciária.
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df >. Acesso em: 16 jul. 2018.
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Em todos eles, o pressuposto é que as mudanças levariam, de um lado, à
formalização de trabalhadores sem carteira e por conta própria,
aumentando assim a base de arrecadação do sistema, e, de outro, à
pejotização de relações de trabalho, que, por levar à migração de
empregados celetistas para contribuições via Simples ou MEI
(Microempreendedor Individual), reduz essa base de arrecadação.
No cenário com pejotização tímida (5%) e formalização intensa (20% dos
conta própria e 20% dos sem carteira), a perda de arrecadação da
Previdência gerada pela reforma seria de R$ 4 bilhões no ano. Já no
cenário com pejotização intensa (20%) e formalização tímida (5% dos
conta própria e 5% dos sem carteira), a perda seria de R$ 30 bilhões246.

5.14 Empregado intermitente

André Santos e Neuriberg Dias247 no artigo “reforma trabalhista: expectativa X
realidade”, apontam alguns números, a partir de dados divulgados pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, referente ao panorama macroeconômico de
fevereiro de 2018. Segundo esses autores, foram gerados 11.368 empregos, sendo 2.660
contratações como trabalhador intermitentes e 8.708 como trabalhador a tempo parciais.
Os autores fazem, ainda, um levantamento dos trabalhadores intermitentes admitidos e
desligados por setor de atividade, além de um ranking com as 10 maiores ocupações. A
seguir as tabelas elaboradas que ilustram perfeitamente a atual situação:

Modernização
trabalhista

Desligamentos

Trabalhadores
com mais de um
desligamento
por acordo

estabelecimentos

empresas

Desligamento por
acordo

11.118

19

8.476

8.186

246

CARVALHO, Laura. Reforma trabalhista pode custar caro à Previdência: Substituição de vagas formais
por informais vai na contramão do que previam defensores. Disponível em: <
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-carvalho/2018/08/reforma-trabalhista-pode-custar-caro-aprevidencia.shtml >. Acesso em: 02 ago. 2018.
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SANTOS, André, Neuriberg Dias. Reforma Trabalhista: expectativa X realidade. Disponível em: <
http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/28003-reforma-trabalhista-expectativa-x-realidade >.
Acesso em: 24 jul. 2018.
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Modernização
trabalhista

Admissões

Trabalhadores
com mais de uma
admissão

Estabelecimentos
com admissões

Empresas com
admissões

Trabalho
intermitente

2.660

2

851

768

Trabalho em tempo
parcial (total)

6.490

61

3.666

3.275

Trabalho tempo
2.218
1.095
parcial (acima de 24
horas)
Tabela 12: Principais resultados com a Reforma Trabalhista – fevereiro de 2018
Fonte: A autora (2018), com base na tabela original.

1.012

Tabela 13: Dados do trabalho intermitente - admitidos, desligados e saldo por setor de atividade
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Tabela 14: Trabalho Intermitente - Ranking das 10 maiores ocupações

5.15 Palavras finais

Em resumo, a modalidade de contrato de trabalho atípico, apesar de estar em
menor número diante do assalariado típico, cresce em ritmo muito maior. Verifica-se a
partir de 1990, paulatinamente, a tendência de flexibilização das formas de contratação dos
trabalhadores, que agora veem incentivadas na reforma trabalhista.
Dentre as novas formas de contratação, podem-se citar a terceirização, o
autônomo permanente, o trabalhado a domicílio, o trabalho por conta própria, a uberização
e, recentemente, o trabalho intermitente.
As estatísticas demonstram que a reforma trabalhista, ao estimular a contratação
atípica, contribui para a precarização do mercado de trabalho, uma vez que diminui os
rendimentos auferidos, se comparado aos empregados formais, e dificulta o acesso aos
demais direitos do trabalhador tais como a aposentadoria e seguro desemprego.
As estatísticas apresentadas, no presente capítulo, sugerem ainda que não existe
relação direta entre a contratação típica e o desemprego crescente no nosso país, eis que
houve queda do emprego em todas as formas de inserção no setor privado. A reforma
trabalhista tende a aumentar o número de contratações atípicas, restando ao judiciário e aos
demais meios fiscalizatórios a função de minimizar as práticas precarizantes constantes na
nova legislação.
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Capítulo 6 - Reformas trabalhistas no mundo

Há um movimento mundial no sentido de flexibilizar as leis trabalhistas e
diminuir a proteção social dos trabalhadores. Os argumentos utilizados nos demais países
estudados são os mesmos utilizados recentemente para a aprovação da reforma trabalhista
no Brasil, dentre eles que a legislação trabalhista deveria ser modernizada e, por ser
extremamente protetiva, impedia a evolução do mercado de trabalho, a criação de
empregos e o aumento da produtividade da economia. Um argumento não utilizado no
Brasil, e desnecessário, mas verificado em alguns países diz respeito à necessidade de
maior flexibilidade nas leis no momento da demissão do empregado, sob a alegação de que
essa modificação resultaria no aumento da produtividade, porque seria possível excluir
trabalhadores menos produtivos e contratar novos.
Em 2017, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimou que o número
de desempregados no mundo chegava a mais de 201 milhões, com o aumento adicional de
3,4 milhões de pessoas desempregadas até o final daquele ano248. Na vigência da “quarta
revolução industrial”, o crescimento econômico mundial está reduzido e o atual sistema
capitalista impõe que a produção utilize a força de trabalho ao limite, além de flexibilizar
as leis trabalhistas e diminuir a proteção trabalhista e social. Os impactos dependem da
posição que o país ocupe nas cadeias globais de valor, afetando mais os países que, como o
Brasil, possuem baixo nível de desenvolvimento ou economias com pouco acesso às novas
tecnologias.
A seguir, vê-se que, nos países mais estudados pela doutrina, a flexibilização da
legislação trabalhista e a redução da proteção ao emprego não trouxeram os benefícios
econômicos imaginados, não aumentaram o número de empregos e não diminuíram a
desigualdade social.

248

OIT Brasília. Notícias. OIT estima que desemprego global terá aumento de 3,4 milhões
em 2017: O crescimento econômico segue decepcionante e os déficits de trabalho decente
persistem. Disponível em: < https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_541363/lang-pt/index.htm >. Acesso em: 19 ago. 2018.
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6.1 Reforma trabalhista na Itália

As reformas trabalhistas italianas mais significativas aconteceram entre 2011 e
2015, tendo destaque a “Reforma Fornero” e a “Jobs Act” que objetivaram, sobretudo,
facilitar a despedida com a adoção de indenizações proporcionais ao tempo de trabalho,
retirar a participação dos sindicatos no processo de elaboração das leis, incentivar as
empresas que contratarem por tempo indeterminado, aumentar o emprego e tirar a Itália da
estagnação econômica.
Na Itália, assim como nos demais países, verifica-se o declínio na produção da
economia e um crescimento significativo do desemprego. Estima-se que entre 2008 e 2015,
a capacidade produtiva do país tenha encolhido 20%. A taxa de emprego, por sua vez,
declinou de 62,9%, em 2009, para 60,5%, em 2015, e a taxa de desemprego cresceu cinco
pontos percentuais, de 6,7% para 11,9%, no mesmo período. O desemprego, entre os
jovens na Itália, saltou de 21,2% para 40,3% entre 2009 e 2015249.
Para enfrentar a crise econômica, a queda na produção e o crescimento do
desemprego, a Itália preferiu utilizar a redução de custos por meio da flexibilização do
mercado de trabalho, mesma técnica utilizada no Brasil. A Alemanha, por sua vez, diante
da crise econômica, optou por adotar uma estratégia baseada em inovações produtivas.
As reformas estruturais, para a redução dos custos do trabalho e combater o
crescimento do desemprego, ocorreram entre os anos de 2012 e 2015, denominadas de
“Reforma Fornero” e o Jobs Act, respectivamente. A lei n.º 183/2014 – Jobs Act -, visava
desregulamentar o mercado de trabalho, facilitando a dispensa e reduzindo o poder de
barganha dos trabalhadores. As reformas na Itália, assim como a reforma trabalhista
brasileira, foram utilizadas sob o fundamento de que o desemprego e o mal funcionamento
da economia poderiam estar, em parte, relacionados à rigidez do mercado e a solução seria
flexibilizar a regulamentação pública do trabalho. Dentre as medidas adotadas para
aumentar a flexibilidade na contratação, a doutrina aponta: a introdução do increasing
protection contract, um contrato de trabalho que visava substituir os contratos de trabalho
permanentes, existentes desde 1970, com o fornecimento de subsídios às empresas que o
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RIGOLETTO, Tomás; Carlos Salas Páez. As experiências internacionais de flexibilização das leis
trabalhistas. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis
Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 194.
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adotassem; impossibilidade de conversão de contrato por tempo determinado para o
contrato permanente, quando excedido o tempo limite para o uso do contrato temporário;
utilização de vouchers para remunerar os trabalhadores ocasionais, sem a necessidade de
estabelecer contrato e sem ter que arcar com as contribuições social, definidos em 7,50
EUR à hora250.
A parcela de contratos temporários atingiu, em 2015, o maior patamar já
registrado de 14% para todos os empregos. Em 2015, 38% dos contratos de trabalho
criados foram empregos de regime de tempo parcial e dos empregos cuja carga horária não
é parcial, 64% deles de duração determinada, aumentando a precariedade das relações de
trabalho. Além disso, o crescimento dos empregos ocorreu nos setores de baixa
qualificação e pouca tecnologia e esteve concentrado nos indivíduos mais idosos e menos
qualificados, sugerindo ainda uma redução na qualidade dos empregos disponíveis251.
As medidas adotadas na Itália não produziram os resultados esperados pelos seus
idealizadores, pois não houve o aumento do emprego, principalmente entre os grupos mais
vulneráveis na Itália, os jovens e mulheres. As reformas contribuíram para a deterioração
das condições de emprego e a perda da estabilidade profissional dos trabalhadores.
O sistema judicial italiano é baseado na civil law. A organização judiciária na
Itália divide-se em jurisdição constitucional, ordinária e especial. Não há Justiça do
Trabalho especializada na Itália. O Tribunal do Trabalho está integrado à Justiça Comum,
é composto por juízes do trabalho e possuem um procedimento simplificado e rápido para
a resolução das ações trabalhistas.
Dados encontrados estão desatualizados, mas revelam que entre 2009 e 2012, no
primeiro grau de jurisdição, houve aumento de ações nos setores privado e público, sendo
que, no setor público, foram 116.446 em 2009, 120.739 em 2010, 120.357 em 2011 e
123.600 em 2012 e no setor privado 30.312 em 2009, 33.131 em 2010, 43.297 em 2011 e
40.633 em 2012252.
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6.2 Reforma trabalhista na Espanha

A Espanha passou por mais de 50 reformas trabalhistas, desde 1980. Em 1984 foi
ampliada a utilização do trabalho temporário, pelo governo social democrata. Mesmo após
a crise de 2008, quando houve grande queda no nível de emprego, os contratos temporários
continuaram em ascensão de 23% para 25% do total de empregos criados em 2010. Uma
característica do contrato temporário espanhol é a sua curta duração, sendo que, em
outubro de 2014, 25% dos contratos temporários criados tinham duração menor que sete
dias e apenas 0,4% desses contratos temporários previam duração mais longa que um ano.
Os jovens ingressam no mercado de trabalho por meio do contrato temporário, sendo
marcado pela insegurança, precariedade e descontinuidade253.
Segundo Óscar Contreras Hernández254, de 2010 até 2016, a Espanha passou por 8
reformas trabalhistas, sendo sua origem a crise financeira e econômica e tendo como
objetivo a criação de empregos e redução do desemprego.
Nos termos do preâmbulo da Lei 3/2012, “La reforma propuesta trata de
garantizar la flexibilidade de los empresários em la gestión de los recursos humanos de la
empresa y la seguridade de los trabajadores em el empleo.” (...) “Esta es una reforma em la
que todos ganan, empresários y trabajadore, y que pretende satisfacer más y mejor los
legítimos interesses de todos” (...) “la legislación laboral es la causante de desempleo”.
Outro contrato que preocupa os espanhóis é o contrato considerado autônomo,
utilizado em larga escala para substituir o contrato regular. Estudos estimam que cerca de
13% dos trabalhadores ditos autônomos trabalham exclusivamente para um empregador,
apesar de possuírem todos os requisitos do contrato regular, configurando fraude em sua
contratação255.
O contrato de trabalho em tempo parcial também tem sido utilizado na Espanha,
sendo que antes da crise sua proporção era de 11% do total de empregos, aumentando para
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15% em 2015, sendo que 62% desses trabalhadores só estão nesse regime por não
encontrar trabalho em tempo integral256.
Segundo Óscar Contreras Hernández257, após a reforma trabalhista de 2012, o
período de experiência para os contratos de emprego por tempo indefinido, que era de 3 a 6
meses, passou para 1 ano em empresas com menos de 50 trabalhadores; a indenização pela
dispensa, que era de 45 dias por anos de trabalho, passou a ser de 33 dias por ano de
trabalho e, caso o motivo fosse causa econômicas, essa indenização seria reduzida para 20
dias por ano258; as dispensas injustificadas passaram a ser possíveis sob a justificativa de
causas econômicas; as dispensas coletivas passaram a dispensar a autorização da
administração pública. Em sentença proferida pelo Tribunal Constitucional, foi declarada a
constitucionalidade da reforma trabalhista espanhola em sua totalidade259.
Entre as reformas trabalhistas empreendidas, pode-se destacar: a criação de
medidas que facilitam a flexibilização dos termos do contrato sobre jornada, funções,
dentre outras; a prevalência dos acordos coletivos da empresa sobre os acordos nacionais,
regionais ou setoriais; a possibilidade de demissões coletivas sem autorização
administrativa; possibilidade de demissão por motivos econômicos, tecnológicos ou
organizacionais; redução do valor da indenização sem justa causa; redução de benefícios
sociais e remuneração em caso de doença, licença ou afastamento; aumento das horas de
trabalho para funcionários no setor público; possibilidade de aumento das horas de trabalho
no regime de tempo parcial; redução de subsídios aos sindicatos; congelamento do salário
mínimo, dentre outras260.
As reformas trabalhistas objetivaram, resumidamente, aumentar a flexibilização
dos contratos de trabalho com duração indeterminada, possibilitando a alteração contratual;
reduzir os benefícios e condições de trabalho; facilitar a despedida do trabalhador; reduzir
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a proteção social do emprego; diminuir o poder de barganha dos sindicatos e trabalhadores;
desvalorizar os salários com o intuito de aumentar a competitividade internacional.
Óscar Contreras Hernández enumera como efeitos macroeconômicos da reforma
trabalhista espanhola: a) para as empresas, maior produtividade e competitividade pela
redução de custos e uso em grande número da flexibilidade interna261; b) para os
trabalhadores, perda de empregos e redução salarial pela substituição dos empregados; c)
para o mercado de trabalho, precariedade no trabalho com salários baixos e a utilização do
trabalho atempo parcial; d) para a economia, déficit público e conflitos trabalhistas262.
Conforme o referido autor, o número de empregados na Espanha, em 2016, ainda
é menor que o verificado no ano de 2010 e que a taxa de desemprego é praticamente a
mesma verificada em 2010263. Segundo Óscar Contreras Hernández:
Ano
2008
2010
2012 – Reforma trabalhista
2014
2016

número de empregados na Espanha
20.620.000
18.652.900
17.765.100
16.950.600
18.438.000

Ano
2008
2009
2010 – Reforma trabalhista
2011
2012 – Reforma trabalhista
2013
2014
2015
2016

Taxa de desemprego na Espanha
11,3%
17,8%
19,9%
21,4%
24,8%
26,1%
24,4%
22,1%
19,5%

Tabela 15: Números de desempregados na Espanha
Fonte: Óscar Contreras Hernández, 2017.
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A litigiosidade trabalhista na Espanha aumentou em decorrência da redução de
direitos e das despedidas coletivas. O tempo médio para a resolução dos conflitos
aumentou, foram criadas taxas judiciais, declaradas inconstitucional pelo Tribunal
Constitucional e houve redução de investimentos que resultam em uma estrutura obsoleta,
deficiente e sem avanços na informática264.
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Número de ações ajuizadas (por juiz) (mil) –
2008 a 2016
821,7
931,8
846,3
818,1
865,3
875,6
798,4
745,5
713,8

Tabela 16: Números de ações ajuizadas na Espanha
Fonte: CGPJ - Sección de Estadística265

6.3 Reforma trabalhista na Alemanha

Na Alemanha, verificam-se restrições à demissão individual e à coletiva para os
trabalhadores contratados regularmente. Dentre as inovações observadas na legislação
alemã, tem-se a diminuição à proteção contra o despedimento em pequenas empresas com
menos de 10 empregados, a contratação de temporários em qualquer setor por até 18
meses, a isenção fiscal para a contratação de trabalhadores de baixa renda, entre outras266.
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Nos contratos atípicos, as proteções estão sendo paulatinamente retiradas. A
queda no desemprego alemão, verificada desde 1990, foi resultado da utilização em larga
escala dos contratos atípicos e de estratégias baseadas em inovações na produção. Mais de
60% dos empregos criados na Alemanha entre 2000 e 2015 são contratos atípicos,
destacando-se os temporários, de prazo fixo ou trabalho de 20 horas por semana (meio
período). Em 2010, os dados mostravam que, no total do emprego alemão, a parcela dos
contratos atípicos atingia 23,3%. O número absoluto de trabalhadores “meio período”
aumentou 3,4 milhões entre os anos de 2000 e 2015. Também na Alemanha, o emprego
atípico se dá com maior frequência entre os trabalhadores de baixa qualificação (de 31,3%
em 2001, para 39,9%, em 2007), mas também é verificado entre os trabalhadores com um
maior grau de qualificação (de 19,5% em 2001, para 25%, em 2007)267.
As reformas trabalhistas no mercado alemão aumentaram a propensão dos
desempregados a aceitar qualquer tipo de oferta de emprego, seja em relação à ocupação a
ser desempenhada ou remuneração. Houve, ainda, novos critérios na assistência social que
resultaram na diminuição dos benefícios, como a duração do seguro desemprego, por
exemplo. A aposentaria, dita precoce para os alemães, antes dos 67 anos, passou a ser
desincentivada após as reformas verificadas no sistema de pensões268.
As reformas trabalhistas também aumentaram a desigualdade salarial, que cresceu
entre 2003 e 2009, levando inclusive a queda nos salários269. Pelos números verificados,
resta claro que as reformas ocorridas na Alemanha diminuíram a proteção dos empregados
e precarizaram as relações de trabalho, em grande parte pelo aumento na utilização dos
contratos atípicos em substituição aos empregos regulares.
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6.4 Reforma trabalhista no Reino Unido

No Reino Unido, as reformas ocorridas após 2008 resultaram em um mercado de
trabalho flexível, liberal e com baixo padrão de proteção ao emprego. Diferentemente dos
demais países da União Europeia, verifica-se a falta de proteção contra a demissão
individual e coletiva, além do uso em grande escala dos contratos atípicos porque os
empregadores possuem liberdade para definir as formas e tipos de contratos a serem
utilizados. Ao longo das últimas décadas, as diversas reformas diminuíram o poder dos
sindicatos, reduziram o emprego público e modificaram o sistema de aposentadoria e
pensões270.
Os chamados Employment Acts, resultaram em restrições às greves e o fim da
imunidade legal conferida aos sindicatos, dificultando a sindicalização dos trabalhadores
no Reino Unido.
No governo do Partido Trabalhista que vigorou entre 1997 e 2010, a esfera de
proteção social havia aumentado; todavia as restrições as greves permaneceram. Após esse
governo, ou seja, após 2010, cresce a diminuição à proteção trabalhista, tais como
indenizações aos trabalhadores, licença maternidade e ausência por doença, além da
possibilidade de trocar direitos trabalhistas por ações da empresa271.
Houve o crescimento do emprego, todavia em ocupações de baixa renda, com
acréscimo de 15%, em 1979, para 22%, em 1999. Após a crise de 2008, dos 2,07 milhões
de empregos criados durante 2008-2017, quase 50% são autônomos, ao passo que os
contratos zero hora representam 30% do total. Dessa forma, 80% de todos os empregos
criados no período são considerados formas de emprego atípicas. Os trabalhadores, em
ocupação de baixa renda, são obrigados a procurar um segundo emprego atípico, tais como
o falso autônomo, temporário ou zero hora. Diminuíram as ofertas de empregos em tempo
integral e por tempo indeterminado, e a legislação trabalhista em relação à remuneração,
estabilidade no emprego e demais direitos também enfraqueceram. O mercado de trabalho
business friendly, mais amigável às demandas dos empregadores, resultou na consolidação
de direitos trabalhistas mínimos, além de retirar a possibilidade de os trabalhadores
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negociarem coletivamente. Ao viabilizar a possibilidade de demissões em massa no setor
público, houve aumento no desemprego para o gênero feminino, que possuía
representatividade neste setor272.
A baixa representação sindical somada com a falta de fiscalização por parte do
poder público no Reino Unido, no contexto de flexibilização do mercado de trabalho,
agravou a vulnerabilidade dos trabalhadores e abriu margem para a liberdade dos
empregadores para elaborar formas cada vez mais flexíveis de contratação273.
O sistema judicial no Reino Unido é de common law, em que os direitos têm
origem no costume, nos precedentes, nas leis e convenções. Verificam-se Tribunais
especializados, por exemplo, a Justiça Trabalhista, constituída de Industrial Tribunals, para
o 1º grau, e dos Employment Appeal Tribunals, instância extraordinária para o exame de
questões de direito.
As estatísticas publicadas pelo Ministério da Justiça em março de 2014 revelam
que nos primeiros 4 meses após a reforma trabalhista, que introduziu a cobrança de taxas
judiciais para o acesso à Justiça do Trabalho ou o seu prosseguimento, o número de
processos na Justiça do Trabalho caiu cerca de 79%. As estatísticas evidenciam que a
queda no número de ações foi resultado da impossibilidade dos autores das ações
trabalhistas, geralmente propostas por sindicatos em nome de seus membros, arcarem com
as custas processuais impostas274.
Em 26 de julho de 2017, a Corte Suprema do Reino Unido declarou
inconstitucional a cobrança de tarifas, sob o entendimento de que elas impossibilitavam o
acesso ao judiciário. Possivelmente as próximas estatísticas constatarão o aumento da
judicialização no Reino Unido, diante da retirada dessa barreira de acesso ao judiciário.
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6.5 Reforma trabalhista no Chile

No Chile, a retirada dos direitos trabalhistas teve início em 1973 no governo
ditatorial de Augusto Pinochet. A reforma trabalhista no Chile, eliminou a legislação
protetora dos direitos dos trabalhadores, precarizando as relações existentes.
Foram estratégias para a reforma trabalhista chilena, a multiplicação das formas
contratuais, o enfraquecimento dos sindicatos, com sua retirada como fonte central de
negociação e a criação de obstáculos e meios para inibir o acesso à Justiça.
O discurso verificado foi puramente ideológico e dentre eles se tem: a) o Direito
do Trabalho gera desemprego e menores salários; b) o trabalhador sabe o que está
negociando e é infantilizado pela Justiça do Trabalho, por esta razão deve ser emancipado;
c) o trabalhador é uma classe perigosa e pretende tomar o patrimônio dos empresários com
o apoio da Justiça do Trabalho.
O Código Trabalhista de 1979 é formado por duas leis que priorizam a negociação
por grupos autônomos, sem a participação dos sindicatos. Sua legislação permite a
substituição de trabalhadores em greve, retirando a possibilidade de o trabalhador melhorar
suas condições de trabalho. As despedidas podem ocorrer por necessidade das empresas ou
força maior, legitimando as despedidas por qualquer motivo.
Em 1979, o Plano Trabalhista restringiu a possibilidade de contratos coletivos
somente ao nível da empresa, dificultando a negociação coletiva e a criação de sindicatos;
permitiu a demissão irrestrita dos trabalhadores, com limitações ao pagamento das
indenizações.
A jornada de trabalho que antes era de 45 horas semanais, em 6 dias na semana,
foi alterada para a possibilidade de uma escala de 4 dias de trabalho, com 3 dias de folgas
na semana (escala 4X3), limitado a 12 horas por dia, com intervalo para refeição e
descanso de uma hora quando a jornada ultrapassar 10 horas. A reforma trabalhista
reconheceu, ainda, os contratos em regime de tempo parcial, eliminou a necessidade de se
estabelecer acordos sobre as horas extras por negociação coletiva.
Em relação à flexibilidade salarial, criaram-se diversas possibilidades de a
remuneração ser flexível, sendo garantido o salário mínimo, além da introdução da
remuneração por resultado, tais como, número de peças, comissões ou outra mensuração
do trabalho.
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Em 2013 uma porcentagem significativa dos chilenos ganha o salário
mínimo, ou seja, um total de 1.086.162 pessoas, considerando-se todos os
trabalhadores dependentes que trabalham no setor privado (incluindo
empregados domésticos e funcionários de empresas externas do setor
público). Além disso, 74% dos trabalhadores dependentes do setor
privado ganham menos de $357 mil pesos chilenos (US$ 760 em 2013).
O Chile é um país com um elevado custo de vida: o salário mínimo, em
novembro de 2015, é de $ 241.000 pesos chilenos, ou US$ 337.
Descontando-se o pagamento das contribuições sociais, é apenas
suficiente para um quilo de pão por dia, duas passagens diárias para ir i
voltar do trabalho e para o aluguel de um apartamento minúsculo de por
US$ 180.
Atualmente, no Chile, 10% dos mais ricos ganham 53 vezes mais do que
os 10% mais pobres e, embora as grandes empresas tenham feito grandes
lucros durante os anos de crescimento, os salários dos trabalhadores
diminuíram 18% entre 1994 e 2006. Os 10% mais ricos da população
chilena excedem a renda média da Noruega, e os 10% mais pobres
alcançam apenas o da Costa do Marfim. A grande maioria (60%) tem a
renda média de Angola. Estes são os níveis de desigualdade, embora o
PIB chileno tenha excedido 200 milhões de dólares em 2010275.

A reforma trabalhista chilena não resultou no aumento de emprego, reduziu os
salários e resultou na queda do poder aquisitivo dos trabalhadores.
Com a reforma trabalhista, criou-se a possibilidade de indicar duas ou mais
funções específicas para o trabalhador, complementares ou alternadas.
Os trabalhadores terceirizados ou subcontratados, após a reforma trabalhista, não
podem mais se beneficiar das negociações coletivas firmadas pela empresa tomadora dos
serviços, tampouco há a necessidade de equiparar direitos entre os trabalhadores da
contratante e dos subcontratados.
Dentre as medidas verificadas podemos destacar, ainda: a) Tentativa de criação ou
legalização de múltiplas formas de contratação, com parcial ou total exclusão do Direito do
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Trabalho (autônomo exclusivo, terceirizado, intermitente, teletrabalhador escravo,
hiperssuficiente); b) Redução do papel sindical (retirada da contribuição sindical,
trabalhador hiperssuficiente, manutenção do sistema autoritário sindical e negociação
direta de trabalhadores com a empresa); c) Tentativa de inibir as ações trabalhistas
(sucumbência recíproca, incentivo a soluções extrajudiciais de fuga às condenações e
restrição de justiça gratuita).
As taxas de trabalho infantil apontam 219.000 meninos e meninas trabalhando
(6,6% do total de menos de 18 anos), de acordo com um recente relatório da OIT. Deles
94.000 são menores de 14 anos e 125 mil estão realizando um trabalho perigoso. Os dados
apontam, ainda, que 11% das meninas menores de 14 anos realizam tarefas domésticas por
mais de vinte e uma horas por semana276.
A volta da democracia no Chile trouxe melhorias apresentadas pelo Governo
Bachelet, mas não houve nenhuma alteração estrutural para ampliar direitos ou melhorar as
condições de trabalho, diante do posicionamento dos setores patronais para a manutenção
da legislação criada no período Pinochet.
O Governo Bachelet apresentou, em dezembro de 2014, um projeto de lei sobre
reforma trabalhista para melhorar as condições de trabalho, abordando principalmente os
seguintes temas: o reconhecimento da titularidade do sindicato na negociação coletiva,
substituindo os grupos organizados para a negociação com os empregadores, a extensão
dos benefícios negociados pelo sindicato aos trabalhadores filiados após a negociação,
direito de acesso à informações relevantes no processo de negociação coletiva pelos
sindicatos, proibição de substituição de trabalhadores e greve, piso salarial mínimo para a
negociação coletiva, dentre outros.
A reforma trabalhista chilena foi amplamente debatida, sendo apoiada pelos
trabalhadores e criticada pelos empregadores sob o argumento de serem medidas que
resultariam em um retrocesso. A Lei n.º 20.940, de setembro de 2016 foi aprovada, sendo
objeto de recurso ao Tribunal Constitucional pelos setores empresariais.
A Justiça do Trabalho está presente em alguns países da América Latina, tais
como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador,
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
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Dominicana, Uruguai e Venezuela. Verificamos a justiça do trabalho especializada na
Argentina, Brasil e Paraguai, sendo em outros países, Varas especializadas em Direito do
Trabalho e Previdência Social e Turmas especializadas na segunda instância, como
verificamos no Uruguai, Chile e Peru277.
A litigiosidade no Chile aumenta a partir de 2010278, como se pode verificar a
seguir:
Ano

Número de ações em primeira instância –
2010 a 2016

2010
40.375
2011
41.382
2012
45.600
2013
48.831
2014
52.835
2015
56.583
2016
63.438
Tabela 17: Número de ações trabalhistas no Chile
Fonte: Poder Judicial em Números 2017. Estadística de Causas, agosto de 2017

Pelos números apontados, resta comprovado que, mesmo após a reforma
trabalhista, houve aumento no número de ações trabalhistas distribuídas anualmente no
Chile.

6.6 Reforma trabalhista no México

A reforma trabalhista mexicana aumentou a flexibilização da legislação, por meio
de medidas que permitiram maior utilização da mão de obra terceirizada na contratação e a
redução de custos.
A reforma trabalhista mexicana alterou cerca de 38 modalidades e figuras
trabalhistas, merecendo destacar: novos tipos de contrato para formação inicial279 e sazonal

277

BIAVASCHI, Magda Barros; Elaine D’Ávila Coelho, Alisson Droppa, Tomás Rigoletto Pernías. O
impacto de algumas reformas trabalhistas na regulamentação e nas instituições públicas do trabalho em
diálogo comparado. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein,
Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 222.
278
Idem, p. 222.
279
Também conhecido como contrato de teste.

148

(artigos 25, 35, 39-A, 39-B, 39-C e 39-E); novos critérios para o preenchimento de vagas e
avanço no emprego, tendo a antiguidade deixado de ser o fator mais relevante e tendo
maior relevância em seu lugar a adequação à tarefas diversas e à produtividade (artigos 39A, 153 até 153-V, 154); a possibilidade de se atribuir aos trabalhadores tarefas
complementares à sua tarefe principal, denominada polivalência (artigo 56); a
regulamentação da terceirização, ou subcontratação (artigos 15-A, 15-B, 15-C e 15-D); a
redução de salários vencidos, uma vez que o pagamento de salários atrasado só poderá ser
feito por um período máximo de 12 meses (artigo 48, 50 e 947), introdução do salário por
unidade de tempo, pagamento em hora (artigos 48, 50 e 947)280.
Dados da Comissão Econômica para a América Latina, no ano de 2016,
mostraram que a desigualdade no México é maior do que a média regional; além disso, a
economia mexicana cresceu apenas 2,6% entre 2004 e 2014281.
Atualmente, de cada 100 empregos no país, 61 são gerados por microempresas,
que não têm mais que 10 funcionários. As microempresas Mexicanas, porém, em sua
grande maioria, não tem contrato formal. Em 2005, 76,7% dos trabalhadores que não
possuíam contrato formal trabalhavam nas microempresas; em 2012, essa porcentagem
aumentou para 81,6% dos trabalhadores, e, em 2016, quatro anos após a reforma
trabalhista, essa porcentagem aumentou para 82,2%282.
O principal problema verificado, após reforma trabalhista mexicana, foi a
deterioração da renda real dos trabalhadores. Em 2005, os trabalhadores assalariados
obtiveram renda mensal de $ 5.405 (US$ 479 dólares) em termos reis e em 2016 esse valor
diminuiu para $ 4.836 (US$ 262 dólares). Isso porque se buscou manter a competitividade
comercial, oferecendo mão-de-obra barata para as grandes empresas investidoras283.
As alterações trazidas pela reforma trabalhista mexicana foram um instrumento de
flexibilização laboral e reduziram os custos do trabalho. Todavia, os principais impactos
foram: um lento crescimento econômico, maior precarização das relações de trabalho,
redução dos salários e o aumento da pobreza.
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No México, a Justiça do Trabalho é constituída por Juntas Federais e Juntas
Locais de Conciliação e Arbitragem ligadas ao Poder Executivo, sendo tripartites,
compostas por representantes do Governo, dos empregados e dos empregadores. Essa
opção possui um alto grau de burocracia e, em regra, falta de independência.
Diante de muita demanda social no sentido de que a Justiça do Trabalho passasse
a integrar o Poder Judiciário, em abril de 2016, foi encaminhado pelo Executivo uma
proposta de reforma constitucional que, entre outras medidas, implementou novos critérios
para a declaração de greve ilícita, instituiu que nas doenças do trabalho, ao invés de 100%
de seus salários, os trabalhadores recebessem apenas 50%, dispondo que a tabela de
enfermidades e de incapacidade permanente possa ser revista por uma comissão consultiva,
extinguiu as Juntas de Conciliação, substituindo-as por Tribunais do Trabalho, integrantes
do Judiciário. Foi publicado em 24 de fevereiro de 2017 o Decreto que altera os artigos
107 a 123 da Constituição do México. Pela previsão legal, os Tribunais começariam a
funcionar em 2018; no entanto, há profunda tensão entre as forças sociais, eis que alguns
entendem que a substituição poderia representar avanço para o sistema, e outros possuem o
entendimento de que será melhor a manutenção do sistema anterior, que ainda
permanece284.
Os últimos dados publicados revelam que, no ano de 2015, houve um aumento de
132% no número de ações distribuídas, se comparado com o número de ações ajuizadas no
ano de 1995285.

6.7 Reforma trabalhista no Brasil

Diante de uma grande crise econômica e política, após o impeachment da
Presidenta Dilma Rousseff, estava pronto o cenário para a implantação das reformas
estruturais demandadas pelos setores econômicos e financeiros e previstas no texto da Lei
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n.º 13.467/2017. O texto da Lei n.º 13.467/2017 introduziu profundas mudanças na
Consolidação das Leis do Trabalho, alterou 53 artigos (no caput e/ou parágrafos e/ou
incisos), incluiu 42 artigos, revogou outros 16 artigos (no todo ou em parte), além de
mudar ou suprimir dispositivos de outras leis. A Lei n.º 13.467/2017 alterou de forma
significativa o texto anterior da Consolidação das Leis do Trabalho, protecionista em
vários aspectos, dando ao leitor a impressão de estar diante de um resumo de todas as teses
de defesa do empregador utilizadas até então.
No Brasil, os argumentos dos defensores da reforma trabalhista, formada pelos
corpos técnicos de diferentes entidades patronais e instituições financeiras, foram: a)
“modernizar” a legislação trabalhista para melhor adequá-la a necessidade do mercado de
trabalho, pois a CLT foi criada em 1943 e está desatualizada; b) reduzir a proteção social
do trabalho para criar empregos, aumentar a competitividade e melhorar a produção; c)
flexibilizar o trabalho para gerar empregos; d) necessidade da redução da insegurança
jurídica, gerada pelo excesso de demandas trabalhistas e pela atuação protecionista da
Justiça do Trabalho, em descompasso com o quadro mundial, além de ser a Justiça do
Trabalho onerosa e pouco produtiva, sendo necessária uma modernização na sua legislação
para não afastar os investimentos necessários para o desenvolvimento nacional; e)
gratuidade da ação trabalhista estimula a litigiosidade; f) o excesso de proteção nas
relações trabalhistas brasileiras, resultaria, ainda, no afastamento de investimentos
econômicos, sendo necessário reduzir a excessiva rigidez do mercado de trabalho nacional,
reduzir os custos laborais e com isso aumentar a produtividade das empresas.
A reforma trabalhista, com esse entendimento, aumentou a flexibilização da
legislação trabalhista por meio do incentivo à utilização de contratos atípicos de trabalho,
dentre eles o contrato de trabalho intermitente.
Buscou, ainda, restringir a via de acesso ao judiciário trabalhista, instituindo que
mesmo os beneficiários da justiça gratuita, quando sucumbentes no objeto da perícia, serão
responsabilizados pelo pagamento dos honorários periciais, sendo deduzidos do crédito
trabalhista reconhecido na sentença. Prevê a sucumbência recíproca e a possibilidade de
condenação em honorários de sucumbência, podendo, da mesma forma, serem deduzidos
do crédito trabalhista reconhecido na sentença. A reforma trabalhista introduz, ainda, o
pagamento de custas processuais ao autor da ação na hipótese de arquivamento da ação por
sua ausência injustificada à audiência, como condição para propositura de nova demanda,
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em que pese ser beneficiária da justiça gratuita, resultando em um pesado ônus à
reclamação trabalhista.
Em alguns pontos, a reforma trabalhista regride até ao texto do Código Civil de
1916, quando, por exemplo, limita a possibilidade de interpretação dos magistrados ao
impor aos juízes e tribunais trabalhistas que apliquem somente os aspectos formais da
manifestação de vontade, ainda que a negociação coletiva viole princípios constitucionais,
ferindo os fundamentos da República inscritos na Constituição Federal (artigo 1º, III e IV e
artigo 3º, I, III e IV). Limita, ainda, a possibilidade da edição de Súmulas, sob
entendimento de que essa atividade extrapola a função de intérprete dos magistrados e dos
ministros do TST, agindo em um ativismo judicial.
A reforma trabalhista brasileira criou, também, o processo de jurisdição voluntária
de homologação de acordo extrajudicial. Essa medida vem sendo criticada por transformar
o judiciário em um órgão homologador de acordos extrajudiciais, função que originalmente
era do sindicato da categoria, mesmo não havendo uma pretensão resistida por parte do
trabalhador. Cogita-se em aumento de fraudes e lesão a direitos dos trabalhadores.
Relevante, ainda, a diminuição da efetividade na execução trabalhista, por meio da retirada
da possibilidade de prosseguir a execução trabalhista de ofício, além de instituir um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e recepcionar a prescrição
intercorrente.
Em outra frente, possibilitou que o negociado prevalecesse sobre o legislado,
mitigando o princípio da proteção, sob o entendimento de que o empregado e o
empregador estão em igualdade e pontua poucos obstáculos para a negociação individual
ou coletiva.
Os argumentos de que o excesso de demandas trabalhistas e a atuação
protecionista da Justiça do Trabalho estimulam a litigiosidade, geram insegurança jurídica,
é onerosa e pouco produtiva, sendo necessária uma modernização na sua legislação para
não afastar os investimentos necessários para o desenvolvimento nacional, não se
justificam.
Dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST comprovam que, de
2008 a 2012, o número de magistrados por habitantes era crescente, subindo de 1,75 por
100 mil habitantes em 2008 para 2,04 em 2012. Em 2013 esse número diminui para 1,97,
em 2014 diminui para 1,95, em 2015 diminui para 1,93, em 2016 diminui para 1,91 e em
2017 para 1,92 por 100 mil habitantes, o que demonstra a sobrecarga de trabalho da Justiça
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do Trabalho286. O número de servidores para cada 100.000 habitantes também diminuiu a
partir de 2012, passando de 22 em 2012, para 20,8 em 2017.
Enquanto o número de juízes era diminuído, o número de processos só aumentava
até 2016. Em 2011 cada magistrado em primeira instância recebia 761 casos novos e esse
número aumentou para 804 em 2012, para 833 em 2013, para 859 em 2014, para 883 em
2015, para 936 em 2016 e diminuiu para 929 em 2017287. Em 2017 foram 3.675.042, casos
novos recebidos pela Justiça do Trabalho.
A arrecadação de custas, emolumentos, previdência social, impostos e multas
aumentou 6,5% em 2017 em relação a 2016, totalizando R$ 3.588.477.056,26.
Os assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho são: 1º: Aviso Prévio, como
917.877 processos; 2º: multa do artigo 477 da CLT, com 912.103 processos; 3º: multa de
40% do FGTS, com 806.010 processos; 4º: multa do artigo 467 da CLT, com 795.370
processos; 5º: férias proporcionais, com 603.802 processos; 6º: 13º salário proporcional
com 578.769, no ano de 2017288. Dessa forma a maior parte das ações distribuídas na
Justiça do Trabalho, 60% segundo dados do CNJ, referem-se a verbas devidas na rescisão
contratual.
Quanto a alegação de que a Justiça do Trabalho seria pouco produtiva e
responsável pelo excesso de judicialização, os dados comprovam o oposto, eis que
enquanto a Justiça Estadual é responsável por 79,2% dos processos pendentes, a Justiça
Federal é responsável por 12,6% e a Justiça do Trabalho por 6,8%. Além disso, a Justiça
do Trabalho não é a que recebe mais processos novos. Enquanto a Justiça Estadual é
responsável por 68,1%, a Justiça Federal por 12,9% e a Justiça do Trabalho por 13,3% das
novas ações ajuizadas. A Justiça do Trabalho também é a que mais concilia, sendo
responsável por 6,0% na execução e 39,7% na fase de conhecimento, enquanto na Justiça
Estadual a conciliação na execução é de 4,5% e 14,8% na fase de conhecimento289.
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A flexibilização das relações de emprego fragiliza o objetivo das fiscalizações e
inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a verificação do cumprimento das
normas de proteção dos trabalhadores, pois restringe as possibilidades de atuação, em
situações que antes eram consideradas fraudulentas, tais como as terceirizações em
atividade-meio e em atividade-fim, o trabalho autônomo, tempo parcial, temporários e
agora, ainda, o trabalho intermitente.
Todas as reformas trabalhistas estudadas, assim como no Brasil, atacam o sistema
de proteção social e as instituições públicas que protegem os trabalhadores. No Brasil,
essas instituições são a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o
Sistema Federal de Fiscalização e Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego e os
Sindicatos e foram atacadas, ainda que indiretamente, por meio das medidas anteriormente
mencionadas.

6.8 Palavras finais

Diante dos argumentos utilizados para a implantação da reforma trabalhista no
Brasil, procura-se fazer um levantamento de algumas reformas trabalhistas em outros
países, para comprovar que eles não se justificam.
Assim como no Brasil, os argumentos utilizados para a implantação das reformas
trabalhistas estudadas são: ampliar o acesso ao mercado de trabalho, possibilitar uma
negociação direta entre trabalhadores e contratantes de mão-de-obra, modernização da
legislação do trabalho, legislação menos rígida, dentre outros.
Essas são as justificativas que fundamentam as reformas trabalhistas verificadas
no mundo e os discursos jurídicos atuais, numa tendência a dar maior importância ao livre
mercado como modelo de desenvolvimento econômico-social, ao qual o trabalho deve ser
submetido, afastando-se da ideia de proteção ao trabalho como corolário lógico da noção
da dignidade humana e da sua valorização social.
De acordo com os resultados apresentados no presente capítulo, não há prova de
que as alterações legislativas para flexibilizar as leis trabalhistas nos países estudados
tenham trazido os resultados positivos para o crescimento econômico e para diminuir as
taxas de desemprego e desigualdade social. No Brasil, recentemente, houve crescimento
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econômico, elevação da renda real dos trabalhadores e diminuição do desemprego, mesmo
na vigência da legislação trabalhista, dita protecionista, o que comprova não ser ela a
responsável pelo desemprego e pela insegurança jurídica.
Dados obtidos demonstram que as reformas trabalhistas, nos países estudados, não
reduziram o número de judicialização dos conflitos, com exceção do Reino Unido que, em
um primeiro momento, apresentou forte redução das demandas trabalhistas em face dos
ônus impostos. A litigiosidade brasileira decorre do descumprimento das normas
asseguradas pela Constituição Federal, eis que 60% das ações distribuídas na Justiça do
Trabalho, referem-se a verbas devidas na rescisão contratual e a sua redução tem
fundamento no grande ônus imposto pela reforma trabalhista.
As reformas trabalhistas estudadas atacam o sistema de proteção social e as
instituições públicas que protegem os trabalhadores, mesmo que de forma indireta. No
Brasil,, o sistema de proteção social está previsto na legislação do trabalho e as instituições
são a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Sistema Federal de
Fiscalização e Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego e os Sindicatos.
As reformas na Itália, assim como a nossa reforma trabalhista, foram utilizadas
sob o fundamento de que o desemprego e o mal funcionamento da economia poderiam
estar, em parte, relacionados à rigidez do mercado e a solução seria flexibilizar a
regulamentação pública do trabalho. Na Itália, a redução de custos, por meio da
flexibilização do mercado de trabalho, resultou no declínio na produção da economia, o
crescimento significativo do desemprego, a deterioração das condições de emprego e a
perda da estabilidade profissional dos trabalhadores.
Na Espanha, os efeitos da reforma trabalhista foram: a) para as empresas, maior
produtividade e competitividade pela redução de custos e uso em grande número da
flexibilidade interna; b) para os trabalhadores, perda de empregos e redução salarial pela
substituição dos empregados; c) para o mercado de trabalho, precariedade no trabalho com
salários baixos e a utilização do trabalho atempo parcial; d) para a economia, déficit
público e conflitos trabalhistas.
Nem mesmo em economias mais estáveis, a exemplo da Alemanha, em que se
optou pela flexibilização da legislação acompanhada da estratégia baseada em inovações
produtivas, houve uma melhoria no mercado de trabalho. Na Alemanha, as reformas
trabalhistas diminuíram a proteção dos empregados e precarizaram as relações de trabalho,
em grande parte pelo aumento na utilização dos contratos atípicos em substituição aos
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empregos regulares e aumentaram a desigualdade salarial, levando inclusive a queda nos
salários.
De igual maneira ocorreu no Reino Unido, onde houve o crescimento do emprego,
todavia em ocupações de baixa renda, agravando os problemas de pobreza e obrigando os
trabalhadores a procurar um segundo emprego atípico, tais como o falso autônomo,
temporário ou zero hora. O mercado de trabalho business friendly, mais amigável às
demandas dos empregadores resultou na consolidação de direitos trabalhistas mínimos,
além de retirar a possibilidade de os trabalhadores negociarem coletivamente.
No Chile, a reforma trabalhista eliminou a legislação protetora dos direitos dos
trabalhadores, não resultou no aumento de emprego, reduziu os salários e resultou na
queda do poder aquisitivo dos trabalhadores.
No México, a reforma trabalhista aumentou flexibilização da legislação, por meio
de medidas que permitiram maior utilização da mão de obra terceirizada na contratação e a
redução de custos. Os resultados mais significativos das alterações foram um lento
crescimento econômico, maior precarização das relações de trabalho, redução dos salários
e o aumento da pobreza.
As reformas trabalhistas abordadas não solucionaram os problemas econômicos
dos países e vieram acompanhadas de mais distorções sociais. O problema econômico dos
países, ressalvadas as suas diferenças históricas, não será solucionado tão somente com
reformas no mercado de trabalho, mas em projetos que enfrentem o desenvolvimento da
economia como um todo.
Resumidamente, as experiências internacionais estudadas para flexibilizar a
legislação e os direitos sociais, além de em alguns casos facilitar a despedida, apontam
elementos em comum: objetivam a redução do custo do trabalho, não têm impacto
significativo na criação de empregos, precarizam as relações de emprego, retiram a ou
diminuem a atuação sindical, não resolvem ou dificultam a judicialização dos conflitos e
diminuem a fiscalização.
Dessa forma, verifica-se que os motivos que fundamentam a reforma trabalhista
nos demais países estudados possuem uma certa identidade com a verificada no Brasil.
Entretanto, algumas exceções são verificadas no Brasil, a exemplo: a) o sistema brasileiro
não previa os obstáculos ou freios existentes para a despedida do trabalhador; b) no Brasil,
não verificam medidas de incentivo para a criação de empregos em setores vulneráveis tais
como jovens, desempregados, mulheres e idosos; c) a reforma trabalhista no Brasil não tem
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por objetivo compatibilizar a vida pessoal e familiar do trabalhador com o horário de
trabalho, para aumentar a qualidade de vida ou possibilitar que o jovem estude; d) a
reforma trabalhista no Brasil, diversamente dos outros países, impediu o acesso ao
judiciário por meio da previsão de custas processuais, mesmo aos beneficiários da justiça
gratuita, entre outras, mostrando-se que a reforma trabalhista brasileira foi mais profunda
no sentido de diminuir a proteção ao trabalhador.
Os dados evidenciam que diminuir as proteções no mercado de trabalho aumenta
a utilização de empregos precários, diminui os salários e acresce a desigualdade social.
Conclui-se, ainda, que a flexibilização das leis trabalhistas não aumentam o emprego e não
contribuem para o crescimento econômico, sendo necessário um projeto de
desenvolvimento que atue em toda a economia e não apenas no mercado de trabalho.
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Capítulo 7 – O Contrato de Trabalho Intermitente

O Projeto de Lei 3785/2012, do Deputado Federal Laércio Oliveira, apensado ao
Projeto de Lei 6363/2005, que instituiu o trabalho intermitente, justificou a sua criação
porque “o mundo do trabalho moderno ganhou feições, exigências, necessidades e
circunstâncias que carecem de regulamentos próprios, para proteger o trabalhador e a
empresa.” Esclareceu que “não são raros os casos em que as pessoas têm interesse de
trabalhar apenas parte da semana ou do dia, para ter mais tempo para si, sua família, ou
mesmo para outros ganhos financeiros, ou em preparação intelectual e profissional. Por
outro lado, existem atividades econômicas hoje que não demandam manter um número de
empregados o tempo todo, e por outro lado, há atividades que carecem de mão de obra em
determinados horários ou períodos descontínuos.” E ponderou que “... parece ser obrigação
do legislador buscar formas sérias e corretas de soluções para essas transformações sociais,
que muitas vezes aprisionam tanto os trabalhadores quanto as empresas, prejudicando o
desenvolvimento do país, e o aperfeiçoamento das relações humanas.” O projeto
mencionava, ainda, a utilização do direito comparado italiano e português, bem como a
mesma denominação utilizada nesses países, ou seja, “trabalho intermitente”.
O contrato de trabalho intermitente no Brasil vem, ainda, acompanhado de um
discurso econômico, pois busca diminuir a taxa de desemprego e modernizar a legislação
trabalhista para tornar as empresas mais competitivas no mercado externo, em um
momento de grave crise econômica.
O texto original foi alterado pelo PLC 38/2017 e deu origem à Lei 13.467/2017. O
processo legislativo e suas justificativas são muito importantes como um ponto de partida
para o caminho a ser seguindo pelo intérprete do direito, eis que retrata a intenção do
legislador no momento da criação da norma.
Nessa modalidade, o trabalhador apenas recebe remuneração se for convocado para
a prestação de serviços, não havendo garantia de jornada mínima ou de renda mínima.
Com a sua utilização, apesar do vínculo de subordinação típico, é permitida a utilização
descontínua do tempo de trabalho, com reflexos diretos nos ganhos resultantes do trabalho
efetivamente realizado. Poderá trabalhar algumas horas na semana, alguns dias no mês ou
no ano, fazendo jus, tão somente, às horas ou aos dias efetivamente laborados. Na prática,
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poderá receber salário mensal inferior ao salário mínimo ou piso salarial da categoria, ou,
ainda, nada receber.
Paulo Sérgio João, no artigo “trabalho intermitente: novo conceito de vínculo de
emprego” entende que:
Quanto ao contrato de trabalho intermitente, dizem alguns que as
empresas terão maior facilidade e flexibilidade na contratação de
trabalhadores nesta modalidade e, outros dirão que o trabalho
intermitente tenderá a reduzir o número de 14 milhões de desempregados.
De fato, a lei incorporou a prática de trabalhos em “bicos” para dar a ela
proteção trabalhista.
Da forma como está, o contrato de trabalho intermitente é um contrato
sem garantias e sem obrigações. Pela ausência de garantias ao trabalhador
contratado, a lei permitirá o deslocamento de trabalhadores da estatística
de desempregado para emprego intermitente, sem qualquer certeza de
salário no mês porquanto condicionado à convocação pelo empregador. É
o emprego sem compromisso de prover renda290.

Neste capítulo, independentemente da discussão em torno da reforma trabalhista
propriamente dita, trata-se da melhor aplicação possível para pacificar eventuais conflitos
resultantes dessa novidade legislativa sobre o trabalho intermitente.
Essa nova modalidade de contrato de trabalho introduzida na CLT pela reforma
trabalhista já é aplicada em alguns países e, no desenvolvimento desse capítulo, apresentase uma breve análise desses modelos.

7.1 Nomenclatura e conceito de trabalho intermitente

Conforme o dicionário Houaiss291, intermitente é aquele “em que ocorrem
interrupções; que cessa e recomeça por intervalos; intervalado, descontínuo.” Essa
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modalidade contratual é chamada por Homero Batista Mateus da Silva de contrato-zero ou
popularmente “bico oficial”292.
A nomenclatura dada a esse contrato atípico brasileiro, contrato intermitente, é
denominada trabalho intermitente em Portugal, lavoro intermittente na Itália, trabalho fijodiscontínuos (fixos-descontínuos) ou “sob-chamada” na Espanha, arbeit auf abruf na
Alemanha, zero-hour contracts na Inglaterra e just-in-time scheduling nos EUA.
A Lei 13.467/2017 alterou o caput do artigo 443 da CLT para incluir e diferenciar
o trabalho intermitente, dos contratos de trabalho por prazo determinado e por prazo
indeterminado. Assim, nos termos do artigo 443 da CLT, “o contrato individual de trabalho
poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por tempo
determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.”
A definição do contrato de trabalho intermitente, por sua vez, veio inserida no § 3º
do artigo 443 da CLT:
§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a
prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas,
regidos por legislação própria.

Dessa forma, será considerado um contrato de trabalho como intermitente, quando
a prestação de serviços se der com subordinação; porém de uma forma não contínua, com a
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade.
Trabalho intermitente é aquele em que se firma um contrato escrito de vínculo de
emprego entre as partes; todavia diversamente do contrato padrão, pressupõe a prestação
de serviços sem continuidade, mantendo suas demais características de pessoalidade,
subordinação e onerosidade.
De acordo com o professor José Cairo Júnior293, trabalho intermitente é aquele
que sofre solução de continuidade, ou seja, é um trabalho descontínuo. Sendo assim, o
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empregado intermitente é aquele que presta seus serviços sem continuidade, mas de
natureza não eventual e pessoal, sob a direção do empregador e mediante pagamento de
salário.
Segundo Gustavo Felipe Barbosa Garcia294:
No trabalho intermitente a jornada de trabalho é normalmente móvel e
mais flexível, permitindo que o empregado receba apenas pelo tempo de
laborar efetivamente prestado, deixando ao empregador a definição do
período que será laborado em cada dia e época.

7.2 Limitação na utilização do trabalho intermitente

A exceção prevista no § 3º, do artigo 443 da CLT, foi solicitada pela categoria dos
aeronautas e expressamente os exclui dessa modalidade de trabalho, eis que regida por
legislação própria. Sendo assim, ainda que o dispositivo legal não tenha limitado a sua
utilização por outras atividades, também não estabeleceu critérios em relação a atividade
desenvolvida pelo empregador.
Seguindo esse raciocínio, poder-se-ia concluir que o contrato de trabalho
intermitente poderia ser utilizado indistintamente por qualquer empregador e
independentemente de sua atividade econômica ser caracterizada como perene ou
intermitente. Todavia, a utilização do contrato intermitente em qualquer atividade
desempenhada pelo empregador, certamente, resultaria em questões jurídicas sem qualquer
respaldo se analisadas sistematicamente junto à legislação trabalhista e seus princípios.
Assim, entende-se, a interpretação mais adequada é a de que o contrato de
trabalho intermitente poderá ser utilizado em serviços nos quais se verifica a intermitência
da atividade desenvolvida pelo empregador, melhor esclarecendo, empresas que, por sua
natureza, exerçam atividades em descontinuidade ou em intensidade variável ou, ainda, em
atividades que não sejam regidas por legislação própria.
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Se a jurisprudência se posicionar no sentido de que o contrato de trabalho
intermitente poderá ser utilizado em qualquer atividade, mesmo em atividades contínuas,
ou regidas por legislação própria, pode-se deparar com situações em que o trabalhador
contratado como intermitente, que entender ter sido prejudicado com esse tipo de relação
jurídica, seja declarado como empregado nos termos do artigo 3º da CLT, pois presentes
todos os requisitos por ela exigidos.
Um exemplo, facilmente visualizado, é o da diarista que executa trabalho
doméstico duas vezes por semana. Ela, a princípio, não será considerada uma empregada
doméstica porque, conforme o artigo 1º da Lei Complementar n.º 150/2015, é considerado
empregado doméstico “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa
e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas,
por mais de 2 (dois) dias por semana”. Nesta hipótese, o que possibilitaria a aplicação da
Lei Complementar n.º 150/2015, que lhe é mais favorável, é a continuidade na prestação
dos serviços domésticos por mais de dois dias. Essa diarista também não pode ser
contratada na condição de intermitente, porque a atividade desenvolvida não é descontínua
ou de intensidade variável, possui forma contínua e legislação própria.
Homero Batista Mateus da Silva, no mesmo sentido, entende que:
2. O aspecto mais intrigante dessa construção do legislador é o fato de
que, normalmente, as atividades ocasionais ficam à margem do direito do
trabalho e, por extensão, não são levadas a registro pelo empregador. Se
acionado perante a Justiça do Trabalho, o tomador de serviços costuma
argumentar que o trabalho era descontínuo o bastante para mitigar o
conceito de contrato de trabalho, por lhe faltar o requisito da não
eventualidade – art. 3º da CLT. Ora, neste passo é o próprio legislador
que altera a lógica da contestação do réu, para flexibilizar o conceito de
habitualidade.
3. Embora a palavra habitualidade não conste expressamente do art. 3º da
CLT, há consenso de que esse requisito é a chave para a compreensão da
essência da relação de emprego. Ao afirmar que o trabalho subordinado,
pessoal e oneroso passa a ser um contrato de trabalho se a atividade for
“não eventual”, o art. 3º sedimentou as bases para o conteúdo da
habitualidade – aquilo que se repete, de maneira razoavelmente esperada.
4. Com efeito, repetição esperada não significa repetição cotidiana. Neste
sentido, merece elogio a reforma de 2017, que, por vias indiretas,
pretende albergar no direito do trabalho as atividades repetitivas não
cotidianas. O conceito de habitual não sofre alteração, se o entendermos,
desde logo, como um fato frequente e reiterado, independentemente da
quantidade de “horas, dias ou meses”, tal como propõe o art. 443, §3º.
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Praticamente desaparece a linha de defesa concentrada no caráter
espaçado ou episódico da prestação dos serviços295.

Não se entende pacificamente essa situação, havendo, ainda, o entendimento de
que a diarista pode ser contratada como trabalhadora intermitente, porque a lei não dispõe
sobre a possibilidade da intermitência da atividade do empregador doméstico. Acrescentam
que a lei do doméstico dispõe que ao trabalhador doméstico são aplicáveis as disposições
contidas na CLT, motivo pelo qual o trabalhador doméstico que labora dois dias por
semana ou menos em âmbito residencial também pode ser contratado como trabalhador
intermitente, com a proteção legal aplicável a essa categoria de trabalhador e não mais as
proteções devidas a um trabalhador autônomo.

7.3 Nova abordagem para a subordinação do trabalhador intermitente

Trata-se de um contrato individual de trabalho subordinado e por prazo
indeterminado, eis que, como se sabe, o contrato por tempo determinado, além de ser uma
exceção à regra geral de que os contratos de trabalho são firmados por tempo
indeterminado, devem estar devidamente previstos em lei.
Até a aprovação da reforma trabalhista, existindo prova da possibilidade de recusa
do empregado em executar as atividades solicitadas pelo empregador, restava comprovada
a falta de subordinação na relação existente, e, por conseguinte, havia o afastamento da
relação de emprego alegada com fundamento no artigo 3º da CLT. Após a reforma
trabalhista, mesmo diante da possibilidade de recusa pelo empregado, o contrato de
trabalho intermitente é considerado como sendo um contrato subordinado, o que significa
uma nova abordagem para a relação de trabalho subordinado.
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SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 –
artigo por artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 47.
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7.4 Cotas legais

Outra questão em relação ao tema é a possibilidade de utilização do trabalhador
intermitente, para o cômputo das cotas legais, por exemplo, os aprendizes e as pessoas com
deficiência. Entende-se não ser possível por conta da precariedade desse tipo de
contratação.
O maior objetivo do contrato de aprendiz é ser um instrumento de inserção efetiva
no mercado de trabalho, principalmente em época de crise e de desemprego estrutural. A
aprendizagem é um instituto destinado à formação técnico-profissional de adolescentes e
jovens, desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas. Seu objetivo não seria
atingido por meio da utilização do contrato de trabalho intermitente.
De igual maneira, na hipótese de ser o beneficiário da cota legal uma pessoa com
deficiência, contratada na condição de trabalhador intermitente, o objetivo maior dessa
ação afirmativa não seria atingido. O trabalhador intermitente não executaria suas
atividades de forma contínua, não haveria a inserção do trabalhador na rotina da empresa.
Para as cotas legais, tem-se que considerar que, além do direito ao trabalho, existe o direito
à inclusão na empresa e o direito de convivência com outras pessoas. Essa convivência é
necessária, quando se considera que o modelo ideal a ser seguido é o modelo social, que
entende que a superação da deficiência não depende apenas do indivíduo, mas de toda a
sociedade.

7.5 Requisitos para a validade do contrato de trabalho intermitente

Alguns requisitos devem ser observados para a validade desse tipo de contratação,
segundo o disposto no artigo 452-A, incluído a CLT pela Lei 13.467/2017:
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por
escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não
pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos
demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em
contrato intermitente ou não.
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A forma escrita, expressamente prevista para a elaboração do contrato
intermitente, constitui um requisito formal de sua validade296. Não havendo a elaboração
de um contrato escrito, poderá ser comprovado tratar-se de um contrato de trabalho
firmado nos termos do artigo 3º da CLT e, consequentemente, o tempo que estiver à
disposição do empregador, aguardando ser chamado, ser considerado como serviço efetivo,
de acordo com o art. 4º da CLT.

7.6 Valor devido ao trabalhador intermitente

A redação do artigo 452-A dispõe, ainda, que o valor da hora de trabalho não
pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais
empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou
não. Dessa forma, o melhor entendimento é o de que, além da observância ao salário
mínimo legal, também deverá ser observado o salário mínimo profissional, fixado por
296

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, sobre os requisitos do contrato de trabalho
intermitente consignava que:
“Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que
previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário
mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e observado o disposto no § 12;
e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração. (...)
Art. 452-B. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:
I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços;
III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços;
IV - formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados nos
termos dos § 1º e § 2º do art. 452-A.”
Atualmente, a Portaria 349/2018, possui quase a mesma redação:
“Art. 2º O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário
mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma
função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração. (...)
Art. 3º É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:
I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e
III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços.”
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negociação coletiva de trabalho, como base de cálculo para a remuneração acordada,
quando o empregado pertencer a uma categoria profissional que tem piso salarial maior
que o salário mínimo legal.
Essa disposição legal visa esclarecer que não poderá haver discriminação
remuneratória horária entre empregados que desempenham a mesma atividade ou função,
pois a jornada exercida pelos trabalhadores intermitentes poderá ser diferente, na medida
em que é variável297.
Dessa forma, o salário hora do trabalhador intermitente, em local de trabalho onde
se utilize a base de cálculo de 220 horas por mês, não poderá ser inferior a R$ 4,33 (quatro
reais e trinta e três centavos), eis que o salário mínimo em janeiro de 2018 corresponde à
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Caso o salário dos demais empregados
por contrato de prazo indeterminado, ou trabalhador intermitente, que exerçam as mesmas
funções seja superior ao mínimo, o salário hora do trabalhador intermitente deverá utilizar
o mesmo valor. O mesmo ocorrerá se o critério utilizado para o pagamento do salário
mensal for diverso da base de cálculo de 220 horas mensais, hipótese em que o divisor
mais benéfico deverá ser utilizado para o cálculo do valor hora de trabalho do trabalhador
intermitente.
Como a lei assegura tão somente o pagamento do valor da hora de trabalho,
entende-se que, na prática, o trabalhador intermitente poderá receber menos que um salário
mínimo no mês, ou até não receber valor algum na hipótese de não ser convocado para o
trabalho. Não garantir o recebimento do salário mínimo mensal ao trabalhador intermitente
não é aceitável, porque não poderia a Lei 13.467/17 prever que o trabalhador intermitente
receberá pelas horas efetivamente trabalhadas, em detrimento da garantia constitucional,
restando clara a inconstitucionalidade do caput e § 8º do artigo 452-A da CLT, por ofensa
ao princípio da garantia do salário mínimo previsto nos incisos IV e VII, do artigo 7º e no §
2º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, além de afronta ao inciso III, do artigo 1º
da Constituição Federal de 1988 e do inciso III do artigo 3º da Constituição Federal de
1988.
No mesmo sentido é o entendimento de Homero Batista Mateus da Silva:
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Atualmente, a Portaria 349/2018, dispõe que pagar remuneração horária ou diária superior à paga aos
demais trabalhadores da empresa contratados a prazo indeterminado, não constitui discriminação salarial:
“Art. 2º, § 3º Dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente, não constitui
descumprimento do inciso II do caput ou discriminação salarial pagar ao trabalhador intermitente

166

A figura é assustadora porque poderá resolver os índices de desemprego
do Brasil sem que as pessoas tenham renda assegurada (nem vamos falar
de dignidade assegurada, pois isso já seria ir longe demais). (...) O
propósito do registro é apenas blindar a empresa da alegação de mão de
obra clandestina e facilitar a comunicação com os garçons cadastrados.
Juridicamente, não há proibição à recusa dos chamados, diz o § 3º, mas
na prática ninguém duvida dos prejuízos assumidos pelo empregado que
reiteradamente declinar do convite porque já se encontra em outra
atividade que o prestigia mais frequentemente. Ele pode deixar de ser
chamado ou pode ser tratado com mais rigor do que os parceiros. A lei
propõe que a empresa possa lhe pagar zero ao final do dia, da semana, do
mês e do ano, pelo fato de que não houve aproveitamento de sua mão de
obra. Claro que quem não trabalha nada deve receber, mas o espantoso
nesta norma, repita-se, é autorizar a existência de um contrato de trabalho
zerado, quando isso, na verdade, não é um contrato de trabalho. Parece
que a norma foi construída para deixar juízes e fiscais do trabalho reféns
de uma situação construída no papel: basta que a empresa exiba o
contrato-zero, sob a forma escrita, que ele deixa de ser apenado. Não se
consegue prever, neste momento, qual será a reação da jurisprudência
sobre a constitucionalidade do contrato-zero, mas temos algumas pistas
para seguir298.

Em sentido contrário, Maurício Godinho Delgado entende que:
Lidos, apressadamente e em sua literalidade, os novos preceitos jurídicos
parecem querer criar um contrato de trabalho sem salário. Ou melhor: o
salário poderá existir, ocasionalmente, se e quando o trabalhador for
convocado para o trabalho, uma vez que ele terá o seu pagamento devido
na estrita medida desse trabalho ocasional.
A interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do art. 443,
caput e § 3º, combinado com o art. 452-A da CLT, caput, e seus
parágrafos e incisos diversos, conduz, naturalmente, a resultado
interpretativo diverso.
O que os preceitos legais fazem é, nada mais nada menos, do que criar
mais uma modalidade de salário por unidade de obra ou, pelo menos, de
salário-tarefa: o salário contratual será calculado em função da produção
do trabalhador no respectivo mês, produção a ser estimada pelo número
de horas em que se colocou, efetivamente, à disposição do empregador no
ambiente de trabalho, segundo convocação feita por esse empregador.
Tratando-se, pois, de salário por unidade de obra ou de salário-tarefa, tem
o empregado garantido, sem dúvida, o mínimo fixado em lei (salário
mínimo legal), em periodicidade mensal. É o que assegura a
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 78, caput e parágrafo único,
CLT); com mais clareza, a propósito, é o que assegura também a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 7º, VII:
remuneração horária ou diária superior à paga aos demais trabalhadores da empresa contratados a prazo
indeterminado.”
298
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 –
artigo por artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 48.
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"Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
( ... )
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável".
(grifos acrescidos).
Ou seja: em conformidade com o Direito do Trabalho, quer por preceitos
da CLT (art. 78, caput e parágrafo único), quer por preceito
constitucional (art. 7º, VII), é assegurado aos empregados que percebam
remuneração variável, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo
legal - ou seja, o salário mínimo imperativo vigente no País durante a
existência do respectivo contrato de trabalho.
Essa garantia constitucional, aliás, é reconhecida por diversos julgados do
Supremo Tribunal Federal com respeito aos servidores celetistas da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional - ou seja,
empregados estatais, naturalmente regidos pela CLT (OJ 358, II, do
TST)299.

A lei poderia ter garantido expressamente, ao empregado contratado como
intermitente, o recebimento do salário mínimo mensal. Essa garantia forçaria o empregador
a lhe chamar para trabalhar ao menos algumas horas por mês ou indenizar o trabalhador
contratado, quando não houvesse a necessidade do trabalho.

7.7 Formas de convocação

O empregado será convocado pelo empregador com, no mínimo, três dias corridos
de antecedência ao dia do início do trabalho. A jornada a ser observada deverá estar
expressa na convocação. Nos termos do § 1º, do artigo 452-A, da CLT:
§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz,
para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo
menos, três dias corridos de antecedência.

A lei não estabelece qual será o meio hábil para a convocação do empregado,
mencionando expressamente, tão somente, qualquer meio de comunicação eficaz. Entendese que o meio utilizado pelo empregador para enviar a convocação poderá ser qualquer
meio de comunicação eficaz acordado entre as partes, telefonema, telegrama, e-mail,
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WhatsApp, entre outros. Todavia, por cautela e já prevendo a possibilidade de
questionamento

em

relação

à

existência

ou

não

de

convocação,

aceite

e,

consequentemente, a aplicação de multa à parte que descumpriu o acordado, os meios mais
indicados são aqueles que possam ser documentados. Dessa forma, se a convocação foi
efetuada por telegrama, melhor seria se tivesse sido com o aviso de recebimento (AR); se
foi efetuada por carta, deveria ter necessariamente a assinatura de quem a recebeu; se foi
efetuada por WhatsApp, melhor documentar a resposta, por meio de prints da tela; dentre
outros. Utilizando esse raciocínio, o telefonema seria a forma menos indicada de efetuar a
convocação ou para aceitar a oferta.

7.8 Resposta à convocação
Nos termos do § 2º do artigo 452-A, recebida a convocação, o empregado terá o
prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.
Entende-se que o prazo para resposta deve ser contado, excluído o dia da sua ciência, e que
um dia útil mencionado é um período muito curto para a resposta ao chamado300.
Dessa forma, apesar de ser obrigatória a convocação do trabalhador para o
trabalho intermitente, o empregado não está obrigado a responder a convocação nem a
aceitar a proposta de trabalho oferecida, podendo inclusive fazê-lo sem que haja qualquer
justificativa para a sua recusa.

7.9 Recusa à convocação e a subordinação

A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de
trabalho intermitente (§ 3º do artigo 452-A). Sendo assim, a recusa do empregado, não
caracteriza insubordinação. Uma vez que não há limites para o número de recusas feitas
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DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n.
13.467/2017/ Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo: LTr, 2017, p. 155.
300
A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, previa prazo de vinte e quatro horas e não de
um dia útil para responder ao chamado, esclarecendo a dúvida justificável criada pela redação do § 2º do
artigo 452-A da CLT.
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pelo empregado, não há que se falar em qualquer infração disciplinar ou hipótese de justa
causa sob esse fundamento. Na prática, uma recusa, ou falta de resposta do empregado,
poderá causar uma certa animosidade na relação existente e, mesmo não havendo o
rompimento do contrato com o trabalhador, correrá o risco de não mais ser chamado para
desenvolver as suas atividades.
Se o empregado intermitente não respondeu à convocação no prazo, mas no dia e
horário descrito na convocação compareceu para o trabalho, o empregador não será
obrigado a permitir que ele execute a função, mesmo porque certamente convocou outro
trabalhador para desenvolver a atividade.

7.10 Jornada do trabalhador intermitente

Não há qualquer previsão quanto à jornada mínima ou máxima que os
trabalhadores intermitentes devem cumprir. Essa lacuna resulta em algumas consequências
para o trabalhador intermitente, e dentre elas dois extremos: a) se a jornada for muito curta,
o custo com o seu deslocamento, alimentação, entre outros certamente não compensará a
remuneração que receberá pelas horas efetivamente trabalhadas e, mais que isso, terá que
atender a outros chamados para receber o mínimo necessário para sua sobrevivência,
resultando estresse no trabalho e até futuramente, talvez, alguns problemas de saúde; b) se
a jornada for muito extensa, poderá comprometer sua integridade física e impossibilitar
que consiga outras colocações.
A falta de fixação de jornada nessa modalidade contratual não fere a previsão do
inciso XIII e do inciso XVI, do artigo 7º da Constituição Federal, porque o trabalhador
intermitente, quando tiver sua jornada superior a 8 horas diárias ou quarenta e quatro
semanais, ou estipulação diversa em legislação específica, acordo ou convenção coletiva
de trabalho, terá garantido o direito ao pagamento da remuneração do serviço
extraordinário, acrescida de adicional de horas extras de, no mínimo, cinquenta por cento.
Da mesma forma terá direito ao intervalo para refeição e descanso, nos termos do artigo 71
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da CLT301. Isso porque o trabalhador intermitente é um empregado que possui as garantias
previstas na CLT, ressalvadas as especificidades previstas no artigo 452-A e §§ 1º ao 9º.
Maurício Godinho Delgado, acrescenta, ainda que:
O rol do § 6º do art. 452-A da CLT é, porém, meramente exemplificativo.
Outras parcelas podem incidir em benefício desse trabalhador
institucionalmente precarizado. Ilustrativamente, sendo noturno o
trabalho prestado, caberá se respeitar a hora ficta e se realizar o
pagamento da hora noturna (art. 7º, IX, CF; art. 73, caput e § 1º, CLT)302.

7.11 Multa pelo descumprimento e justo motivo

O § 4º do artigo 452-A é muito criticado pela doutrina. Nos termos do § 4º do
artigo 452-A:
§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que
descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta
dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida,
permitida a compensação em igual prazo.

Embora a multa possa ser aplicada a qualquer das partes que descumpra a
obrigação contratual, seja porque o trabalhador não compareceu ao trabalho, seja porque o
empregador não honrou a convocação efetuada, a penalidade de 50% (cinquenta por cento)
da remuneração devida, mesmo sendo permitida a compensação, mostra-se por demais
onerosa ao trabalhador. O trabalhador intermitente praticamente assume o risco do
negócio303.

301

Art. 71 Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de
um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze)
minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas. (...)
§ 4° A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido,
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
302
DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n.
13.467/2017/ Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo: LTr, 2017, p. 157.
303
O artigo 3º, inciso I, da Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, corretamente havia
revogado o § 4º do art.452-A.
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A lei não esclarece quais seriam as justificativas aceitáveis. O justo motivo
previsto no § 4º do artigo 452-A é muito subjetivo, sendo pacífico que as faltas legais,
previstas no artigo 473 da CLT, que configuram interrupção do contrato de trabalho, por
exemplo, falecimentos, casamento, nascimento de filho, doação de sangue, exigências do
serviço militar, além do comparecimento a juízo, acompanhamento de filho em consulta
médica, dentre outros, também seriam justificativas possíveis. Nessas hipóteses, o
empregado não terá a obrigação de pagar a multa ao empregador; entretanto, mesmo sendo
uma ausência justificada, o empregador não estará obrigado a pagar a remuneração
ajustada.
Em relação ao pagamento da multa aplicada ao trabalhador que, embora tenha
aceitado a oferta, não compareceu ao trabalho e não justificou a sua falta, entende-se ser
possível a sua compensação no prazo de 30 dias. Passado esse prazo, sem que o empregado
fosse novamente chamado, não poderá mais o empregador compensar a falta ao trabalho
com o pagamento devido pela nova convocação.

7.12 Período de inatividade e exclusividade

Nos termos do § 5º do artigo 452-A304, o período de inatividade não será
considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a
outros contratantes.

304

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, no art. 3º, inciso I, havia revogado o § 5º do
artigo 452-A, e no art. 452-C, dispunha que:
“Art. 452-C. Para fins do disposto no § 3º do art. 443, considera-se período de inatividade o intervalo
temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado
serviços nos termos do § 1º do art. 452- A.
§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho
intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.
§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição
do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho
intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade.”
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
“Art. 4º Para fins do disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se período
de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido
convocado e tenha prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A da referida lei.
§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho
intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.
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Segundo Gustavo Filipe Barbosa Garcia305, no contrato intermitente, o período de
inatividade tem natureza de suspensão do contrato de trabalho, pois o empregado não
presta serviços, não tendo direito à remuneração, nem o tempo de serviço será computado.
Constata-se uma grande mudança na natureza jurídica das horas verificadas no
período de inatividade, eis que antes da reforma trabalhista poderiam ser consideradas
como sendo tempo à disposição do empregador, aguardando ordens, conforme disposição
do art. 4º da CLT e, agora, após a instituição do contrato de trabalho intermitente, passam a
ser consideradas como horas de inatividade e sem remuneração. Além disso, a lei não
estabelece qual será o período mínimo ou máximo dessa inatividade, e dessa forma não há
limites306.
Se o empregador não convocar o trabalhador por um longo período, ele não terá
meios de subsistência, pois a sua remuneração está diretamente relacionada com o efetivo
trabalho, além de não permitir a necessária desconexão, para a recomposição da saúde do
trabalhador. O empregado intermitente não pode ficar indefinidamente aguardando ser
convocado pelo empregador, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana e
valorização do trabalho, além de maquiar as estatísticas de desemprego no país; daí a
necessidade de limitar o tempo de espera do empregado sem qualquer convocação pelo
empregador.
O § 5º do art. 452 da CLT é expresso em relação à falta de exclusividade no
período de inatividade. Todavia, o trabalhador intermitente mantém os direitos e os deveres
resultantes do contrato de trabalho firmado. Dessa forma, poder-se-ia pensar na
possibilidade de existir uma limitação de tempo de trabalho gasto em atividades realizadas
para outros contratantes ou em relação à necessidade de se informar para quem a atividade
será desenvolvida. Isso porque, havendo um excesso de jornada de trabalho, com o

§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição
do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho
intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade.”
305
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT Comentada. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2018, p. 415.
306
Em relação a esse tema, a Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, previa no § 11 que
“na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º
não poderá ser estipulado por período superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período de
prestação de serviço”, na tentativa de impossibilitar a desvirtuação do contrato intermitente, mesmo na
hipótese da convocação exceder um mês.
A Medida Provisória 808/2017 previa ainda, no art. 452-D, um limite máximo para o período de inatividade
de um ano, sob pena de ser considerar o contrato intermitente rescindido de pleno direito:
Art. 452-D. Decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado
a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o
que for mais recente, será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente.
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consequente desgaste físico e mental do trabalhador, poderia existir um risco de acidente
de trabalho no estabelecimento do empregador. Além disso, desconhecer quem são os
outros contratantes do seu empregado, no período de inatividade, poderia gerar a troca de
informações confidenciais com empresas concorrentes. Nessas hipóteses, havendo algum
limite imposto pelo empregador, devidamente justificado, entende-se ser possível que seja
convencionado entre as partes ou, até mesmo, determinado judicialmente que o empregado
receba esses períodos de inatividade limitada pelo empregador, como um tempo à
disposição nos termos do artigo 4º da CLT. Outra sugestão, que resolveria essas possíveis
limitações no contrato de trabalho intermitente, e que é objeto de proposta de projeto de lei
neste trabalho apresentada, seria uma compensação retributiva em valor estabelecido em
instrumento de negociação coletiva de trabalho ou, na sua falta, de 20% do salário mínimo
vigente, a ser paga pelo empregador com periodicidade igual à da sua remuneração mensal.
Homero Batista Mateus da Silva entende que a exigência de exclusividade do
empregado intermitente seria um absurdo em um contrato em que não se garante
pagamento ao fim do mês e que deve ser respeitado até mesmo o direito de trabalhar para a
concorrência. Cita como exemplo, e entende ser razoável, para casos como de um garçom
sujeito ao contrato-zero307.
O governo britânico, após consulta popular, em 2014, enviou proposta de
regulamentação para que a cláusula de exclusividade nos contratos zero-hora fosse
proibida nos contratos em que não se garanta determinado nível salarial semanal para o
trabalhador, com exceção dos contratos de trabalho em que o salário seja superior a 20
libras por hora. Assim, a cláusula de exclusividade nos contratos zero-hora não é banida,
mas apenas limitada308.

307

SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 –
artigo por artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 51.
308
MAEDA, Patrícia. A Era dos Zero Direitos: trabalho decente, terceirização e contrato zero-hora. - São
Paulo: LTr, 2017, p. 116.
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7.13 Remuneração do trabalhador intermitente

O § 6º, do artigo 452-A da CLT, prevê que, ao final de cada período de prestação
de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: I –
remuneração; II – férias proporcionais com acréscimo de um terço; III – décimo terceiro
salário proporcional; IV – repouso semanal remunerado; e V – adicionais legais.
O pagamento da remuneração será devido ao final de cada período de prestação de
serviço, respeitado o disposto no caput do artigo 459 da CLT e no § 1º do mesmo artigo309,
que estabelecem que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho,
não deve ser estipulado por período superior a um mês e, quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido.
As férias proporcionais, com o acréscimo de um terço, deverão ser pagas ao final
de cada período de prestação de serviço, de formar diversa das devidas aos outros
empregados celetistas, que recebem essa verba até dois dias antes da sua fruição. Tem-se
como resultado uma evidente inconstitucionalidade, eis que, no momento da fruição das
férias, não haverá o pagamento de qualquer valor a esse título. Mencionado dispositivo
viola frontalmente a determinação do inc. XVII, do art. 7º da Constituição Federal de 1988,
que expressamente dispõe que é um direito do trabalhador urbano e rural o “gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. Embora
exista a previsão no § 9º, do artigo 452-A da CLT310, de que, a cada doze meses, o
empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias,

309

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, no § 11, do artigo 452-A, no mesmo sentido,
dispunha que:
“§ 11. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o
§ 6º não poderá ser estipulado por período superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período de
prestação de serviço.”
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
“Art. 2º, § 2º Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se
referem o § 6º do Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho não poderá ser estipulado por período
superior a um mês, devendo ser pagas até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo com o
previsto no § 1º do art. 459 da C LT.”
310
A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, previa no § 10, do art. 452-A, que:
“§ 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três
períodos, nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134.”
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
“Art. 2º, § 1º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até
três períodos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
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período no qual não poderá ser contratado para prestar serviços pelo mesmo empregador,
não haverá a remuneração das férias, acrescidas de 1/3 no momento da sua fruição.
Além de não ter dinheiro para usufruir as férias, não terá, no mês de dezembro, o
pagamento do décimo terceiro salário.
Estabelece ainda o § 7º, do artigo 452-A da CLT, que o recibo de pagamento
deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas
referidas no § 6º, do artigo 452-A da CLT. Dessa forma, o recibo de pagamento das verbas
deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas
(remuneração, férias, décimo terceiro, DSR’s e adicionais legais), eis que o § 2º, do art.
477, da CLT e a Súmula 91, do TST, vedam o salário complessivo.
Maurício Godinho Delgado acrescenta que:
O rol do § 6º do art. 452-A da CLT é, porém, meramente exemplificativo.
Outras parcelas podem incidir em benefício desse trabalhador
institucionalmente precarizado. Ilustrativamente, sendo noturno o
trabalho prestado, caberá se respeitar a hora ficta e se realizar o
pagamento da hora noturna (art. 7º, IX, CF; art. 73, caput e § 1º, CLT).
Da mesma maneira, se o tipo de trabalho ou circunstância laborativa
ensejar a incidência de qualquer outra regra jurídica ou dispositivo
conexo, será devida a respectiva parcela (adicional de insalubridade;
adicional de periculosidade; etc.). Evidentemente que também o vale
transporte é devido a esse trabalhador, relativamente a todos os dias em
que for convocado para o trabalho, haja ou não trabalho efetivo (art. 1º da
Lei n. 7.418/1985, conforme redação promovida pela Lei n. 7.619/87)311.

7.14 Contribuição previdenciária, depósitos do fundo de garantia de tempo de serviço
e fruição de férias

O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos
no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas
obrigações (§ 8º, do artigo 452-A da CLT).
Com a criação dessa forma atípica de contrato de trabalho, certamente haverá a
redução do número de horas trabalhadas, da massa salarial e de meses em que não haverá
311

DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n.
13.467/2017/ Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo: LTr, 2017, p. 157.
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contribuição previdenciária pelo trabalhador intermitente. Isso porque, se receber menos
que o salário mínimo, não haverá a obrigatoriedade do recolhimento pelo empregador e o
trabalhador intermitente certamente não terá condições financeiras de dispor de parte desse
valor para contribuir para a previdência social312. Mesmo podendo o trabalhador efetuar o
recolhimento complementar das contribuições previdenciárias, em tese, entende-se que os
efeitos serão extremamente negativos na sustentação a longo prazo do financiamento da
Previdência Social. Diante do desequilíbrio na sua base atuarial e da falta de proteção legal
para essa categoria de empregado, existe a possibilidade de perder a qualidade de
segurado, inviabilizando o seu direito aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença
ou acidentário, pensão, salário-maternidade, aposentadoria, entre outros.
O § 9º, do artigo 452-A da CLT, prevê que, a cada doze meses, o empregado
adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual
não poderá ser contratado para prestar serviços pelo mesmo empregador313.

312

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, frisava no caput do art. 911-A a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária e acrescentava no § 1º do art. 911-A que na
hipótese da remuneração recebida fosse inferior ao salário mínimo mensal, o trabalhador intermitente
poderia, portanto, teria a faculdade, de recolher ao Regime Geral de Previdência Social a diferença entre a
remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal. Dessa forma, excluiu expressamente esses
trabalhadores da condição de segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social. Advertia, no §
2º do art. 911-A, que se o recolhimento complementar mensal não fosse efetuado pelo trabalhador
intermitente, o salário mínimo mensal não seria considerado para fins de aquisição e manutenção da
qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de
carência para a concessão dos benefícios previdenciários.
“Art. 452-H. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período
mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações, observado o disposto no
art. 911-A.
(...)
Art. 911- A O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do
trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações.
§ 1º Os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou
mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem
remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao Regime Geral de Previdência Social a
diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma
alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador.
§ 2º Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no § 1º, o mês em que a remuneração
total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal não será
considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência
Social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários.”
Dessa forma, a MP 808, revelou expressamente que o trabalhador intermitente poderá auferir, no final do
mês, ganho inferior a um salário mínimo.
313
A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, previa no § 10, do art. 452-A, que:
“§ 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três
períodos, nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134.”
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
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7.15 Verbas rescisórias

Quando houver a extinção do contrato de trabalho intermitente, ressalvadas as
hipóteses de justa causa ou rescisão indireta, a que se referem os art. 482 e art. 483 da
CLT, serão assegurados o saldo do FGTS depositado, acrescido de multa de 40% e o aviso
prévio indenizado, eis que as demais parcelas devidas já foram adiantadas314. O § 6º, do
artigo 452-A da CLT, prevê que, ao final de cada período de prestação de serviço, o
empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: I – remuneração; II –
férias proporcionais com acréscimo de um terço; III – décimo terceiro salário proporcional;
IV – repouso semanal remunerado; e V – adicionais legais. Não tendo sido adiantada
alguma verba trabalhista, ela será devida na rescisão contratual em sua integralidade. Ao
trabalhador intermitente não é assegurado o ingresso no Programa de Seguro Desemprego,

“Art. 2º, § 1º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até
três períodos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
314

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, sobre as verbas rescisórias, previa no art.
452-E e 452-F, que:
“Art. 452-E. Ressalvadas as hipóteses a que se referem os art. 482 e art. 483, na hipótese de extinção do
contrato de trabalho intermitente serão devidas as seguintes verbas rescisórias:
I - pela metade:
a) o aviso prévio indenizado, calculado conforme o art. 452-F; e
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no § 1º do art. 18
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
§ 1º A extinção de contrato de trabalho intermitente permite a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, limitada a até oitenta por
cento do valor dos depósitos.
§ 2º A extinção do contrato de trabalho intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no
Programa de Seguro-Desemprego.
Art. 452-F. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos
pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.
§ 1º No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses durante os quais o
empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos doze meses ou o período de
vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior.
§ 2º O aviso prévio será necessariamente indenizado, nos termos dos § 1º e § 2º do art. 487.”
O tratamento conferido ao trabalhador intermitente, pelo art. 452-E, da CLT, corresponde à previsão do art.
484-A da CLT, que dispõe sobre a extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e
empregador.
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
“Art. 5º As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo
empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.
Parágrafo único. No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses durante os
quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos doze meses ou o período
de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior.”
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sob duas justificativas, conforme se entende: a falta de garantia de sua contribuição mensal
para a Previdência Social e a presunção relativa de que ele mantém a sua condição de
trabalhador para outros empregadores. O pagamento dos valores constantes no termo de
rescisão do contrato de trabalho, deverá ser efetuado no prazo de até dez dias contados a
partir do término do contrato, conforme disposto no § 6º, do art. 477 da CLT315.
Homero Batista Mateus da Silva, no mesmo sentido, entende que o seguro
desemprego não é devido ao trabalhador intermitente:
O conceito de salário-mínimo dificilmente se coaduna com o contratozero, porque submete ao trabalhador a um fator aleatório imponderável.
Amarrado ao contrato-zero, ele não pode pleitear o seguro desemprego e
ao mesmo tempo não sabe se terá renda ou benefício previdenciário316.

O cálculo do aviso prévio, sempre concedido de forma indenizada, será efetuado
pela média dos valores recebidos pelo empregado durante o contrato, considerando apenas
os meses efetivamente trabalhado nos últimos doze meses.

7.16 Possibilidade de alteração contratual

O trabalhador que possui contrato tradicional, de prazo determinado, poderá,
ainda, correr o risco de ter o seu contrato transformado em contrato de trabalho
intermitente, eis que, nessa nova modalidade, verifica-se a redução do custo na sua
contratação e na rescisão contratual. Daí a necessidade de que entre a dispensa do
trabalhador que possui um contrato tradicional e a nova contratação se observe um prazo
mínimo317. Observado esse prazo, entende-se que estará reduzida a possibilidade de se

315

“Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das
verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. (...)
§ 6° A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos
órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. (Parágrafo alterado pela
Lei n° 13.467/2017 - DOU 14/07/2017).”
316
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 –
artigo por artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 48.
317
A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, no mesmo sentido, previa que:
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alegar a nulidade do novo contrato de trabalho formalizado, por meio de um contrato de
trabalho intermitente.
No mesmo sentido, é o entendimento de Homero Batista Mateus da Silva:
O contrato de trabalho intermitente ou bico oficial não se aplica ao
contrato de trabalho em vigor, porque teria de haver conversão do regime
de contratação e há várias incompatibilidades. Logo, o regime previsto
pelo art. 452-A tem necessariamente de ser feito mediante contrato novo.
Dispensar o empregado veterano e o readmitir como intermitente é uma
possibilidade jurídica, mas com enorme barreira fática, ou seja, a
aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego poderá
levar a entendimento judicial ou administrativo de que a readmissão foi
fraudulenta, como ocorre em várias outras figuras jurídicas – empregado
para cooperado, empregado para autônomo e assim por diante318.

7.17 Negociação coletiva nos contratos de trabalho intermitente

Conforme disposto no inciso VIII, do artigo 611-A da CLT, incluído pela Lei
13.467/2017, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a
lei quando, entre outros, dispuserem sobre o trabalho intermitente. Dessa forma, por meio
de negociação coletiva, poderia haver a supressão de lacunas, a permissão da celebração
dessa modalidade de contrato em determinada categoria ou, ainda, a proibição da utilização
da prestação de serviços nessa modalidade contratual, como ocorreu, por exemplo, na
categoria dos aeronautas (§ 3º, do artigo 443 da CLT).
A garantia de estabilidade no emprego para o trabalhador intermitente, em caso de
acidente de trabalho ou para aquele que está próximo de adquirir o benefício da
aposentadoria, é situação que poderia ser inserida por negociação coletiva na convenção ou
no acordo coletivo de trabalho.
O afastamento do trabalho por motivo de doença, no contrato de trabalho
intermitente, também poderia ser objeto de negociação coletiva. A Convenção Coletiva ou
o Acordo Coletivo poderiam prever expressamente, inclusive, que, nos primeiros 15 dias
“Art. 452-G. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por
prazo indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de
trabalho intermitente pelo prazo de dezoito meses, contado da data da demissão do empregado.”
318
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 –
artigo por artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 140.
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de interrupção do contrato de trabalho, a responsabilidade pelo pagamento do salário seria
do empregador e como seria efetuado cálculo para o seu pagamento.
Outro assunto que poderia ser inserido por negociação coletiva na convenção ou
acordo coletivo de trabalho da categoria seria a limitação subjetiva em relação à celebração
do contrato de intermitente apenas com trabalhadores que possuem alguma dificuldade de
inserção no mercado de trabalho, por exemplo, jovens, trabalhadores acima de determinada
idade ou aposentados, conforme já previsto na legislação de alguns países que adotam essa
forma de contratação.
Assim como as convenções coletivas preveem o piso salarial da categoria, que
deve ser respeitado e pago ao trabalhador, mesmo quando as suas comissões não atingem
esse valor, poderia a categoria por negociação coletiva prever expressamente qual seria o
piso salarial dos trabalhadores intermitentes.
Sobre o tema, ainda, o artigo 611-B, da CLT, estabelece que constituem objeto
ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a
supressão ou a redução dos seguintes direitos:
I- normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira
de Trabalho e Previdência Social;
II- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III- valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV- salário mínimo;
V- valor nominal do décimo terceiro salário;
VI- remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
VII- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa;
VIII- salário- família;
IX- repouso semanal remunerado;
X- remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%
(cinquenta por cento) à do normal;
XI- número de dias de férias devidas ao empregado;
XII- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a
mais do que o salário normal;
XIII- licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;
XIV- licença- paternidade nos termos fixados em lei;
XV- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;
XVI- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de
trinta dias, nos termos da lei;
XVII- normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei
ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
XVIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou periculosas;
XIX- aposentadoria;
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XX- seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador;
XXI- ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
XXII- proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios
de admissão do trabalhador com deficiência;
XXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
XXIV- medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
XXV- igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso;
XXVI- liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador,
inclusive o direto de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência,
qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho;
XXVII- direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele
defender;
XXVIII- definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e
disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade em caso de greve;
XXIX- tributos e outros créditos de terceiros;
XXX- as disposições previstas nos arts. 373- A, 390, 392, 392- A, 394,
394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.
Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são
consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho

para os fins do disposto neste artigo.
Sobre a disponibilidade dos direitos por meio da negociação coletiva, Arion
Sayão Romita entende que:
“A disponibilidade dos direitos dos trabalhadores por meio da negociação
coletiva encontra limite nos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não
podem ser negociados direitos como a honra, o respeito à intimidade, o
direito aos repousos, o direito ao salário mínimo, o direito de greve etc.,
embora o modo de exercê-los possa e deva constituir objeto de
regulamentação pela via da negociação coletiva. São, em resumo, aqueles
direitos que a doutrina denomina os “mínimos de direito necessário. Os
direitos fundamentais dos trabalhadores (portanto, direitos indisponíveis
em caráter absoluto, insuscetíveis de renúncia mesmo em sede coletiva)
são os seguintes: - direitos da personalidade (honra, intimidade, imagem)
- liberdade ideológica
- liberdade de expressão e de informação
- igualdade de oportunidades e de tratamento
- não discriminação
- idade mínima de admissão ao emprego
- salário mínimo
- saúde e segurança do trabalho
- proteção contra a despedida injustificada
- direito ao repouso (intervalos, limitação da jornada, repouso semanal e
férias)

182

- direito de sindicalização
- direito de representação dos trabalhadores e sindical na empresa
- direito à negociação coletiva
- direito de greve
- direito ao ambiente de trabalho saudável.
Estes são os direitos fundamentais do trabalhador na relação de trabalho.
São direitos intangíveis, irrenunciáveis, postos a salvo das estipulações in
pejus no bojo da negociação coletiva. A norma coletiva não pode, sob
pena de ofensa à dignidade do trabalhador como pessoa humana, negar ao
empregado o direito à aquisição de qualquer desses direitos. (...)319”

Mauricio Godinho Delgado320 esclarece que esses direitos constituem “(...) um
patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em
qualquer seguimento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria
dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível ao trabalho (arts. 1º, III, e
170, caput, CF/88).”
O artigo artigo 611-B, da CLT, enumera uma relação de direitos que possuem
indisponibilidade absoluta e que, portanto, não poderiam ser suprimidos ou reduzidos na
CLT, nem mesmo por meio de negociação coletiva. Além disso, o artigo 611-B não exclui
o trabalhador intermitente de seu rol.
Dessa forma, conclui-se que o trabalhador intermitente tem direito à remuneração
do trabalho noturno superior à do diurno (inciso VI), ainda que por negociação coletiva se
pudesse em tese alterar o horário que se entende por noturno ou até mesmo reduzir o
percentual do adicional noturno devido, uma vez que o dispositivo faz menção tão somente
a remuneração do trabalho noturno. Tem direito, ainda, as verbas previstas no inciso VIII,
IX e X, ou seja, salário-família, repouso semanal remunerado e remuneração dos serviços
realizados em jornada diária extraordinária, com adicional de no mínimo 50%.
É garantido o direito ao número de dias de fruição das férias devidas ao
empregado, ou seja, 30 dias, bem como a sua remuneração, acrescida de 1/3 a mais do que
o salário normal, não podendo ser objeto de negociação coletiva para o empregado
intermitente.
Não pode ser objeto de negociação coletiva, ainda, as licenças maternidade de
cento e vinte dias e paternidade nos termos fixados em lei, o que permite o entendimento
de que a estabilidade gestante da trabalhadora intermitente também será respeitada. Diante
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Romita, Arion Sayão, Inderrogabilidade da norma e indisponibilidade de direitos em face da negociação
coletiva: limites impostos pelos direitos fundamentais. Revista LTr, vol. 81, n.º 06, junho de 2017, fl. 655.
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da falta de regulamentação em relação às condições em que seria conferida a garantia à
gestante, entende-se que pode ser objeto de negociação coletiva.
O aviso prévio proporcional ao tempo de serviços previsto no inciso XVI do
artigo 611-B, de no mínimo 30 dias, também será devido ao empregado intermitente e não
pode ser objeto de negociação coletiva321.
Se o trabalhador intermitente laborar em atividades penosas, insalubres ou
perigosas, terá direito ao respectivo adicional.
O tempo laborado na função de trabalhador intermitente contará para efeito de
cálculo da aposentadoria.
É garantido ao trabalhador intermitente o seguro contra acidentes de trabalho, que
fica a cargo do empregador.

7.18 Direito estrangeiro

O contrato de trabalho intermitente encontra correspondência em alguns
dispositivos presentes na legislação de outros países. Em Portugal, o trabalho intermitente
possui duas espécies: trabalho alternado ou trabalho à chamada; na Itália, é denominado
lavoro intermitente, a chiamata ou job on call; na Espanha, trabalho fijo-discontínuos ou
sob-chamada; na Alemanha, arbeit auf abruf (trabalho a pedido ou a chamada); no Reino
Unido, zero-hour contract e nos Estados Unidos, just-in-time scheduling.
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DELGADO, Mauricio Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo, LTr, 4 ed., 2011, p. 177.
Em sentido contrário, ao nosso entendimento, a Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada,
previa no art. 452-E, que:
“Art. 452-E. Ressalvadas as hipóteses a que se referem os art. 482 e art. 483, na hipótese de extinção do
contrato de trabalho intermitente serão devidas as seguintes verbas rescisórias:
I - pela metade:
a) o aviso prévio indenizado, calculado conforme o art. 452-F; e
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no § 1º do art. 18
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
§ 1º A extinção de contrato de trabalho intermitente permite a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, limitada a até oitenta por
cento do valor dos depósitos.
§ 2º A extinção do contrato de trabalho intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no
Programa de Seguro-Desemprego.”
321
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Analisando o ordenamento jurídico de países da América Latina, dentre eles
Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai, a figura do trabalhador intermitente
não foi encontrada.
O estudo do direito comparado, em relação ao trabalho intermitente, faz-se
necessário, porque, a partir da legislação utilizada, pode-se verificar interpretações
possíveis, diante das inúmeras dúvidas que surgem a partir da leitura da nossa legislação e,
ainda, soluções para a efetivação dos direitos fundamentais sociais desses trabalhadores.
A seguir, faremos uma breve análise desses modelos.

7.18.1 O trabalho intermitente em Portugal (trabalho alternado ou trabalho à
chamada)

Portugal adotou o modelo do contrato de trabalho intermitente após a aprovação
do Código do Trabalho, Lei n.º 7, de 12 de fevereiro de 2009, em meio a uma crise
econômica, visando à criação de empregos.
Existem limites para a utilização do trabalho intermitente, sendo restrita a empresa
que exerça atividade com descontinuidade ou intensidade variável, bem como não pode ser
celebrado a termo resolutivo ou em regime de trabalho temporário:
“Artigo 157.º
Admissibilidade de contrato intermitente
1 – Em empresa que exerça atividade com descontinuidade ou
intensidade variável, as partes podem acordar que a prestação de trabalho
seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade.
2 – O contrato de trabalho intermitente não pode ser celebrado a termo
resolutivo ou em regime de trabalho temporário.”

O contrato de trabalho intermitente está sujeito à forma escrita e deve conter a
identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, a indicação do número anual de
horas de trabalho, ou do número anual de dias de trabalho a tempo completo. Quando não
tenha sido observada a forma escrita ou na falta da indicação referida, considera-se o
contrato celebrado sem período de inatividade (art. 158.º).
O Código do Trabalho Português de 2009 distingue duas espécies de contrato de
trabalho intermitente: o contrato de trabalho alternado e o contrato de trabalho à
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chamada, sendo que ambos devem especificar o número de horas ou dias a serem
trabalhados por ano:
Artigo 159. Período de prestação de trabalho
1
– As partes estabelecem a duração da prestação de trabalho, de
modo consecutivo ou interpolado, bem como o início e termo de cada
período de trabalho, ou a antecedência com que o empregador deve
informar o trabalhador do início daquele.
2
– A prestação de trabalho referida no número anterior não pode ser
inferior a seis meses a tempo completo, por ano, dos quais pelo menos
quatro meses devem ser consecutivos.
3
– A antecedência a que se refere o n.º 1 não deve ser inferior a 20
dias.
4
– Constitui contra-ordenação grave a violação do dispositivo no
número anterior.

No trabalho alternado, é possível programar, antecipadamente, as necessidades
descontínuas da atividade que será desenvolvida. No trabalho à chamada, por sua vez, as
partes estabelecem a antecedência com que o empregador deve informar o início das
atividades, não podendo ser o período inferior a vinte dias, tendo o empregado que
aguardar a convocação do empregador.
Durante o período de inatividade, o trabalhador tem direito à compensação
retributiva em valor estabelecido em instrumento de negociação coletiva de trabalho ou, na
sua falta, de 20% da retribuição base, a ser paga pelo empregador com periodicidade igual
à da retribuição. No período de inatividade, o trabalhador pode exercer outra atividade,
mantendo os direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva
prestação de trabalho (art. 160.º).
Os subsídios de férias e de 13º salário são calculados com base na média dos
valores de retribuições e compensações retributivas auferidas nos últimos 12 meses, ou no
período de duração do contrato se esta for inferior (art. 160.º).
O objetivo da criação do contrato intermitente no sistema português, portanto, não
foi a precarização das relações de emprego, mas sim suprir a necessidade de mão-de-obra
em atividades empresariais descontínuas ou de intensidade variável, sendo garantida a
remuneração mínima e mantendo os direitos, deveres e garantias das partes que não
pressuponham a efetiva prestação de trabalho, no período de inatividade.
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7.18.2 Trabalho intermitente na Itália (lavoro intermitente322, a chiamata323 ou job on
call324)

O contrato de trabalho intermitente, previsto no ordenamento jurídico italiano,
também denominado de contrato de trabalho a chamada, ou pelo correspondente na língua
inglesa, job on call, teve sua origem no Decreto Legislativo n.º 276/2003 com a finalidade
de introduzir, no mercado de trabalho, novas modalidades flexíveis de contrato. Foi
disciplinado pela Lei 247/2007, pelo Decreto-lei n.º 112/2008, que foi convertido na Lei
133/2008, na Lei 92/2012 e, por fim, está regulamentado nos artigos 13 a 18 do Decreto
Legislativo n.º 81/2015, um dos decretos que regulamentam a Lei n.º 183/2014.
Conforme esclarece Ivani Contini Bramante, na Itália, o contrato de trabalho
intermitente, ou a chiamata contratti ou, contratti a orario modulato, teve como objetivo
promover a taxa de ocupação e fomentar a igualdade de oportunidades no mercado de
trabalho325”. A mesma autora acrescenta que a “utilização desse tipo de contrato ocorre
principalmente nos trabalhos no ramo do entretenimento, guardas, recepcionistas ou
turismo326”.
Conforme dispõe o inciso 1., do art. 13, do Decreto Legislativo n.º 81/2015327, o
contrato de trabalho intermitente é o contrato, também a tempo determinado, mediante o
qual um trabalhador se coloca à disposição de um empregador, que pode utilizar da
prestação de trabalho de modo descontínuo ou intermitente, segundo as exigências
individuais estabelecidas pelos contratos coletivos, também com referência à possibilidade
de desenvolver prestações de trabalho em períodos predeterminados no intervalo de uma
semana, de um mês ou dentro de um ano. Na falta de contrato coletivo, os casos de
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utilização de trabalho intermitente serão individualizados através de decreto do Ministro do
Trabalho e das Políticas Sociais.
Dessa forma, o trabalhador intermitente na Itália é colocado à disposição do
empregador, durante um período determinado no contrato, conforme as necessidades do
contratante.
O contrato de trabalho intermitente pode ser realizado de duas formas: com ou
sem a obrigação de disponibilidade. Quando houver previsão de disponibilidade, haverá o
pagamento da denominada indenização de disponibilidade.
Os incisos seguintes, do art. 13, do Decreto Legislativo n.º 81/2015, estabelecem:
2.O contrato de trabalho intermitente pode ser firmado com indivíduos
com menos de 24 anos de idade, desde que a prestação laborativa se
desenvolva até a idade completa de 25 anos de idade e com mais de 55
anos;
3.Em cada caso, com exceção dos setores de turismo, empresas
destinadas a serviços direcionados ao público, e de espetáculos, para cada
trabalhador como mesmo empregador, por um período global não
superior a 400 dias a cada três anos civis. No caso de ultrapassar esse
limite, o contrato se transforma em contrato de trabalho a tempo integral
e por prazo indeterminado;
4.Nos períodos nos quais não seja utilizada a prestação laborativa
intermitente, trabalhador não tem direito a nenhum tratamento econômico
ou normativo, salvo se tenha garantido ao empregador a disponibilidade a
responder às suas chamadas, caso no qual é devida a indenização de
disponibilidade prevista no art.16;
5.As disposições deste contrato não se aplicam aos contratos de trabalho
com a administração pública.

O

trabalho

intermitente

é

vedado

nas

seguintes

situações,

conforme

expressamente previsto no inciso 1, do art. 14, do Decreto Legislativo n.º 81/2015:
a)
para a substituição de trabalhadores no exercício do direito de
greve;
b)
nas unidades produtivas nas quais tenha ocorrido, nos seis meses
anteriores, dispensa coletiva na forma dos artigos 4 e 24 da lei de 23 de
julho de 1991, n. 223, que tenha atingido trabalhadores contratados nas
mesmas funções às quais se refere o contrato de trabalho intermitente, ou
junto a unidade produtiva nas quais tenha havido suspensão do trabalho
ou redução do horário de trabalho, que atinjam trabalhadores que
exercem as mesmas funções às quais se refere o contrato de trabalho
intermitente;
c)
pelos empregadores que não tenham efetuado a avaliação dos
riscos, conforme previsto na norma de tutela da saúde e da segurança dos
trabalhadores.
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Conforme o inciso 1, do art. 15, do Decreto Legislativo n.º 81/2015, o contrato de
trabalho intermitente italiano deve ser celebrado de forma escrita e deve prever os
seguintes elementos:
a)
duração e hipóteses, objetiva e subjetivas, que autorizam a
estipulação do contrato, conforme art. 13;
b)
cabimento e modalidade da disponibilidade, eventualmente
garantida pelo trabalhador, e do relativo tempo de pré-aviso da chamada
do trabalhador, que não pode ser inferior a um dia útil;
c)
tratamento econômico e normativo que será aplicado ao
trabalhador para a prestação de trabalho desenvolvida e relativa
indenização de disponibilidade, quando prevista;
d)
formas e modalidades, com as quais o empregador tem o direito de
solicitar a execução da prestação de trabalho, bem como métodos de
avaliação de desempenho;
e)
periodicidade e modalidade de pagamento da retribuição e da
indenização de disponibilidade;
f)
medidas de segurança necessárias em relação ao tipo de atividade
prevista em contrato.

Prevê, ainda, que o empregador deve informar com periodicidade anual, os
representantes sindicais empresariais ou a representação sindical unitária, sobre a
utilização dos contratos de trabalho intermitente (inciso 2, do art. 15).
O inciso 3, do artigo 15, dispõe, para efeito de fiscalização, que, antes do início da
prestação de trabalho intermitente de duração não superior a trinta dias, o empregador deve
comunicar a sua duração à Direção Territorial do Trabalho competente, por meio de SMS
ou correio eletrônico, ou, ainda, outros meios dependendo do desenvolvimento
tecnológico. Em caso de descumprimento das obrigações, será aplicada sanção
administrativa de 400 euros a 2.400 euros a cada empregado para os quais a notificação
não foi efetuada.
No trabalho intermitente italiano, existe a previsão de indenização no período de
disponibilidade. Conforme dispõe o inciso 1., do art. 16, do Decreto Legislativo n.º
81/2015, a indenização mensal de disponibilidade, divisível em cotas horárias, é
determinada pelos contratos coletivos e não pode ser inferior ao valor fixado pelo Ministro
de Trabalho e das Políticas Sociais, ouvidas as associações sindicais mais representativas
no plano nacional.
Ainda sobre a indenização no período de disponibilidade, o inciso 2, do art. 16, do
Decreto Legislativo n.º 81/2015, esclarece que não será computada para efeito de cálculo
de direitos previstos em lei ou contrato coletivo. A indenização de disponibilidade está
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sujeita a contribuições previdenciárias pelo seu valor efetivo, não sendo aplicada a
contribuição previdenciária mínima (inciso 3., do art. 16, do Decreto Legislativo n.º
81/2015).
Na hipótese de doença ou outro evento que deixe o trabalhador temporariamente
impossibilitado de responder à chamada, o trabalhador intermitente deve informar
tempestivamente o empregador esclarecendo a duração do impedimento e, nesse período,
não fará jus à indenização de indisponibilidade. Não cumprindo a obrigação de informar o
empregador, o trabalhador perde o direito à indenização por um período de quinze dias,
salvo previsão diversa no contrato individual (inciso 4, do art. 16, do Decreto Legislativo
n.º 81/2015).
Nos termos do inciso 5, do art. 16, do Decreto Legislativo n.º 81/2015, a recusa
em responder à chamada pode constituir motivo de dispensa e resultar na restituição da
cota de indenização de disponibilidade relativa ao período sucessivo a recusa.
Com o decreto do Ministro do Trabalho e das Políticas Sociais, com a
concordância do Ministro da Economia e das Finanças, deve ser estabelecido um teto
remuneratório convencional de referência, em relação ao qual o trabalhador intermitente
pode pagar a diferença de contribuição para os períodos, nos quais ele recebe um valor
remuneratório inferior a esse limite ou se beneficiou apenas da indenização de
disponibilidade inferior ao limite (inciso 6., do art. 16, do Decreto Legislativo n.º 81/2015).
O art. 17, do Decreto Legislativo n.º 81/2015, dispõe expressamente que será
aplicado ao trabalhador intermitente o princípio da não discriminação em matéria
econômica, normativa e previdenciária:
1.

o trabalhador intermitente não pode receber, para os períodos

trabalhados e em igualdade de funções desenvolvidas, um tratamento
econômico e normativo global menos favorável em relação ao
trabalhador de mesmo nível.
2.

O tratamento econômico, normativo e previdenciário do

trabalhador intermitente deve ser proporcional em razão da prestação
laborativa efetivamente desenvolvida, em particular no que diz respeito à
retribuição global e de cada componente desta, inclusive férias e em
matéria de doença e infortúnio, licença maternidade e parental.
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O autor italiano Fabio Sacco328, em artigo denominado “O retorno do trabalho
intermitente” esclarece que na Itália:
os trabalhadores de chamadas foram empregados no primeiro trimestre de
2017 para uma média de 10 dias por mês. Por parte dos trabalhadores,
esta norma contribuiu, a curto prazo, para aumentar a parte dos
trabalhadores pobres e, a longo prazo, para os pensionistas pobres. Os
trabalhadores pobres são aqueles que, apesar de trabalharem uma grande
parte do ano, não ganham o suficiente para ficar acima da linha da
pobreza, estão em ascensão em todos os países avançados, devido a
processos similares àqueles que vemos implementados na Itália. Há
pressão para conter os salários, caso contrário a empresa se muda para a
Indonésia ou Moldávia, combinada com a desregulamentação do mercado
de trabalho, que está transformando empregos indefinidos e em tempo
integral em um privilégio reservado a uma minoria. Quanto aos
aposentados pobres, eles são aqueles que, ao pagar as escassas
contribuições que podem ser pagas quando mudam de um emprego para
outro, talvez com intervalos amplos entre os dois, podem contar com uma
pensão correspondente a 30% do salário médio.

Por fim, o art. 18, do Decreto Legislativo n.º 81/2015, estabelece que o cálculo do
trabalho intermitente no estabelecimento, quando for aplicada qualquer fonte legal ou
contratual, será contabilizado em proporção ao tempo de trabalho efetivamente realizado
dentro de cada semestre.
O objetivo da criação do contrato intermitente no sistema italiano não foi a
precarização das relações de emprego, por meio da substituição de mão de obra
permanente, mas sim regularizar o trabalho daqueles que ingressam no mercado de
trabalho ou estejam na fase da aposentadoria ou, já estando aposentados, necessitem
complementar sua renda ou manter uma atividade de trabalho. Existe a previsão de
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SACCO, Fabio. Il retorno del lavoro intermittente. Il Sole 24 Ore, 7 jun. 2017. Disponível em:
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indenização para os períodos de indisponibilidade. A legislação se preocupou, ainda, com
os efeitos nas contribuições previdenciárias e nas hipóteses de perda da capacidade laboral.

7.18.3 O trabalho intermitente na Espanha (fijo-discontínuos329 ou sobchamada)

Na Espanha, os direitos trabalhistas estão previstos no Estatuto dos Trabalhadores,
de março de 1980, alterado por diversas vezes antes da modificação ocorrida em 23 de
outubro de 2015, pelo Real Decreto Legislativo 2/2015, que aprovou o texto compilado do
Estatuto dos Trabalhadores. A reforma trabalhista espanhola tinha por objetivo fortalecer a
economia, melhorar a competitividade das empresas e criar empregos. A Espanha, diante
de uma grave crise econômica, dentre outras medidas, instituiu o contrato intermitente.
Conforme o disposto no artigo 16 do Estatuto dos Trabalhadores (Lei 2/2015):
“Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para
realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se
repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la
empresa.
A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas
les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial
celebrado por tiempo indefinido
2. Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la
forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo
el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de
despido ante la jurisdicción social, iniciándose el plazo para ello desde el
momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.
3. Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el
modelo que se establezca y en él deberá figurar una indicación sobre la
duración estimada de la actividad, así como sobre la forma y orden de
llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, haciendo
constar igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral estimada y
su distribución horaria.
4. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando
las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la
celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos, así como
los requisitos y especialidades para la conversión de contratos temporales
en contratos fijos-discontinuos.”
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Fixos-descontínuos.
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O instituto espanhol prevê a utilização dessa modalidade de contrato fixodescontínuo, por tempo indeterminado, para trabalhos que tenham um caráter fixo e
descontínuo, não se repetindo em determinadas datas certas, dentro do volume normal da
atividade da empresa.
Prevê, ainda, que para os casos de trabalho descontínuo que se repitam as datas
certas, a regulamentação que deverá ser utilizada é o contrato a tempo parcial, celebrado
também na modalidade de duração por tempo indeterminado.
Para a contratação do trabalhador intermitente, existe a necessidade de
intervenção do sindicato, eis que o chamamento dos trabalhadores será por meio de
Convenções Coletivas de Trabalho. Ao empregador será possível, em caso de
descumprimento do que for convencionado, reclamar por meio de um procedimento de
dispensa para a autoridade do trabalho, iniciando o prazo no momento em que teve o
conhecimento da falta à convocação.
O contrato de trabalho fixo-descontínuo deverá ser efetuado por escrito, com a
indicação acerca da duração estimada da atividade, assim como a forma e a ordem de
chamamento estabelecida por meio de Convenção Coletiva aplicável, fazendo constar de
maneira orientativa, a jornada estimada e a sua distribuição horária.
Por fim, as convenções coletivas de âmbito setorial poderão acordar, quando as
peculiaridades da atividade do setor assim justifiquem, a celebração a tempo parcial dos
contratos fixos-descontínuos, assim como os requisitos e especialidades para a conversão
de contratos temporais em contratos fixos-descontínuos.
A legislação espanhola garantiu uma certa proteção aos trabalhadores
intermitentes, pois prestigiou a negociação coletiva quanto às condições de trabalho, a
forma de “chamamento” dos trabalhadores e somente permite a utilização desse tipo de
contrato de trabalho em atividades específicas.
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7.18.4 O trabalho intermitente na Alemanha (arbeit auf abruf330)

O trabalho intermitente na Alemanha, conhecido como trabalho a pedido (arbeit
auf abruf), foi instituído pela Lei de Promoção do Emprego no ano de 1987.
A legislação sobre o tema prevê que a convocação ao trabalho observará a
necessidade da prestação dos serviços do empregador. O contrato deve especificar a
duração semanal e a quantidade diária de horas a serem prestadas. Na ausência de previsão
em relação à duração semanal, será considerada a jornada semanal de dez horas.
A convocação do empregado para o trabalho deve observar a antecedência
mínima de quatro dias de antecedência, sendo possível a alteração dessa limitação por
meio de convenção coletiva.

7.18.5 O trabalho intermitente no Reino Unido (zero-hour contract331)

O Reino Unido possui pouca restrição a contratos atípicos e é conhecido, dentre
os demais países europeus, pela pouca proteção ao emprego. Em 1980, foi iniciada a
desregulamentação trabalhista, com restrições às greves e à ideia de que os direitos
trabalhistas eram “custos sociais” e um obstáculo à criação de empregos, bem como as
proteções existentes para a despedida inibiam os empregadores de contratar, mesmo
quando não havia dificuldade econômica.
Com o aumento no número de trabalhadores empregados vivendo na pobreza e a
reduzida perspectiva de emprego full time332 e por tempo indeterminado, cada vez mais as
pessoas recorrem aos contratos atípicos: por tempo parcial, temporários e zero hora,
enquanto aguardam uma melhor colocação.
O contrato zero hora, zero-hour contract, no Reino Unido, caracteriza-se por não
haver uma garantia do número de horas a ser trabalhado, nem renda a ser recebida.
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trabalho a pedido ou a chamada.
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Contrato zero hora.
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A tempo integral, período integral.
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Paulo Roberto Fernandes esclarece que 333

Há uma grande discussão no Reino Unido acerca desse tipo de contrato e
por conta disso, o Governo Britânico, em 2014, proibiu o uso de cláusulas
de exclusividade nos contratos zero hora. A polêmica aumentou,
recentemente, após a Nova Zelândia limitar a utilização dessa espécie de
contratação. Estima-se que mais de 900.000 pessoas trabalham sob esse
regime no Reino Unido.
Como nos Estados Unidos, a maior incidência desse tipo de contrato é
entre as lojas de varejo e o setor de restaurantes. A maior varejista de
esportes, a Sports Direct, e o McDonald´s possuem impressionantes 90%
da sua mão de obra através de contratos zero hora.

7.18.6 O trabalho intermitente nos Estados Unidos (just-in-time scheduling334)

A Fair Labor Standard Act(FLSA) do ano de 1938, principal lei federal trabalhista
dos Estados Unidos, não disciplina o contrato de trabalho intermitente. Pela teoria do
employment-at-will, na falta de um acordo coletivo ou contrato trabalhista que disponha
em sentido contrário, as partes contratantes podem negociar livremente suas cláusulas e
rescindir o contrato livremente e em qualquer momento.
O trabalho intermitente nos Estados Unidos está previsto no título 5 do Code of
Federal Regulations (5 CFR 340.403), que trata de regras administrativas e regulamentos
gerais e permanentes do governo federal. Segundo esse regramento, o trabalho intermitente
terá o uso apropriado quando a natureza do trabalho for esporádica e imprevisível, de
forma que não possa ser marcada com antecedência. Além disso, esses trabalhadores
trabalham menos de 20 horas semanais e 500 horas anuais e não têm uma semana regular
de trabalho.
Paulo Roberto Fernandes salienta que 335
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De acordo com relatório da Conferência Internacional do Trabalho, as
lojas de varejo e os restaurantes possuem softwares sofisticados, que se
utilizam de dados, como curva de vendas e informações meteorológicas,
para saber do fluxo de clientes, que determinarão o número de
trabalhadores necessários para os próximos dias.
Entretanto, tal espécie de contratação causa polêmica por conta dos danos
causados aos trabalhadores, pois a incerteza quanto aos valores pagos e
quanto a escala de trabalho faz com que eles passem por uma grande
situação de estresse no trabalho e possuam problemas na sua vida
privada.
Até mesmo nos Estados Unidos há um movimento para suavizar os
impactos negativos desse tipo de contratação. Nesse sentido, oito estados
e o distrito de Columbia “introduziram as designadas leis reporting-time
pay que exigem aos empregadores o pagamento de um valor mínimo aos
empregados que trabalham em turnos calendarizados, mesmo no caso de
não lhes ser atribuído trabalho”. Existem, ainda, leis nas cidades de San
Francisco e Seattle que regulamentam e limitam o just-in-time
scheduling.

O just-in-time scheduling foi muito criticado diante da imprevisibilidade das horas
de trabalho.

de-trabalho-intermitente-do-pl-no-6-7872016-reforma-trabalhista-luz-do-direito-comparado/>. Acesso em: 4
jun. 2018.
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Capítulo 8 – As inconstitucionalidades do contrato de trabalho
intermitente

A Lei n.º 13.467/2017, dentre as diversas alterações e inovações apresentadas,
criou o contrato de trabalho intermitente que feriu princípios do direito do trabalho e
dispositivos previstos em diplomas internacionais e na Constituição Federal, restando
manifesta a sua inconstitucionalidade.
Esse novo contrato não observou os princípios constitucionais da dignidade
humana, da garantia do recebimento do salário mínimo, da melhoria da condição social do
trabalhador, da função social do trabalho e do direito ao gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Da forma como foi criado no
Brasil, mencionado contrato reduz direitos sociais e ofende os direitos fundamentais do
trabalhador, tornando as relações de emprego mais precárias.

8.1 1ª Inconstitucionalidade – ofensa ao princípio da dignidade humana
A Lei 13.467/2017, ao criar o contrato de trabalho intermitente, afrontou o
Princípio da Dignidade Humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de
1988, porque coloca o empregado como um objeto, uma ferramenta de trabalho, que estará
à disposição do empregador para ser utilizado quando for convocado, segundo sua
necessidade e vontade, sem ser remunerado pelo período que ficará em disponibilidade.
Conforme dispõe o inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;

O valor da dignidade é realçado, ainda, em outros dispositivos, como no inciso III,
do artigo 5º e no artigo 170 caput, ambos da Constituição Federal de 1988, mesmo diante
da livre concorrência (art. 170, inciso IV, da Constituição Federal):

197

Art. 5º (...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;
(...)
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
III - função social da propriedade;
(...)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego; (...)

O contrato de trabalho intermitente não prevê horário fixo, nem uma determinada
jornada a ser cumprida, permanecendo o trabalhador à disposição do empregador, sem
receber pelo período em que se encontra em disponibilidade, contrariando a previsão do
artigo 4º da CLT. Nos termos do artigo 4º da CLT, considera-se como serviço efetivo, o
período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou
executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.
Nessa modalidade contratual, o trabalhador apenas recebe remuneração se for
convocado para a prestação de serviços, não havendo garantia de jornada mínima ou de
renda mínima, bem como o pagamento antecipado do 13º salário limitado tão somente em
relação aos dias trabalhados, o pagamento antecipado das férias limitado, referente apenas
aos dias trabalhados, impossibilita a utilização do valor a esse título quando do efetivo
gozo das férias, além de não prever o término do contrato de trabalho, mesmo quando o
trabalhador intermitente não seja chamado para trabalhar, criando a possibilidade de uma
espera eterna.
A insegurança nessa modalidade contratual gera para o trabalhador intermitente
ansiedade, estresse e problemas para o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, pois não
é possível saber quando será chamado para o trabalho, se receberá o suficiente para pagar
as contas, se haverá contribuição social, se haverá algum auxílio previdenciário nas
hipóteses de acidente de trabalho, doença ou maternidade.
O trabalhador intermitente não pode ser considerado um objeto, uma peça da
engrenagem da empresa ou uma máquina que pode ser ligada ou desligada.
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Neste contexto, pode-se afirmar que o contrato de trabalho intermitente expõe o
trabalhador a tratamento desumano, vedado pelo inciso III, do art. 5º, da Constituição
Federal, impossibilitando a preservação de sua dignidade.
O princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Estado, além do dever de
respeito e proteção, a obrigação de promover as condições que viabilizem e removam toda
sorte de obstáculos que impeçam que as pessoas vivam com dignidade, sob pena de
responsabilidade patrimonial do Estado pela diferença de valor inconstitucionalmente
subtraída336.
Celso Antônio Bandeira de Mello, na obra Eficácia das normas constitucionais e
direitos sociais, analisa o tema dos direitos sociais sob o enfoque do direito público,
demonstrando a importância de sua observância e tutela, e conclui que:
I – Conclusões genéricas
1.
Por força do art. 170 da Carta Constitucional, toda a ordenação
jurídica do país assim como todos os atos concretos do Poder Público
interferentes com a ordem econômica e social, para serem legítimos,
deverão estar comprometidos com a realização da Justiça Social.
2.
As disposições constitucionais relativas à Justiça Social não são
meras exortações ou conselhos, de simples valor moral. Todas elas são –
inclusive as programáticas – comandos jurídicos e, por isso, obrigatórias,
gerando para o Estado deveres de fazer ou não-fazer.
3.
Há violação das normas constitucionais pertinentes à Justiça
Social – e, portanto, inconstitucionalidade – quer quando o Estado age
em descompasso com tais preceitos, quer quando, devendo agir para
cumprir-lhes as finalidades, omite-se em fazê-lo.
(...)
7.
Todas as normas constitucionais atinentes à Justiça Social –
tenham a estrutura tipológica que tiverem – surtem, de imediato, o efeito
de compelir os órgãos estatais, quando da análise de atos ou relações
jurídicas, a interpretá-los na mesma linha e direção estimativa adotadas
pelos preceitos relativos à Justiça Social. Assim, tanto o Executivo, ao
aplicar a lei, quanto o Judiciário, ao decidir situações contenciosas, estão
cingidos a proceder em sintonia com os princípios e normas concernentes
à Justiça Social.
(...)
II – Conclusões concretas
1.
Os indivíduos atingidos por atos do Poder Público ou de terceiros
que amesquinhem a “valorização do trabalho” podem, com supedâneo
direto no art. 170, promover-lhes judicialmente a anulação.
(...)
5.
É direito constitucional do trabalhador receber salário mínimo
capaz de satisfazer a suas necessidades normais e de sua família,
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conforme o art. 7º, IV. Tal regra é operativa por si. Disposição que fixar
salário mínimo em montante inferior às necessidades de uma existência
digna (art. 1º, III) será nula. Ensejará ao trabalhador a propositura de ação
de responsabilidade patrimonial do Estado pela diferença de valor
inconstitucionalmente subtraída. Além disso, caberá aos trabalhadores,
mediante dissídio coletivo, buscarem nas vias judiciais o reconhecimento
in concreto do valor salarial mínimo que de direito lhes assiste, por força
da regra constitucional337.

Resta clara a inconstitucionalidade do artigo 452-A da CLT, por ofensa ao
princípio da dignidade humana prevista no inciso III do artigo 1º, da Constituição Federal
de 1988 c/c o inciso III, do artigo 5º e o caput e incisos III, VII e VIII, do artigo 170, da
Constituição Federal de 1988.

8.2 2ª Inconstitucionalidade – violação do direito fundamental ao salário mínimo

O salário mínimo é um direito previsto em diplomas internacionais e na
Constituição Federal de 1988, para assegurar as condições mínimas de subsistência e
garantir a dignidade humana do empregado e de sua família.
O § 3º, do artigo 23, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948)338,
dispõe que:
Artigo 23
(...)
§3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se
necessário, outros meios de proteção social.
(...)

No mesmo sentido, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 19 de dezembro de 1966339, tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil
por meio do Decreto 591, de 6 de julho de 1992, prescreve que:
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ARTIGO 7º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa
de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem
especialmente:
a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os
trabalhadores:
(...)
ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade
com as disposições do presente Pacto;
(...)

Sobre a proteção ao salário, dispõe a Constituição Federal:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender às necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI – irredutibilidade salarial do salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
(...)
X – proteção do salário na forma da lei;

O legislador constitucional, ao estabelecer um sistema de proteção social, não
se limitou a uma renda mínima dos trabalhadores, estendendo a garantia aos benefícios
previdenciários, para possibilitar a preservação da dignidade do trabalhador e sua família e
impossibilitar o desequilíbrio nas contas da previdência social:
Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a:
(...)
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§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.

Mencionados incisos IV, V, VI, VII e X, inseridos no artigo 7º, da Constituição
Federal de 1988, tutelam de forma direta a proteção ao salário, diante das possíveis
violações a esse direito.
Nos termos do inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal, os trabalhadores
urbanos e rurais têm direito ao salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família. Visa financiar a
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim.
Os incisos V, VII e X, do artigo 7º, da Constituição Federal, por sua vez,
garantem o pagamento de salário nunca inferior ao salário mínimo independentemente de
sua condição pessoal, mesmo para aqueles que recebem remuneração variável, não
havendo qualquer exceção a essa regra no inciso VII.
Se o benefício que substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado não terá valor mensal inferior ao salário mínimo, nos termos do § 2º do artigo
201 da CF, mais um fundamento para que o salário de contribuição não possa ser inferior
ao salário mínimo340.
A esse respeito, já se manifestou o STF no julgamento da ADI 1458341, na qual se
discutia o valor atribuído ao salário mínimo mensal em medida provisória:
EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE
COMPORTAMENTOS
INCONSTITUCIONAIS
DO
PODER
PÚBLICO. - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante

340

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, frisava no art. 452-H a obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição previdenciária e acrescentava no art. 911-A que na hipótese da remuneração
recebida fosse inferior ao salário mínimo mensal, o trabalhador intermitente poderia recolher ao Regime
Geral de Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal.
Advertia, no § 2º do art. 911-A, que se o recolhimento complementar mensal não fosse efetuado pelo
trabalhador intermitente, o salário mínimo mensal não seria considerado para fins de aquisição e manutenção
da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de
carência para a concessão dos benefícios previdenciários. Dessa forma, a MP 808, revelou expressamente
que o trabalhador intermitente poderá auferir, no final do mês, ganho inferior a um salário mínimo.
341
ADI 1458 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/1996, DJ 20-091996.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000021002&base=baseAcordaos
>.
Acesso em: 31 jul. 2018
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ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder
Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a
Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela
se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere
(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado
deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e
exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de
prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma
a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida
efetivada pelo Poder Público. SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃO
DAS NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS - GARANTIA DE
PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUISITIVO. - A cláusula
constitucional inscrita no art. 7º, IV, da Carta Política - para além da
proclamação da garantia social do salário mínimo - consubstancia
verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por
finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a)
a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e
(b) a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa
remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. - O legislador
constituinte brasileiro delineou, no preceito consubstanciado no art. 7º,
IV, da Carta Política, um nítido programa social destinado a ser
desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao
dever de legislar imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita
observância dos parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de
caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º, IV) -, corresponde o direito
público subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure,
efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e familiares e que
lhe garanta a revisão periódica do valor salarial mínimo, em ordem a
preservar, em caráter permanente, o poder aquisitivo desse piso
remuneratório. SALÁRIO MÍNIMO - VALOR INSUFICIENTE SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
PARCIAL. - A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo,
definido em importância que se revele incapaz de atender as necessidades
vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um
claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República,
pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito
concretizante do postulado constitucional que garante à classe
trabalhadora um piso geral de remuneração (CF, art. 7º, IV), estará
realizando, de modo imperfeito, o programa social assumido pelo Estado
na ordem jurídica. - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público
também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se
cuide de omissão parcial, derivada da insuficiente concretização, pelo
Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na
Carta Política, de que é destinatário - refletem comportamento estatal que
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deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se, perigosamente,
como um dos processos informais de mudança da Constituição, expondose, por isso mesmo, à censura do Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - DESCABIMENTO
DE MEDIDA CAUTELAR. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a medida liminar nos
casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), eis que não se pode pretender que mero provimento cautelar
antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final
emanada do STF. - A procedência da ação direta de inconstitucionalidade
por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia
do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o
poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as
medidas necessárias à concretização do texto constitucional. - Não assiste
ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites
fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão
(CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos
com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente.
(ADI 1458 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/1996, DJ 20-09-1996)

Embora a decisão, anteriormente mencionada, verse sobre o valor fixado para o
salário mínimo, resta claro o entendimento de que deve atender às necessidades básicas do
trabalhador e de sua família.
O salário mínimo não está vinculado à jornada do trabalhador, mas sim às
necessidades de sua subsistência e de sua família, não podendo o legislador ordinário
estabelecer relação diversa, sob pena de violar a garantia constitucional.
Mesmo nas hipóteses de remuneração variável, fica garantido pagamento de
salário não inferior ao mínimo legal, ou o piso da categoria, independentemente da jornada
cumprida pelo empregado. No mesmo sentido, o § 1º do art. 58-A, expressamente prevê
que: “§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas
funções, tempo integral”. Essa garantia é estendida para aqueles que trabalham em jornada
menor que 8 horas diárias ou 44 semanais, conforme o inciso XIV do artigo 7º da
Constituição Federal de 1988342. De igual maneira, ocorre em categorias com jornada de
trabalho inferior a 8 horas prevista em legislação ordinária tais como advogados, médicos,
bancários, telefonistas, dentre outros. As necessidades básicas de um advogado que tem

342

CF, Art. 7º (...) XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva; (...).
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previsão de jornada de 4 horas343, de um bancário que tem jornada de 6 horas344 não são
diversas do trabalhador contratado para jornada de 8 horas. No mesmo sentido era, ainda, a
Orientação Jurisprudencial da SBDI I n.º 358 do TST345. Mesmo após a alteração da
Orientação Jurisprudencial da SBDI I n.º 358 do TST, o salário mínimo ainda é garantido
aos servidores públicos, por aplicação extensiva do artigo 7º, inciso IV, conforme
estabelece a norma do artigo 39, § 3º da CF/1988: “§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, (…)”.
Além dos argumentos anteriores, o pagamento de salário mensal menor que o
salário mínimo contraria um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, previsto no inciso III do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, a saber
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Não garantir o recebimento do salário mínimo ao trabalhador intermitente não se
justifica, ainda, porque os salários no Brasil já são baixos e a redução dos custos do
trabalho não resolve o problema da competitividade no mercado internacional.
Sendo o direito ao recebimento do salário mínimo garantido constitucionalmente,
não poderia a Lei 13.467/17 prever que o trabalhador intermitente receberá pelas horas
efetivamente trabalhadas, em detrimento da garantia constitucional, restando clara a
inconstitucionalidade do caput e § 8º do artigo 452-A da CLT, por ofensa ao princípio da
garantia do salário mínimo previsto nos incisos IV e VII, do artigo 7º e no § 2º do artigo
201 da Constituição Federal de 1988; além de afronta ao inciso III, do artigo 1º da
Constituição Federal de 1988; inciso III, do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, bem

343

O artigo 20 da Lei 8.906/94 (EAOAB) prevê que a jornada de trabalho do advogado empregado, no
exercício da profissão, não poderá exceder a duração de 4 horas diárias e 20 horas semanais, salvo acordo ou
convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva.
344
CLT, Art. 224 - A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa
Econômica Federal será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um
total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana.
345
Redação antiga da Orientação Jurisprudencial da SBDI I n.º 358 do TST: 358. SALÁRIO MÍNIMO E
PISO SALARIAL PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA. EMPREGADO. SERVIDOR PÚBLICO
(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.02.2016) - Res. 202/2016, DEJT divulgado em
19, 22 e 23.02.2016
I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito
horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo
proporcional ao tempo trabalhado.
II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de empregado
público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
Redação nova da Orientação Jurisprudencial da SBDI I n.º 358 do TST: 358. Salário mínimo e piso salarial
proporcional à jornada reduzida. Empregado. Servidor Público. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno
realizada em 16.02.2016) - Res. 202/2016, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.02.2016)
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como do § 3º, do artigo 23, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e do
inciso a), do artigo 7º, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 19 de dezembro de 1966.

8.3 3ª Inconstitucionalidade – ofensa a finalidade constitucional da melhoria da
condição social do trabalhador

A Lei 13.467/2017 criou o contrato de trabalho intermitente para favorecer a
atividade empresarial em detrimento do empregado, eis que em vários pontos não melhora
a condição social dos trabalhadores, contrariando a previsão do caput do artigo 7º, da
constituição Federal de 1988:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social (...)

Alguns direitos que visam à melhoria da condição social do trabalhador não são
garantidos ao trabalhador intermitente, nos termos dos incisos do artigo 7º da Constituição
Federal de 1988:
(...)
II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III – fundo de garantia do tempo de serviço;
(...)
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
(...)
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo
de trinta dias, nos termos da lei;
(...)

As intervenções efetuadas pelo legislador, na relação contratual empregatícia
entre particulares, devem observar critérios objetivos e de acordo com as disposições e
limites previstos na Constituição Federal.
Outro ponto que reflete a violação à finalidade constitucional da melhoria da
condição social do trabalhador prevista no caput do artigo 7º, da constituição Federal de
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1988, é a disposição do inciso I, do artigo 11, da Lei n.º 8.213/91, que afirma que o
empregado é segurado obrigatório da Previdência Social346.
Temos que considerar, ainda, a proibição do retrocesso social. Em um Estado
Social e Democrático de Direito, a lei não poderá suprimir, reduzir, nem retroceder os
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, sob pena de inconstitucionalidade.
Não resta dúvida de que as disposições que versam sobre o trabalho intermitente,
previstas no § 3º, do artigo 443 da CLT e no caput e §§ 5º, 6º e 8º do artigo 452-A da CLT,
são inconstitucionais, por ofensa ao caput do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

8.4 4ª Inconstitucionalidade – ofensa ao princípio da valorização social do trabalho e
da função social da propriedade

Outra violação aos dispositivos constitucionais vigentes diz respeito à
transferência dos riscos da atividade econômica ao trabalhador, atentando assim contra a
valorização social do trabalho e a função social da propriedade. Segundo essa modalidade
contratual, o empregado assume, junto com o empregador, o risco do negócio porque se
não for chamado para o trabalho, nada receberá.
O artigo 1º da Constituição Federal eleva o valor social do trabalho como
fundamento da República Federativa do Brasil. O artigo 6º da Constituição Federal, por
sua vez, coloca o trabalho como direito fundamental social. Reforçando a vontade do
constituinte, o caput do artigo 170 dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna
conforme os ditames da justiça social.
Nos termos dos artigos 1º, 5º, 6º e 170 da Constituição Federal:

346

Todavia conforme os §§ 1º e 2º do artigo 911-A da MP 808, essa qualidade jurídica de empregado poderá
ser afastada. A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, frisava no caput do art. 911-A a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária e acrescentava no § 1º do art. 911-A que na
hipótese da remuneração recebida fosse inferior ao salário mínimo mensal, o trabalhador intermitente poderia
recolher ao Regime Geral de Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário
mínimo mensal. Advertia, no § 2º do art. 911-A, que se o recolhimento complementar mensal não fosse
efetuado pelo trabalhador intermitente, o salário mínimo mensal não seria considerado para fins de aquisição
e manutenção da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos
períodos de carência para a concessão dos benefícios previdenciários.
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Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
(...)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
(...)
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
(...)
Art. 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho
humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
III – função social da propriedade;
(...)
VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

No mesmo sentido, o artigo 193 da Constituição Federal dispõe sobre a prioridade
do trabalho na ordem social. O artigo 205 da Constituição Federal estabelece, ainda, que a
educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho, firmando estreita relação entre educação, trabalho e dignidade.
Cabe consignar, novamente, que, na Constituição Federal de 1988, os direitos e
garantias fundamentais, em que se incluem os direitos sociais do trabalho, estão protegidos
pela cláusula pétrea, conforme inciso IV, do § 4º, do art. 60 da Constituição Federal.
O caput do artigo 452-A da CLT, sobre este prisma, também é inconstitucional,
por ofensa ao princípio da valorização social do trabalho e da função social da propriedade
previsto nos incisos IV, do artigo 1º; no inciso XXIII, do artigo 5º; do artigo 6º da
Constituição Federal e caput, III e VIII do artigo 170 da Constituição Federal de 1988.
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8.5 5ª Inconstitucionalidade – ofensa ao direito do gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
Nos termos do § 6º do art. 452-A da CLT, as férias proporcionais com o
acréscimo de um terço, deverão ser pagas ao final de cada período de prestação de serviço,
para os trabalhadores intermitentes, diversamente da regra aplicada aos outros empregados
celetistas, que recebem essa verba até dois dias antes da sua fruição. Tem-se como
resultado uma evidente inconstitucionalidade, eis que, no momento da fruição das férias,
não haverá o pagamento de qualquer valor a esse título.
Mencionado dispositivo viola frontalmente a determinação do inc. XVII, do art. 7º
da Constituição Federal de 1988, que expressamente dispõe que é um direito do
trabalhador urbano e rural o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal”.
Embora exista a previsão no § 9º, do artigo 452-A da CLT347, de que, a cada doze
meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de
férias, período no qual não poderá ser contratado para prestar serviços pelo mesmo
empregador, não haverá a remuneração das férias, acrescidas de 1/3 no momento da sua
fruição.
O artigo 24, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948)348, dispõe
que:
Artigo 24
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das
horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas.

No mesmo sentido, a Convenção n. 132 da OIT, nos §§ 1º e 2º do artigo 7º, dispõe
que:
Artigo 7

347

A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, previa no § 10, do art. 452-A, que:
“§ 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três
períodos, nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134.”
No mesmo sentido, a Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho, prevê que:
“Art. 2º, § 1º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até
três períodos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
348
Declaração
Universal
dos
Direitos
do
Homem
(1948)
Disponível
em:
<
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-DireitosHumanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html >. Acesso em: 31 jul. 2018

209

1. - Qualquer pessoa que entre em gozo de período de férias previsto na
presente Convenção deverá receber, em relação ao período global, pelo
menos a sua remuneração média ou normal (incluindo-se a quantia
equivalente a qualquer parte dessa remuneração em espécie, e que não
seja de natureza permanente, ou seja concedida quer o indivíduo esteja
em gozo de férias ou não), calculada de acordo com a forma a ser
determinada pela autoridade competente ou órgão responsável de cada
país.
2. - As quantias devidas em decorrência do parágrafo 1 acima deverão ser
pagas à pessoa em questão antes do período de férias, salvo estipulação
em contrário contida em acordo que vincule a referida pessoa e seu
empregador.

Sobre o tema, Fabíola Marques esclarece que:
“O objetivo da gratificação de férias é permitir o descanso do empregado,
sem que o mesmo se preocupe com seus rendimentos, propiciando
recursos financeiros para o efetivo gozo das férias. Assim, além da
remuneração, o trabalhador conta com uma quantia extra, que pode ser
destinada a gastos com lazer, sem prejuízo de suas despesas habituais” 349.

A Consolidação da Leis do Trabalho, até a reforma trabalhista, estava de acordo
com a Constituição Federal de 1988 e a Convenção n. 132 da OIT, pois garantia aos
empregados, no artigo 145, o pagamento da remuneração das férias e do abono previsto no
artigo 143, em até dois dias antes do início do período concessivo. O objetivo de remunerar
as férias, acrescida da gratificação de um terço, com a antecedência de dois dias à sua
concessão, é garantir que o empregado tenha a possibilidade econômica de desfrutar as
férias.
Além dos argumentos anteriormente mencionados, tem-se ainda a previsão do
artigo 611-B, que dispõe sobre quais direitos, quando suprimidos ou reduzidos, irão
constituir objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho e, no
inciso XII, expressamente dispõe o direito às férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal:
“Art. 611-B Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo
coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos
seguintes direitos:
(...)
XII- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a
mais do que o salário normal;”
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Lenio Luiz Streck, sobre o tema, esclarece que:
Finalmente, como um tópico ineficiente de abordagem, lembro a questão
das férias, direito fundamental assegurado no inciso XVII do artigo 7º da
Constituição de 1988. Ali está previsto o direito ao “gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.
O § 9º do artigo 452-A da CLT prevê que “cada doze meses, o
empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um
mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar
serviços pelo mesmo empregador”. Note-se como prepondera a
perspectiva liberal-individualista nessas previsões. Não interessa aos
austeros reformistas trabalhistas se o trabalhador terá ou não efetivo gozo
das férias; afinal, ele que decida se vai ou não as gozar.
Essa questão das férias é mais uma flagrante inconstitucionalidade que
afronta a máxima efetividade e a irrenunciabilidade dos direitos
fundamentais. As férias não encerram direito meramente individual.
Envolvem o descanso do trabalhador para recuperação de suas forças,
para convívio familiar e social, para lazer, para turismo, para diminuição
de acidentes e doenças ocupacionais, dentre outras abordagens
transindividuais. E aqui vem à tona a total ausência de prognose
legislativa e de uma vinculação do legislador à estratégia socioeconômica
imposta pela Constituição de 1988350.

Flávio da Costa Higa entende que:
Consta do projeto, outrossim, o direito às férias, de um mês, no qual o
empregado não pode ‘ser convocado para prestar serviços pelo mesmo
empregador’. Ocorre que as férias já terão sido proporcionalmente
indenizadas ‘ao final de cada período de prestação de serviço’. Assim, o
‘direito’ será apenas o de permanecer sem remuneração durante trinta
dias. Poder-se-ia objetar que o direito corresponde ao dever de abstenção
do empregador, que não poderá convoca-lo para laborar. Porém, se o
empregado pode recusar inercialmente a todas as ofertas (§ 2º), o ‘direito’
de ficar sem trabalho e sem salário é exercido a qualquer tempo,
independentemente de previsão legislativa. Isso, aliás, é o que já fazem os
milhões de desempregados.351

Sendo o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal garantido constitucionalmente e na Convenção 132 da OIT,
não poderia a Lei 13.467/17 prever que o trabalhador intermitente receberá as férias
proporcionais com o acréscimo de um terço, ao final de cada período de prestação de
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MARQUES, Fabíola. Férias: novo regime: Convenção n. 132 da OIT. LTr. São Paulo, 2007, p. 130 e 131
STRECK, Lenio Luiz. Reforma trabalhista: contrato intermitente é inconstitucional. 2018. Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2017-dez-04/streck-reforma-trabalhista-contrato-intermitenteinconstitucional>. Acesso em: 14 jan. 2018.
350

211

serviço, de forma diversa das devidas aos outros empregados celetistas e em detrimento da
garantia constitucional. Dessa forma, resta clara a inconstitucionalidade do inciso II, do §
6º do artigo 452-A da CLT, por ofensa ao direito do gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal previsto no inciso XVII, do
artigo 7º da Constituição Federal; no artigo 24, da Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948) e nos §§ 1º e 2º do artigo 7º da Convenção 132 da OIT.

351

HIGA. Flávio da Costa. Reforma trabalhista e contrato de trabalho intermitente. 2017. Disponível em:
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Capítulo 9 - Proposta de projeto de lei que altera o § 3º do artigo 443 da
CLT, os §§ 1º, 5º e 8º do artigo 452-A da CLT e acrescenta os §§ 10º,
11º, 12º, 13º e 14º ao artigo 452-A da CLT

As leis devem ser elaboradas em conformidade com a Constituição Federal e as
Convenções Internacionais, para a efetivação dos direitos fundamentais sociais,
especialmente, o da dignidade humana.
A Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, alterou amplamente a Consolidação das
Leis do Trabalhos, criando o contrato de trabalho intermitente no Brasil. Nessa
modalidade, o trabalhador apenas recebe remuneração se for convocado para a prestação
de serviços, não havendo garantia de jornada mínima ou de renda mínima. Com a sua
utilização, apesar do vínculo de subordinação típico, é permitida a utilização descontínua
do tempo de trabalho, com reflexos diretos nos ganhos resultantes do trabalho efetivamente
realizado. Poderá trabalhar algumas horas na semana, alguns dias no mês ou no ano,
fazendo jus tão somente às horas ou dias efetivamente laborados. Na prática, poderá
receber salário mensal inferior ao salário mínimo ou piso salarial da categoria, ou, ainda,
nada receber. Essa nova figura contratual está sendo muito criticada pela doutrina
trabalhista e algumas alterações se mostram necessárias.
A admissibilidade do contrato de trabalho intermitente no ordenamento jurídico
brasileiro necessita de limites, a exemplo da legislação portuguesa. Entende-se que deveria
estar expressamente consignado que, em empresas que exerçam atividades com
descontinuidade ou intensidade variável, as partes podem acordar que a prestação de
trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade, sendo vedada a sua
contratação a termo resolutivo, em regime de trabalho temporário, bem como a categorias
profissionais regidas por legislação própria.
O período de antecedência para a comunicação do empregado é muito curto,
resultando na impossibilidade de o empregado conseguir programar suas demais
atividades. Entende-se necessário o aumento dessa antecedência não inferior ao período de
sete dias corridos.

213

O trabalhador intermitente deve ter a garantia de receber um salário mínimo,
fixado em lei, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com
a dignidade humana.
O período de inatividade deveria vir acompanhado de compensação retributiva
(indenização de inatividade) em valor estabelecido em instrumento de negociação coletiva
de trabalho ou, na sua falta, de 20% do salário mínimo vigente, a ser pago pelo empregador
com periodicidade igual à da sua remuneração mensal.
O empregado não pode ficar, indefinidamente, aguardando ser convocado pelo
empregador, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana e valorização do
trabalho, além de maquiar as estatísticas de desemprego no país, daí a necessidade de
limitar o tempo de espera do empregado sem qualquer convocação pelo empregador para
no máximo 6 (seis) meses. Ultrapassado este limite, sem qualquer convocação, o contrato
de trabalho intermitente será considerado rescindido de pleno direito352. O prazo de seis
meses foi fundamentado no novo § 5º do art. 59 da CLT353, que prevê a possibilidade do
banco de horas ser instituído por acordo individual escrito pelo período máximo de seis
meses, e, ainda, pelo artigo 452 da CLT354, que prevê que a sucessão de dois contratos por
prazo determinado no lapso de seis meses descaracteriza a determinação do pacto,
tornando ambos um só contrato por prazo indeterminado (unicidade contratual).
Inspirada na legislação italiana, entende-se que a compensação retributiva
recebida no período de inatividade deveria estar sujeita a contribuições previdenciárias
pelo seu valor efetivo, sendo, ainda, garantida a contribuição previdenciária calculada
sobre o valor do salário mínimo. Por outro lado, na hipótese de doença ou outro evento que
deixe o trabalhador temporariamente impossibilitado de aceitar a convocação, o
trabalhador intermitente deve informar tempestivamente o empregador, esclarecendo a
duração do impedimento e, nesse período, não fará jus à indenização de inatividade. Não
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O art. 452-D, da Medida Provisória n.º 808/2017, que teve vigência de 14 de novembro de 2017 a 23 de
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Decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da
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214

cumprindo a obrigação de informar o empregador, o trabalhador perde o direito à
indenização de indisponibilidade por um período de quinze dias, salvo previsão diversa no
contrato individual.
O trabalhador que possui contrato tradicional, de prazo determinado, poderá
ainda, correr o risco de ter o seu contrato transformado em contrato de trabalho
intermitente, eis que nessa nova modalidade, verifica-se a redução do custo na sua
contratação e na rescisão contratual. Daí a necessidade de que entre a dispensa do
trabalhador que possui um contrato tradicional e a nova contratação se observe um prazo
de no mínimo dezoito meses, contado da data da demissão do empregado355. Observado
esse interregno, entende-se que estará reduzida a possibilidade de se alegar a nulidade do
contrato de trabalho intermitente formalizado.
Diante do grande desemprego verificado no mercado de trabalho brasileiro,
entende-se que limitar essa forma de contratação a indivíduos em função da idade, por
exemplo na Itália, onde a contratação é possível “ser firmada com indivíduos com menos
de 24 anos de idade, desde que a prestação laborativa se desenvolva até a idade completa
de 25 anos de idade e com mais de 55 anos”, impossibilitaria ainda mais a criação de
empregos nessa modalidade, motivo pelo qual essa ideia inicial foi afastada.
A partir dessa abordagem, apresenta-se a proposta de projeto de lei que
regulamente de forma mais abrangente, o contrato de trabalho intermitente brasileiro,
inspirada na legislação portuguesa e italiana, com a finalidade de possibilitar ao empregado
intermitente a efetivação dos direitos fundamentais sociais, sobretudo, a dignidade
humana.

9.1 Proposta de Projeto de Lei

Dispõe sobre a garantia de recebimento de salário, nunca inferior ao mínimo, ou
piso salarial, mensalmente, retribuição pecuniária relativa ao período de inatividade no
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A Medida Provisória 808/2017, cuja vigência está encerrada, no mesmo sentido, previa que:
Art. 452-G. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo
indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de
trabalho intermitente pelo prazo de dezoito meses, contado da data da demissão do empregado.
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contrato de trabalho intermitente, limites na sua utilização e dá outras providências;
alterando o § 3º do artigo 443 da CLT, o caput e os §§ 1º, 5º e 8º do artigo 452-A da CLT e
acrescenta os §§ 10º, 11º, 12º, 13º e 14º no artigo 452-A da CLT.
CONSIDERANDO que as leis devem ser elaboradas em conformidade com a
Constituição Federal e as Convenções Internacionais, para a efetivação dos direitos
fundamentais sociais.
CONSIDERANDO a necessidade de observância do Princípio da Dignidade
Humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, bem como a
impossibilidade de deixar o empregado à disposição do empregador, sem ser remunerado
pelo período que ficará em disponibilidade.
CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios constitucionais
da garantia de salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, capaz de satisfazer às necessidades de uma existência digna.
CONSIDERANDO que toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção
social, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966).
CONSIDERANDO que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão
e à complexidade do trabalho.
CONSIDERANDO que o trabalhador que está no período de inatividade deve
receber pelo período em que se encontra em disponibilidade, pois é uma situação
equiparada ao período em que está à disposição do empregador, aguardando ou executando
ordens.
CONSIDERANDO que essa modalidade contratual gera para o trabalhador
intermitente insegurança, ansiedade, stress e problemas para o equilíbrio entre o trabalho e
a vida pessoal, eis que não sabe quando será convocado para a prestação de serviços por
seu empregador.
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CONSIDERANDO que não é possível saber quando o empregado será chamado
para o trabalho e se receberá o suficiente para sua subsistência.
CONSIDERANDO que o empregado é segurado obrigatório da Previdência
Social, não podendo ser excluído dessa condição quando a remuneração não alcançar o
salário mínimo.
CONSIDERANDO que não é possível saber com segurança se haverá
contribuição social ou se haverá algum auxílio previdenciário nas hipóteses de acidente de
trabalho, doença ou maternidade.
CONSIDERANDO que a previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.
CONSIDERANDO que o contrato de trabalho não poderá favorecer a atividade
empresarial em detrimento do empregado, pois devem melhorar a condição social dos
trabalhadores.
CONSIDERANDO que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social e com a redução das desigualdades regionais e sociais.
CONSIDERANDO,
transformações

necessárias

por
no

fim,

as

mercado

inovações
de

trabalho

legislativas
brasileiro,

fundadas
já

nas

observadas

mundialmente, convém alterar alguns dispositivos constantes na CLT, em relação ao
contrato de trabalho intermitente, bem como regulamentar algumas lacunas existentes.
Artigo 1º - Esta Lei altera o § 3º do artigo 443 da CLT, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 443. ..............................................................................................................
§ 3° Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias
ou meses, sendo que em empresa que exerçam atividades com descontinuidade
ou intensidade variável, as partes podem acordar que a prestação de trabalho
seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade, sendo vedada a sua
contratação a termo resolutivo, em regime de trabalho temporário, bem como a
categorias profissionais regidas por legislação própria.
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Artigo 2º - Esta Lei altera o caput do artigo 452-A da CLT, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e
deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser
inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais
empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato
intermitente ou não, sendo, todavia, garantido o salário mensal, nunca inferior
ao mínimo, ou ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho.
Artigo 3º - Esta Lei altera o § 1º do artigo 452-A da CLT, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 452-A. ............................................................................................................
§ 1° O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para
a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, sete
dias corridos de antecedência.
Artigo 4º - Esta Lei altera o § 5º do artigo 452-A da CLT, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
§ 5° O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do
empregador, todavia deverá ser paga compensação retributiva (indenização de
inatividade) em valor estabelecido em instrumento de negociação coletiva de
trabalho ou, na sua falta, de 20% do salário mínimo vigente, a ser paga pelo
empregador com periodicidade igual à da sua remuneração mensal, podendo o
trabalhador prestar serviços a outros contratantes.
Artigo 5º - Esta Lei altera o § 8º do artigo 452-A da CLT, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
§ 8° O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com
base nos valores pagos no período mensal, sendo garantida a contribuição
previdenciária calculada sobre o valor do salário mínimo e fornecerá ao
empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.
Artigo 6º - Esta Lei acrescenta os §§ 10º, 11º, 12º, 13º e 14º no artigo 452-A da
CLT, que passam a vigorar com a seguinte redação:
§ 10º Na hipótese de doença ou outro evento que deixe o trabalhador
temporariamente impossibilitado de aceitar a convocação, o trabalhador
intermitente deve informar tempestivamente o empregador esclarecendo a
duração do impedimento e nesse período não fará jus à indenização de
indisponibilidade, pela inatividade.
§ 11º Não cumprindo a obrigação prevista no § 10º do art. 452-A da CLT, o
trabalhador perde o direito à compensação retributiva (indenização de
inatividade), por um período de quinze dias, salvo previsão diversa no contrato
individual ou coletivo.
§ 12º Não cumprindo o empregador a obrigação do pagamento de salário
mensal, nunca inferior ao mínimo, ou ao piso salarial proporcional à extensão e
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à complexidade do trabalho, o contrato de trabalho será considerado como o
contrato padrão firmado nos termos do artigo 3º da CLT, sendo afastada a sua
condição de contrato de trabalho intermitente.
§ 13º Decorrido o prazo de seis meses sem qualquer convocação do empregado
pelo empregador, contado a partir da data da celebração do contrato, da última
convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente,
será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho
intermitente.
§ 14º O empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo
indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador
por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de dezoito meses,
contado da data da demissão do empregado.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Conclusão

Este trabalho faz uma crítica às novas regras impostas pela Reforma Trabalhista
(Lei 13.467/2017), lançando um novo olhar sobre o trabalho brasileiro no mundo
contemporâneo. O Brasil foi protagonista de um grande processo de industrialização,
todavia, nos últimos tempos, está paralisado diante dos inúmeros desafios competitivos
gerados pela economia global.
Concorda-se que o sistema tradicional do Direito do Trabalho deve ser renovado
frequentemente, mas também deve garantir proteção jurídica nas relações de trabalho. O
mercado de trabalho, em constante mudança para se adequar às novas realidades e
oscilações das atividades desenvolvidas, não pode se desenvolver sem a observância e o
respeito à dignidade humana, princípio máximo do trabalho do Direito Contemporâneo.
As propostas trazidas pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), flexibilizando
as regras trabalhistas ao extremo, para atender às exigências do mercado, além de
romperem com as diretrizes mais importantes de proteção vigentes até então, fragilizaram
o sentido de dignidade, inerente a qualquer tipo de prestação de serviços.
As reformas trabalhistas estudadas comprovam que, mesmo em países
desenvolvidos, a exemplo da Espanha, a flexibilização das leis resultou no lento
crescimento econômico, na precarização da força de trabalho e no aumento da
desigualdade social, diante da deterioração da renda real dos trabalhadores.
Formas atípicas de emprego, como o intermitente, podem propiciar a formalização
de atividades que hoje não fazem parte do mercado formal, estimulando a criação de
postos de trabalho; entretanto não devem ser sinônimo de precarização. O contrato de
trabalho intermitente, instituído na reforma trabalhista brasileira, mostrou-se prejudicial ao
trabalhador em vários pontos, comprovando que as informações iniciais eram distorcidas e
as premissas equivocadas, especialmente quanto à afirmação de ser um dos remédios
criados contra o desemprego.
O trabalho intermitente, posto de trabalho formal, deve trazer medidas que
ofereçam aos trabalhadores a garantia do pagamento do salário mínimo, um valor
estabelecido em instrumento de negociação coletiva de trabalho a título de indenização
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pelo período de inatividade, na hipótese de as horas de trabalho não serem suficientes para
sua subsistência, além de outras garantias.
Sendo o Direito importante instrumento para propor o equilíbrio das relações de
trabalho, sugerem-se algumas mudanças a respeito da matéria na legislação, para melhorar
as condições de trabalho e ser observados os princípios constitucionais da dignidade
humana, da garantia de salário e da função social do contrato de trabalho. Isso porque o
trabalhador intermitente não pode ser entendido como um mero instrumento, uma
ferramenta, um objeto, uma peça da engrenagem da empresa ou uma máquina que pode ser
ligada ou desligada, no sistema de necessidades do capital.
O legislador brasileiro, ao instituir o contrato de trabalho intermitente, na reforma
trabalhista, pela Lei 13.467/2017, distanciou-se da justificativa do projeto de lei, que
originalmente foi pensado como sendo uma solução para conciliar interesses de
trabalhadores que desejavam trabalhar sem ter que dispor de tempo integral para as
atividades e de empregadores que desenvolvem atividades que possa necessitar de mão de
obra sem que haja uma previsibilidade.
Com a utilização dessa modalidade contratual, o trabalhador fica vulnerável em
relação à gestão do tempo de trabalho, podendo inclusive ficar em um estado de espera
permanente e com a responsabilidade de responder ao chamado do empregador, ficando
imprevisível ainda o seu salário. Em algumas situações, em que poderá trabalhar para
vários empregadores, dificilmente conseguirá conciliar sua vida pessoal e profissional, em
todos os sentidos: não conseguirá prever se os ganhos serão suficientes para o sustento
próprio e da sua família, não conseguirá conciliar uma única época para usufruir de férias,
mesmo porque não receberá o valor das férias.
Com a utilização do contrato de trabalho intermitente, o empregador transfere o
risco da atividade para os empregados, que somente terão trabalho quando houver
demanda para isto. O empregador elimina o custo de um contrato formal, barateando os
custos das empresas, porém, com a retirada de direitos colabora com a precarização das
relações de emprego.
A precariedade dessa contratação poderá ser verificada, ainda, em relação à
profissionalização e ao treinamento contínuo da atividade desenvolvida, característica
verificada em contratos de trabalho subordinado típicos. Ao afastar o trabalhador das
atividades da empresa e do processo produtivo de bens e serviços, o empregado ficará
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impossibilitado de evoluir profissionalmente ou, no mínimo, em situação de desvantagem
em relação à sua produtividade e qualidade de seu trabalho.
Conforme autorização legal do art. 611-A da CLT, será possível regulamentar
livremente o contrato de trabalho intermitente por meio de negociação coletiva,
observando os limites do art. 611-B. Todavia, a reforma enfraqueceu os sindicatos,
dificultando a busca de melhoria das condições de trabalho através da negociação coletiva.
Dessa forma, resta evidente que o modelo brasileiro de contrato de trabalho
intermitente em nada se assemelha com os contratos instituídos por Portugal, Itália,
Espanha, Alemanha, Inglaterra ou Estados Unidos.
Isso porque nos primeiros, ou seja, Portugal, Itália e Espanha, o contrato é
admitido em atividades descontínuas, enquanto no Brasil essa modalidade é admitida para
qualquer atividade, transferindo o risco da atividade econômica para o empregado. Além
disso, existe a previsão de compensação retributiva para o período em que o empregado
está em inatividade na Itália e em Portugal gerando a possibilidade de remuneração, ainda
que de forma parcial.
A proposta de projeto de lei, seguindo os modelos de outros países, consigna
expressamente alguns limites para a utilização do contrato de trabalho intermitente,
acrescentando uma vedação a sua contratação a termo resolutivo, em regime de trabalho
temporário, bem como a categorias profissionais regidas por legislação própria. O período
de antecedência para a comunicação do empregado foi alterado para sete dias corridos,
possibilitando que o empregado consiga programar suas demais atividades. O período de
inatividade passa a vir acompanhado de compensação retributiva (indenização de
inatividade) em valor estabelecido em instrumento de negociação coletiva de trabalho ou,
na sua falta, de 20% do salário mínimo vigente, a ser pago pelo empregador com
periodicidade igual à da sua remuneração mensal. O tempo de espera do empregado sem
qualquer convocação pelo empregador foi limitado a no máximo 6 (seis) meses e,
ultrapassado este limite, sem qualquer convocação, o contrato de trabalho intermitente será
considerado rescindido de pleno direito. Pelo projeto, fica garantido o recebimento de um
salário mínimo, fixado em lei, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana. Inspirada na legislação italiana, ficou consignado
que a compensação retributiva recebida no período de inatividade ficará sujeita a
contribuições previdenciárias pelo seu valor efetivo, sendo, ainda, garantida a contribuição
previdenciária calculada sobre o valor do salário mínimo. A dispensa do trabalhador que
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possui um contrato tradicional e a nova contratação por contrato intermitente deverão
observar um prazo de no mínimo dezoito meses, contado da data da demissão do
empregado.
Quanto à contribuição previdenciária para o trabalhador intermitente, será
necessário criar um modelo diferenciado para possibilitar a utilização dos benefícios
previdenciários, especialmente os de auxílio doença ou acidentário, licença maternidade e
aposentadoria.
Essas e outras questões evidenciam a importância da manutenção de normas de
proteção ao trabalho e de instituições públicas que fiscalizem a sua aplicação, para limitar
a ação de um capitalismo predatório e sem limites e para que seja assegurado um patamar
mínimo civilizatório de direitos ao trabalhador.
A reforma trabalhista brasileira não enfrenta os problemas econômicos do país,
mas tão somente efetuou uma adequação aos novos padrões da divisão internacional do
trabalho. A reforma econômica liberal, fundamentada na necessidade de criação de
empregos, modernização das relações de trabalho, necessidade de segurança jurídica e
avanço na produtividade e competitividade em um mercado globalizado, revela na verdade
uma grande regressão econômica e social.
Para viabilizar a criação de empregos e renda, será necessário encorajar os
investimentos e estimular setores que sejam inovadores e gerem empregos de qualidade,
além priorizar o capital humano, serviços públicos de qualidade e incentivar a
competitividade das pequenas e médias empresas, sempre observando a dignidade humana,
essencial para qualquer forma de relação de trabalho e em qualquer processo histórico.
As conclusões da presente tese são provisórias, porque a Lei 13.467/2017 está em
constante alteração, o que se verifica, especialmente, pelo texto da Medida Provisória
808/2017, que revogou algumas disposições do artigo 452-A e incluiu alguns artigos e
parágrafos à CLT e teve sua vigência encerrada, em 23 de abril de 2018, e pela Portaria
349, de 23 de maio de 2018, que estabelece regras voltadas à execução da Lei
13.467/2017, no âmbito das competências normativas do Ministério do Trabalho e também
estabelece regras em relação ao trabalho intermitente. Espera-se, dessa forma, que o
presente trabalho possa contribuir para o estudo do tema, de extrema relevância, porém, os
embates em torno da reforma trabalhista e do contrato de trabalho intermitente ainda
permanecem em ebulição, justificando a importância de se acompanhar os impactos no
mundo do trabalho.

223

Referências doutrinárias

ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do; CASELLA,
Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. 20 ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.
ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade:
fundamentos para uma teoria geral. - São Paulo: LTr, 2005.

______. Princípios de Direito do Trabalho e fundamentos teórico-filosóficos:
problematizando, refutando e deslocando o seu objetivo. - São Paulo, LTr, 2008.
ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. - Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
______. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. - São
Paulo: Malheiros, 2008.
______. Teoría de los Derechos Fundamentales. - Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997.

ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. - São
Paulo: Perspectiva, 1994.

______. Os Direitos Humanos Como Tema Global. - São Paulo: Ed. Perspectiva, 1994.
ALMEIDA, Renato Rua de. Hermenêutica das relações de trabalho/ Renato Rua de
Almeida, coordenador; Adriana Jardim Alexandre Supioni,organizadora.- São Paulo: LTr,
2018.

ANTUNES, Ricardo. O privilegio da servidão: o novo proletariado de serviços na era
digital. 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2018.

ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito
constitucional. 10. ed. - São Paulo: Saraiva, 2006.

224

ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito Constitucional do Trabalho: sua eficacia e o impacto
do modelo neoliberal. - São Paulo: LTr, 1998.
BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros. – 2. Ed. - Rio de
Janeiro: Zahar, 1925.

______. Modernidade Líquida. - Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BALTAR, Paulo Eduardo de Andrade. Estagnação da economia, abertura e crise do
emprego urbano no Brasil. Economia e Sociedade. - Campinas: Instituto de Economia,
Unicamp, jun. 1996.

______. O Mercado de Trabalho no Brasil dos Anos 90. Tese de Livre-docência. Instituto
de Economia, Unicamp, Campinas, 2003.

______. Crescimento da economia e mercado de trabalho no Brasil. Texto para discussão
n.º 2036. Brasília, DF: IPEA, fevereiro de 2015.

BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 4.
Reimpressão. – Belo Horizonte: Fórum, 2016.

BELTRAN, Ari Possidonio. Direito do trabalho e direitos fundamentais. - São Paulo: LTr,
2002.

______. Os impactos da integração econômica no Direito do Trabalho : globalização e
direitos sociais. - São Paulo: LTr, 1998.

BIAVASCHI, Magda Barros; Elaine D’Ávila Coelho, Alisson Droppa, Tomás Rigoletto
Pernías. O impacto de algumas reformas trabalhistas na regulamentação e nas instituições
públicas do trabalho em diálogo comparado. Dimensões críticas da reforma trabalhista no
Brasil / Organizadores: José Dari Krein, Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos
Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018.

225

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18. ed. - São Paulo: Malheiros,
2006.

BRAGHINI, Marcelo. Reforma Trabalhista: flexibilização das normas sociais do
trabalho. - São Paulo: LTr, 2017.
BRAMANTE, Ivani Contini. Contrato intermitente/ Reforma trabalhista em perspectiva:
desafios e possibilidades/ Zélia Maria Cardoso Montal, Luciana Paula de Vaz
carvalho,(organizadoras).- São Paulo: LTr, 2018.

CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. - Coimbra: Livraria
Almedina, 2003.
CANOTILHO, J.J. Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra, Portugal: Almedina, 1998.
______. Estudos

sobre direitos fundamentais. 1. ed., 3. tir. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008.
CARVALHO, Augusto César Leite de. Princípios de direito do trabalho sob a perspectiva
dos direitos humanos. - São Paulo, LTr, 2018.
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. - Rio de Janeiro: Impetus, 5ª ed., 2011.
______. Comentários à Reforma Trabalhista./ Vólia Bomfim Cassar, Leonardo Dias
Borges – São Paulo: Método, 2017.
CASTELO, Jorge Pinheiro. O Direito do Trabalho Líquido: O negociado sobre o
legislado, a terceirização e o contrato de curto prazo na sociedade da modernidade líquida.
- São Paulo, LTr, 2017.

______. O direito material e processual do trabalho e a pós-modernidade: a CLT, o CDC
e as repercussões do Novo Código Civil. - São Paulo, LTr, 2003.

CASTRO, Matheus Felipe de. Capitalista coletivo ideal: o estado, o mercado e o projeto
de desenvolvimento na Constituição de 1988. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação dos direitos humanos. 4ª ed. rev. e atual. 2ª
tiragem – São Paulo: Saraiva, 2006.

226

COLNAGO, Lorena de Mello Rezende. Trabalho intermitente – trabalho “zero hora –
trabalho fixo descontínuo: a nova legislação e a reforma da reforma, Revista LTr, vol. 82,
n.º 01, janeiro de 2018, fls. 38-46.

DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. - São Paulo: LTr,
2006.
DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à
Lei n. 13.467/2017/ Maurício Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo:
LTr, 2017.
______. Curso de Direito do Trabalho. 12 ed. - São Paulo: LTr, 2013.
______. Direito Coletivo do Trabalho. 6 ed. - São Paulo: LTr, 2015.
______. O poder empregatício. - São Paulo: LTr, 1996.
______. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. - São Paulo: LTr, 2001.
______. Tratado Jurisprudencial de Direito Constitucional do Trabalho/ coordenadores e
autores da obra: Mauricio Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. - São Paulo: RT,
2013 – (coleção tratado jurisprudencial de direito do trabalho, vol. 1)

DE MASI, Domenico. O Futuro do Trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. Rio de Janeiro: José Olympio, 11 ed., 2014.

Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Coordenadores: Claudio José
Montesso, Marco Antonio de Freitas, Maria de Fátima Coelho Borges Stern. – São Paulo:
LTr, 2008.

Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores: José Dari Krein,
Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt Nimuendajú,
2018.

227

Direitos sociais na constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois//
Organizadores: José Dari Krein, Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. –
Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2018.
DRUCK, Graça, Tânia Franco. A Perda da Razão Social do Trabalho Terceirização e
Precarização. Graça Druck, Tânia Franco, organizadoras. - São Paulo: Boitempo, 2007.

FERRARI, Irany. História do trabalho, do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho./
Irany Ferrari, Amauri Mascaro Nascimento, Ives Gandra da Silva Martins Filho. - São
Paulo: LTr, 1998.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Constituição de 1988: legitimidade, vigência e
eficácia, supremacia. - São Paulo: Atlas, 1989.

______. Direito constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado e outros temas. São Paulo: Manole, 2007.

FREDIANI, Yone. A valorização do trabalho autônomo e a livre-iniciativa. Coordenação
de Yone Frediani. – Porto Alegre, Magister, 2015, p. 291.

FRENCH, John D. Afogados em leis: A CLT e a cultura política dos trabalhadores
brasileiros. - São Paulo: Perseu Abramo, 2001.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT Comentada. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2018.

______. Direitos fundamentais e relação de emprego: trabalho, constituição e processo. São Paulo: Método, 2008.

GIRAUDEAU, Michel Olivier. Desemprego e contrato de trabalho intermitente/ Reforma
trabalhista em perspectiva: desafios e possibilidades/ Zélia Maria Cardoso Montal,
Luciana Paula de Vaz carvalho,(organizadoras).- São Paulo: LTr, 2018.

228

GOMES, Angela de Castro, Elina G da Fonte Peçanha, Regina de Moraes Morel
(organizadoras). Arnaldo Süssekind: um construtor do Direito do Trabalho. - Rio de
Janeiro: Renovar, 2004.

GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. 1ª ed. Tradução de
Bernardo Joffily. - São Paulo: Boitempo, 1999.

HEERS, Jacques. O Trabalho na Idade Média. Publicações Europa-América. 2ª ed. Título
original: Le travail au Moyen Age (3ª edição, publicada por Presses Universitaires de
France. Tradução de Cascais Franco. 1965.

JORGE NETO, Francisco Ferreira. Curso de Direito do Trabalho. Francisco Ferreira Jorge
Neto, Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante, 3. Ed. - São Paulo: Atlas, 2015.
KUHNLE, Stein. O Estado de bem-estar social no Século XXI/ Maurício Godinho
Delgado, Lorena Vasconcelos Porto(organizadores).- São Paulo: LTr, 2007.

KREIN, José Dari; BIAVASCHI, Magda Barros; ZANELLA, Eduardo Benedito de
Oliveira; FERREIRA, José Otávio de Souza. As transformações no mundo do trabalho e
os direitos dos trabalhadores / Organizadores: José Dari Krein, Magda Barros Biavaschi,
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, José Otávio de Souza Ferreira. - São Paulo: LTr,
2006.

LIMA, Francisco Meton Marques de. Igualdade de tratamento nas relações de trabalho. São Paulo, Malheiros, 1997.

LIMA, Francisco Meton Marques de; Francisco Péricles Rodrigues Marques de Lima.
Reforma Trabalhista : Entenda ponto por ponto. - São Paulo, LTr, 2017.

MAEDA, Patrícia. A Era dos Zero Direitos: trabalho decente, terceirização e contrato
zero-hora. - São Paulo: LTr, 2017

MAÑAS, Cristian Marcello. Tempo e Trabalho: A Tutela Jurídica do Tempo de Trabalho
e Tempo Livre. - São Paulo: LTr, 2005.

229

MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Tradução de Afranio
Coutinho. - Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 2007.

MARQUES, Christiani. A Proteção ao Trabalho Penoso. - São Paulo: LTr, 2007.

MARQUES, Fabíola. Férias: novo regime: Convenção n. 132 da OIT. - São Paulo: LTr,
2007.

MARQUES, Fabíola. Equiparação salarial por identidade no direito do trabalho
brasileiro. - São Paulo: LTr, 2001.

MARTINEZ, Pedro Romano. Direito do Trabalho. 4ª ed. - Coimbra: Almedina,
julho/2008.
MARTINS, Juliane Caravieri. Reforma trabalhista em debate: direito individual, coletivo
e processual do trabalho/ Juliane Caravieri Martins, Magno Luiz Barbosa, Zélia Maria
Cardoso Montal, (organizadores). - São Paulo: LTr, 2017.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos
sociais. - São Paulo, Malheiros, 2009.

MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coordenação). Tratado LusoBrasileiro da Dignidade Humana. - São Paulo: Quartier Latin, 2008.

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 6. ed. - Coimbra: Coimbra, 1997.

MONTESSO, Claudio José. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil /
Coordenadores: Claudio José Montesso, Marco Antonio de Freitas, Maria de Fátima
Coelho Borges Stern. – São Paulo: LTr, 2008.

230

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24. Ed – 2. Reimpr. - São Paulo: Atlas,
2009.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil.
- Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. - São Paulo: LTr, 8
ed., 2015.

______. Curso de Direito do Trabalho. 24ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva,
2011.

______. Direito Contemporâneo do Trabalho. - São Paulo: Saraiva, 2011.

OLEA, Manoel Alonso. Da escravidão ao contrato de trabalho. - Curitiba: Juruá, 1990.

______. Introduccion al derecho del trabajo. 5ª ed., ver., ren. y amp. - Madrid: Editorial
Civitas, 1994.
OLIVEIRA NETO, Célio Pereira. Trabalho em ambiente virtual: causas, efeitos e
conformação. - São Paulo, LTr, 2018.
OLMOS, Cristina Paranhos. Direitos da Personalidade nas Relações de Trabalho. - São
Paulo, LTr. 2017.

PASTORE, José. A evolução do Trabalho Humano. São Paulo, LTr, 2001.
______. Flexibilização do mercado de trabalho e contratação coletiva. - São Paulo, LTr,
1994.
PERES, Antonio Galvão. Contrato internacional de trabalho: acesso à justiça. Conflitos
de jurisdição e outras questões processuais. - Rio de Janeiro, Elsevier, 2009.
PISTORI, Gerson Lacerda. História do Direito do Trabalho: um breve olhar sobre a Idade
Média. - São Paulo: LTr, 2007.

231

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8ª ed. rev.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2007.

______. Direitos humanos e justiça internacional. - São Paulo: Saraiva, 2006.
______. Direitos Humanos e o Trabalho: Principiologia dos Direitos Humanos aplicada
ao Direito do Trabalho. São Paulo: Revista Advogado, Ano XXVIII, maio de 2008, n.º 97,
p. 65 a 81.

______. (coordenadora): Código de Direitos Internacional dos Direitos Humanos
Anotado. - São Paulo: DPJ, 2008;
PLA RODRIGUES, Américo (coordenador). Estudos sobre as fontes do direito do
trabalho; revisão técnica Irany Ferrari; tradução Edilson Alkmim Cunha. - São Paulo: LTr,
1998.

______. Princípios do Direito do Trabalho. - São Paulo: LTr, 1978.

PRETTI, Gleibe. Comentários à Lei Sobre a Reforma Trabalhista: o que mudou na CLT e
nas relações de trabalho. - São Paulo: LTr, 2017.

RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Insegurança ou diminuição do emprego? A rigidez
do sistema jurídico português em matéria de cessação do contrato de trabalho e de
trabalho atípico. Revista LTr. Vol. 64-08, agosto de 2000.
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 5. ed. ver. e atual.- São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994.

______. Fundamentos do Direito. 3ª ed. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998.
______. Nova Fase do Direito Moderno. 2ª ed. - São Paulo, Saraiva, 1998.
______. Teoria do Direito e do Estado. 5ª ed. rev. - São Paulo, Saraiva, 2000.

232

______. Teoria Tridimensional do Direito. 4ª ed. rev. e aum. - São Paulo, Saraiva, 1986.
Reforma trabalhista em perspectiva: desafios e possibilidades / Organizadoras: Zélia
Maria Cardoso Montal, Luciana Paula de Vaz Carvalho. - São Paulo: LTr, 2018. Vários
autores.
Reforma trabalhista ponto a ponto: estudos em homenagem ao professor Luiz Eduardo
Gunther / Coordenadores: José Afonso Dallegrave Neto, Ernani Kajota. - São Paulo: LTr,
2018. Vários autores.
Reforma trabalhista: visão, compreensão e crítica/ Coordenadores: Guilherme Guimarães
Feliciano, Marco Aurélio Marsiglia Treviso, Saulo Tarcísio de Carvalho Fontes. - São
Paulo: LTr, 2017. Vários autores.
Resistência: aportes teóricos contra o retrocesso trabalhista./ Coordenadores: Jorge Luiz
Souto Maior, Valdete Souto Severo. – 1. ed. - São Paulo: Expressão Popular, 2017. Vários
autores.
REZEK, José Francisco. Direito internacional público. 5. ed. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997.

RIGOLETTO, Tomás; Carlos Salas Páez. As experiências internacionais de flexibilização
das leis trabalhistas. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil / Organizadores:
José Dari Krein, Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. – Campinas, SP: Curt
Nimuendajú, 2018.

Romita, Arion Sayão, Inderrogabilidade da norma e indisponibilidade de direitos em face
da negociação coletiva: limites impostos pelos direitos fundamentais. Revista LTr, vol. 81,
n.º 06, junho de 2017.

______. Direitos

Fundamentais nas relações de trabalho.- São Paulo: LTr, 2005.

______. O poder normativo da Justiça do Trabalho na reforma do judiciário. Síntese
Trabalhista, Porto Alegre, v. 7, n. 193, p. 10-35, julho de 2005.

233

______. Os

direitos sociais na Constituição e outros estudos. São Paulo: LTr, 1991.

______. O

fascismo no direito do trabalho brasileiro: influência da Carta del Lavoro sobre
a legislação trabalhista brasileira. - São Paulo: LTr, 2001.
RUPRECHT, Alfredo J. Os princípios do Direito do Trabalho. Tradução Edilson Alkmin
Cunha. - São Paulo, LTr, 1995.
SANTOS, Anselmo Luis dos. Custo do Trabalho e Encargos Sociais no Brasil – São
Paulo, LTr, 1996.
______. Encargos sociais no Brasil: uma nova abordagem metodológica/ Anselmo Luis
dos Santos, Marcio Pochmann. - Campinas, SP: UNICAMP. IE. CESIT, 1998.
SANTOS, Anselmo Luis dos; Denis Maracci Gimenez. Desenvolvimento, competitividade
e a reforma trabalhista. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil /
Organizadores: José Dari Krein, Denis Maracci Gimenez, Anselmo Luis dos Santos. –
Campinas, SP: Curt Nimuendajú
SANTOS, Boaventura de Souza. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo, Cortez, 2006.
SANTOS, Jarbas Luiz dos. Princípio da proporcionalidade: concepção grega de justiça
como fundamento filosófico: implicações. - São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2004.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. e atual. – Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2012.
______. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988, 2ª ed. ver. e ampl. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia.
2ª edição. - Belo Horizonte: Fórum, 2016.

SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. 1ª edição, 5ª reimpressão - São Paulo,
Edipro, 2018.
______. Aplicando a quarta revolução industrial. 1ª edição - São Paulo, Edipro, 2018.
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. - São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2017.

234

______. Comentários à Reforma Trabalhista: análise da Lei 13.467/2017 – artigo por
artigo. (livro eletrônico) 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, ver., atual. e ampl.
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017.

______. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol. 7: Direito Coletivo do Trabalho. Rio
de Janeiro, Elsevier, 3ª ed., 2015.

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 1ª ed. - São Paulo,
Malheiros, 2006.

______. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. - São Paulo, Malheiros, 2014.

SILVA, Otávio Pinto e. Subordinação, autonomia e parassubordinação nas relações de
trabalho – São Paulo, LTr, 2004.
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e
eficácia. - São Paulo, Malheiros, 2009.

SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas. 3º ed. - São
Paulo, Contexto, 1999.

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de direito do trabalho: a relação de emprego, volume
II – São Paulo, LTr, 2008.
STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. - São Paulo,
Malheiros, 2004.

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do
direito. 2 ed. - Rio de Janeiro, Forense, 2004.

SUPIOT, Alain. Crítica do direito do trabalho. Tradução do original francês intitulado:
Critique du droit du travail. 1ª edição “Quadrige”, 2002. Presses Universitaires de Fance Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.

235

SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. - São Paulo, LTr, 1994.

______. Direito Constitucional do Trabalho. 3 ed. - Rio de Janeiro, Renovar, 1999.

______. Direito Internacional do Trabalho. 3 ed. ampl. e atual. - São Paulo: LTr, 2000.

______. Instituições de Direito do Trabalho, volume 1. 20 ed. atual. / Arnaldo Süssekind,
João de Lima Teixeira Filho, Délio Maranhão, Segadas Vianna, Lima Teixeira. - São
Paulo, LTr, 2002.

______. Instituições de Direito do Trabalho, volume 2. 20 ed. atual. / Arnaldo Süssekind,
João de Lima Teixeira Filho, Délio Maranhão, Segadas Vianna, Lima Teixeira. - São
Paulo, LTr, 2002.

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O Processo do Trabalho e a Reforma Trabalhista:
as alterações introduzidas no processo do trabalho pela Lei n.º 13.467/2017. - São Paulo:
LTr, 2017.

Terceirização de serviços e direitos sociais trabalhistas / Coordenadores: Gustavo Filipe
Barbosa Garcia, Rúbia Zanotelli de Alvarenga. - São Paulo: LTr, 2017. Vários
colaboradores
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos. - Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.
VALDÉS, Ernesto Garzon. LAPORTA, Francisco J. El derecho y la justicia. - Madrid:
Trotta, 2000.
VELLOSO, Gabriel e Marcos Neves Fava Coordenadores. Trabalho escravo
contemporâneo: o desafio de superar a negação. - São Paulo: LTr, 2006.
VILHENA, Oscar Vieira. Direitos Humanos: normativa internacional. - São Paulo: Max
Limonad, 2001.

236

Referências a arquivos eletrônicos
ADI 1458 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/1996,
DJ
20-09-1996.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000021002&base=bas
eAcordaos >. Acesso em: 31 jul. 2018.
BRAMANTE, Ivani Contini. Contrato intermitente: ubertrabalho e ultraflexiprecarização.
Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP. Edição: 25 –
Primavera 2017 – www.esaoabsp.edu.br Acesso 31 jul. 2018.
CARVALHO, Laura. Reforma trabalhista pode custar caro à Previdência: Substituição de
vagas formais por informais vai na contramão do que previam defensores. Disponível em:
<
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-carvalho/2018/08/reforma-trabalhistapode-custar-caro-a-previdencia.shtml >. Acesso em: 02 ago. 2018.
Coordenadoria
de
Estatística
e
Pesquisa
do
TST.
Disponível
em:
<http://www.tst.jus.br/documents/26682/0/Relat%C3%B3rio+Anal%C3%ADtico+e+Indic
adores+Reduzido.pdf/04476e8c-2f5b-9d81-e6c9-de581099b8e2 >. Acesso em: 22 jul.
2018.
CNJ, Justiça em números 2017 (ano base – 2016). Brasília 2017 - Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd1374
96c.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2018.
DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Boletim
emprego em pauta. Número 8 – julho de 2018. Disponível em: <
https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2018/boletimEmpregoEmPauta8.html
>. Acesso em: 15 jul. 2018.
FERNANDES, Paulo Roberto. A figura do Trabalho Intermitente do PL 6.787/2016
(Reforma Trabalhista) à Luz do Direito Comparado. Disponível em:
<http://ostrabalhistas.com.br/figura-do-contrato-de-trabalho-intermitente-do-pl-no-67872016-reforma-trabalhista-luz-do-direito-comparado/>. Acesso em: 4 jun. 2018.
FOLHA DE SÃO PAULO. Feirão de emprego em SP tem fila quilométrica e confusão.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/com-clt-em-pior-niveldesde-2012-multidao-faz-fila-por-vagas-no-centro-de-sp.shtml >. Acesso em: 22 jul.
2018.
HERNÁNDEZ, Óscar Contreras. Crisis económica, trabajo asalariado y reformas
laborales: la experiencia española 2010-2016 (esquemas de aula ministrada pelo
Professor de Derecho del trabajo Óscar Contreras Hernández da Universidad de Castilla
La mancha, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).
oscar.contreras@uclm.es. Tradução própria. agosto/2017.
IBGE, Agência IBGE notícias. Desemprego volta a crescer no primeiro trimestre de 2018.
Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

237

noticias/noticias/20995-desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018.html >.
Acesso em: 5 jun. 2018.
IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua.
Disponível
em:
<
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domic
ilios_continua/Trimestral/Comentarios_Sinteticos/2018_1_trimestre/pnadc_201801_trimes
tre_comentarios_sinteticos_Brasil.pdf >. Acesso em: 16 jul. 2018.
JOÃO, Paulo Sérgio. Trabalho intermitente: novo conceito de vínculo de emprego.
Consultor Jurídico. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-set-22/reflexoestrabalhistas-trabalho-intermitente-conceito-vinculo-emprego2 >. Acesso em: 02 ago. 2018.
LANG, Marina. UOL NOTÍCIAS. Quando a fila não anda: as angústias dos moradores na
busca por trabalho no estado onde a economia se deteriorou nos últimos 4 anos. Disponível
em: < https://www.uol/noticias/especiais/sem-emprego.htm#tematico-1 >. Acesso em: 22
jul. 2018.
LEITE, Marcia de Paula. A organização do Trabalho e da produção: Reflexões sobre o
futuro do mundo do trabalho. Futuro do Trabalho no Brasil: Perspectivas e Diálogos
Tripartites. OIT - Organização Internacional do Trabalho. ISBN: 978-92-2-830943-0 (web
pdf). 2018.
LISBOA, Antônio. Reflexões sobre a organização do trabalho e da produção. Futuro do
trabalho no Brasil: perspectivas e diálogos tripartites. OIT- Organização Internacional do
Trabalho. ISBN: 978-92-2-830943-0 (web pdf). 2018.
Ministério do Trabalho. Programa de disseminação das estatísticas do trabalho. RAIS –
2016. Disponível em: < http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default >. Acesso em: 15 jul.
2018.
MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria da Previdência. Institucional: Previdência lança
Anuário
Estatístico
da
Previdência
Social
2016.
Disponível
em:
<
http://www.previdencia.gov.br/2018/01/institucional-previdencia-lanca-anuario-estatisticoda-previdencia-social-2016/ >. Acesso em: 22 jul. 2018.
OIT. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em:
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf p. 8/10 >. Acesso em: 26 jul. 2018.

<

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Conheça a OIT. Disponível em: <
http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm >. Acesso em: 26 jul. 2018.
OIT Brasília. Notícias. OIT estima que desemprego global terá aumento de 3,4 milhões em
2017: O crescimento econômico segue decepcionante e os déficits de trabalho decente
persistem. Disponível em: < https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_541363/lang-pt/index.htm >. Acesso em: 19 ago. 2018.

238

ONU. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Disponível
em:
<
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel-da-onu/ >. Acesso em: 23 jul. 2018.
ONU no Brasil, OIT - Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <
https://nacoesunidas.org/agencia/oit/ >. Acesso em: 02 ago. 2018.
ONU no Brasil, OIT - Organização Internacional do Trabalho. O emprego atípico no
mundo. As Publicações do Bureau Internacional do Trabalho gozam de direitos de autor,
ao abrigo do Protocolo 2 da Convenção Universal dos Direitos de Autor. No entanto,
podem ser reproduzidos pequenos excertos sem necessidade de autorização, desde que se
indique a respetiva fonte. Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_626383.pdf>. Acesso em: 02
ago. 2018.
Relatório “Justiça em números 2017, base de dados 2016, CNJ. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd13749
6c.pdf - p. 129 >. Acesso em: 22 jul. 2018.
SACCO, Fabio. Il retorno del lavoro intermittente. Il Sole 24 Ore, 7 jun. 2017. Disponível
em: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-07-06/il-ritorno-lavorointermittente-115213.php>. Acesso em: 4 jun. 2018.
SANTOS, André, Neuriberg Dias. Reforma Trabalhista: expectativa X realidade.
Disponível em: < http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/28003-reformatrabalhista-expectativa-x-realidade >. Acesso em: 24 jul. 2018.
SANTOS, Anselmo Luis dos; Encargos sociais no Brasil: uma nova abordagem
metodológica. Anselmo Luis dos Santos, Marcio Pochmann. Campinas, SP:
UNICAMP.IE.CESIT, 1998 (cadernos do CESIT, n. 26). Disponível em: <
http://www.cesit.net.br/cesit/images/stories/26CadernosdoCESIT.pdf >. Acesso em: 23
jun. 2018.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; Valdete Souto Severo. O acesso à Justiça sob a mira da
reforma trabalhista – ou como garantir o acesso à justiça diante da reforma trabalhista.
Disponível em: <https://www.anamatra.org.br/artigos/25549-o-acesso-a-justica-sob-amira-da-reforma-trabalhista>. Acesso em: 1º mai. 2018.
______.
“A
CLT
de
Temer”
(& Cia.
Ltda.).
Disponível
em:
<https://www.jorgesoutomaior.com/blog/a-clt-de-temer-cia-ltda>. Acesso em: 1º jul. 2018.
______. Trabalhador intermitente, desempregado permanente. Disponível
<https://www.jorgesoutomaior.com/blog/trabalhador-intermitente-desempregadopermanente>. Acesso em: 1º jul. 2018.

em:

STF. Notícias STF. Ministra Cármen Lúcia anuncia início de funcionamento do Projeto
Victor,
de
inteligência
artificial.
Disponível
em:

239

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388443>.
em: 16/10/2018.

Acesso

Referências legislativas nacionais, estrangeiras e convenções internacionais
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 6.363/2005. Íntegra do Projeto.
Disponível
em:
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987012
>.
Acesso em: 02 ago. 2018.
______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 28 jul.
2018.
______. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado
e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm / >. Acesso em: 28
jul. 2018.
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm >. Acesso em: 28
jul. 2018.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
DOU de 09/08/1943. Disponível em: < http://www.trtsp.jus.br/leg-cltdin-indice >. Acesso
em: 28 jul. 2018.
CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Disponível
em:
<
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/constitucao.pdf >. Acesso em:
28 jul. 2018.
CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, concluída em 23 de
maio de 1969, promulgada pelo Decreto 7.030 de 14 de dezembro de 2009, com reserva
aos Artigos 25 e 66. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/decreto/d7030.htm >. Acesso em: 02 ago. 2018.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM (1948) Disponível em: <
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universaldos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html >. Acesso em: 31
jul. 2018.
DECRETO No 591, DE 6 DE JULHO DE 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm >. Acesso em:
27.07.2018

240

ITÁLIA. Gazzetta Uffi ciale. Texto original na íntegra do Decreto Lei 81/2015. Disponível
em: <http://www.gazzettauffi ciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg>. Acesso em: 02 ago.
2018.
ITÁLIA. Governo Italiano. Ministero del Lavoro e dele Politiche Sociali. Texto original na
íntegra.
Decreto
Lei
81/2015.
Disponível
em:
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
>. Acesso em 28 mai. 2018.
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E
CULTURAIS,
de
19
de
dezembro
de
1966
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm >. Acesso em: 31 jul.
2018.
VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION. Disponível em: <
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx “5. All human rights
are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community
must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with
the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and
various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty
of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and
protect all human rights and fundamental freedoms.” >. Acesso em: 26 jul. 2018.

241

ANEXOS

ANEXO 01 - Quadro comparativo entre Lei 13.467/2017, a MP 808/2017 e a Portaria
349/2018 do Ministérios do Trabalho

A seguir, compara-se a redação original do artigo 443 da CLT e do 452-A,
incluído na CLT pela Lei 13.467/2017356, com a redação da Medida Provisória n.º
808/2017. A Medida Provisória n.º 808/2017 revogou algumas disposições do artigo 452-A
e incluiu alguns artigos e parágrafos à CLT, para expressamente esclarecer alguns pontos
de grande questionamento, em relação ao contrato de trabalho intermitente, mas teve
vigência, tão somente, de 14 de novembro de 2017 a 23 de abril de 2018.
Registrar no presente trabalho a redação da Medida Provisória n.º 808/2017, se
faz necessário pois as relações jurídicas constituídas, assim como os atos jurídicos
praticados, durante a sua vigência são por ela regidos, conforme disposto no artigo 62, §
11, da Constituição Federal357. Como resultado, teremos relações intersubjetivas que serão
regidas pela Medida Provisória n.º 808/2017, mesmo após ter perdido sua vigência, e
relações que serão regidas pela Lei 13.467/2017.
Acrescenta-se nessa tabela comparativa, ainda, a redação da Portaria 349, de 23
de maio de 2018, que estabelece regras voltadas à execução da Lei 13.467/2017, no âmbito
das competências normativas do Ministério do Trabalho, porque também estabelece regras
em relação ao trabalho intermitente.

356

Consigna-se os artigos que são objeto da ADI 5950, da ADI 5829, da ADI 5826, da ADI 5806.
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas.
357
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Medida Provisória n.º 808/2017,
Artigos incluídos à CLT pela Lei que alterou e revogou algumas
13.467/2017, em relação ao disposições da Lei 13.467/2017 e
contrato de trabalho intermitente
incluiu alguns artigos e parágrafos
(vigência de 14.11.2017 até
23.04.2018)

Portaria 349, de 23 de maio de
2018, do Ministério do trabalho,
estabelece regras em relação ao
trabalho intermitente

Art. 443 - O contrato individual Art. 443 - (mantida a redação dada
de trabalho poderá ser acordado pela Lei 13.467/2017)
tácita
ou
expressamente,
verbalmente ou por escrito, por
prazo
determinado
ou
indeterminado, ou para prestação
de trabalho intermitente.
((objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 3° - Considera-se como § 3° - (mantida a redação dada pela
intermitente o contrato de trabalho Lei 13.467/2017)
no qual a prestação de serviços,
com
subordinação,
não
é
contínua,
ocorrendo
com
alternância de períodos de
prestação de serviços e de
inatividade, determinados em
horas,
dias
ou
meses,
independentemente do tipo de
atividade do empregado e do
empregador, exceto para os
aeronautas, regidos por legislação
própria.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
Art. 452-A. O contrato de
trabalho intermitente deve ser
celebrado por escrito e deve
conter especificamente o valor da
hora de trabalho, que não pode ser
inferior ao valor horário do salário
mínimo ou àquele devido aos
demais
empregados
do
estabelecimento que exerçam a
mesma função em contrato
intermitente ou não.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)

Art. 452-A. O contrato de trabalho
intermitente será celebrado por
escrito e registrado na CTPS, ainda
que previsto acordo coletivo de
trabalho ou convenção coletiva, e
conterá:

Art. 2º O contrato de trabalho
intermitente será celebrado por
escrito e registrado na Carteira de
Trabalho e Previdência Social,
ainda que previsto em acordo
coletivo de trabalho ou convenção
coletiva, e conterá:

I - identificação, assinatura e
domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de
trabalho, que não poderá ser
inferior ao valor horário ou diário
do salário mínimo, assegurada a

I - identificação, assinatura e
domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de
trabalho, que não poderá ser
inferior ao valor horário ou diário
do salário mínimo, nem inferior
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remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno e observado o
disposto no § 12; e
III - o local e o prazo para o
pagamento da remuneração.

§ 1º O empregador convocará, por §1º (mantida a redação dada pela
qualquer meio de comunicação Lei 13.467/2017)
eficaz, para a prestação de
serviços, informando qual será a
jornada, com, pelo menos, três
dias corridos de antecedência.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 2° Recebida a convocação, o
empregado terá o prazo de um dia
útil para responder ao chamado,
presumindo-se, no silêncio, a
recusa.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)

§ 2º Recebida a convocação, o
empregado terá o prazo de vinte e
quatro horas para responder ao
chamado, presumida, no silêncio, a
recusa.

§ 3° A recusa da oferta não §3º (mantida a redação dada pela
descaracteriza a subordinação Lei 13.467/2017)358
para fins do contrato de trabalho
intermitente.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 4º Aceita a oferta para o
comparecimento ao trabalho, a
parte que descumprir, sem justo
motivo, pagará à outra parte, no
prazo de trinta dias, multa de 50%
(cinquenta
por
cento)
da
remuneração que seria devida,
permitida a compensação em
igual prazo.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 5º O período de inatividade não
será considerado tempo à
disposição
do
empregador,
podendo o trabalhador prestar
serviços a outros contratantes.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
358

§ 4º revogado pelo art. 3º, inciso I
da Medida Provisória n.º 808/2017

§ 5º revogado pelo Art. 3º, inciso I
da Medida Provisória n.º 808/2017

àquele devido aos demais
empregados do estabelecimento
que exerçam a mesma função,
assegurada a remuneração do
trabalho noturno superior à do
diurno; e
III - o local e o prazo para o
pagamento da remuneração.
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§ 6 Ao final de cada período de
prestação de serviço, o empregado
receberá o pagamento imediato
das seguintes parcelas:
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)

§ 6º Na data acordada para o
pagamento, observado o disposto
no § 11, o empregado receberá, de
imediato, as seguintes parcelas:

I – remuneração;
II – férias proporcionais com
acréscimo de um terço;
III – décimo terceiro salário
proporcional;
IV
–
repouso
semanal
remunerado; e
V – adicionais legais

I – remuneração;
II – férias proporcionais com
acréscimo de um terço;
III – décimo terceiro salário
proporcional;
IV – repouso semanal remunerado;
e
V – adicionais legais

§ 7° O recibo de pagamento §7º (mantida a redação dada pela
deverá conter a discriminação dos Lei 13.467/2017)
valores pagos relativos a cada
uma das parcelas referidas no §
6°deste artigo.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 8 O empregador efetuará o § 8º revogado pelo Art. 3º, inciso I
recolhimento da contribuição da Medida Provisória n.º 808/2017
previdenciária e o depósito do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, na forma da lei, com base
nos valores pagos no período
mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento
dessas obrigações.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 9° A cada doze meses, o §9º (mantida a redação dada pela
empregado adquire direito a Lei 13.467/2017)
usufruir,
nos
doze
meses
subsequentes, um mês de férias,
período no qual não poderá ser
convocado para prestar serviços
pelo mesmo empregador.
(objeto da ADI 5950, da ADI
5829, da ADI 5826, da ADI 5806)
§ 10. O empregado, mediante
prévio acordo com o empregador,
poderá usufruir suas férias em até
três períodos, nos termos dos § 1º e
§ 2º do art. 134.

Art. 2º, § 1º O empregado,
mediante prévio acordo com o
empregador, poderá usufruir suas
férias em até três períodos, nos
termos dos §§ 1º e 3º do art. 134
da Consolidação das Leis do
Trabalho.
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§ 11. Na hipótese de o período de
convocação exceder um mês, o
pagamento das parcelas a que se
referem o § 6º não poderá ser
estipulado por período superior a
um mês, contado a partir do
primeiro dia do período de
prestação de serviço.

Art. 2º, § 2º Na hipótese de o
período de convocação exceder
um mês, o pagamento das
parcelas a que se referem o § 6º
do Art. 452-A da Consolidação
das Leis do Trabalho não poderá
ser estipulado por período
superior a um mês, devendo ser
pagas até o quinto dia útil do mês
seguinte ao trabalhado, de acordo
com o previsto no § 1º do art. 459
da C LT.

§ 12. O valor previsto no inciso II
do caput não será inferior àquele
devido aos demais empregados do
estabelecimento que exerçam a
mesma função.

Art. 2º, § 3º Dadas as
características
especiais
do
contrato de trabalho intermitente,
não constitui descumprimento do
inciso
II
do
caput
ou
discriminação salarial pagar ao
trabalhador
intermitente
remuneração horária ou diária
superior à paga aos demais
trabalhadores
da
empresa
contratados
a
prazo
indeterminado.

§ 13. Para os fins do disposto neste
artigo, o auxílio-doença será devido
ao segurado da Previdência Social a
partir da data do início da
incapacidade, vedada a aplicação
do disposto § 3º do art. 60 da Lei nº
8.213, de 1991.
§ 14. O salário maternidade será
pago diretamente pela Previdência
Social, nos termos do disposto no §
3º do art. 72 da Lei nº 8.213, de
1991.
§ 15. Constatada a prestação dos
serviços pelo empregado, estarão
satisfeitos os prazos previstos nos §
1º e § 2º.

Artigo sem correspondente

Art. 2º, § 4º Constatada a
prestação dos serviços pelo
empregado, estarão satisfeitos os
prazos previstos nos §§ 1º e 2º do
Art. 452-A da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Art. 452-B. É facultado às partes Art. 3º É facultado às partes
convencionar por meio do contrato convencionar por meio do
de trabalho intermitente:
contrato de trabalho intermitente:
I - locais de prestação de serviços;
I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o II - turnos para os quais o

246

Artigo sem correspondente

Artigo sem correspondente

empregado será convocado para
prestar serviços;
III - formas e instrumentos de
convocação e de resposta para a
prestação de serviços;
IV - formato de reparação recíproca
na hipótese de cancelamento de
serviços previamente agendados
nos termos dos § 1º e § 2º do art.
452-A.

empregado será convocado para
prestar serviços; e
III - formas e instrumentos de
convocação e de resposta para a
prestação de serviços.

Art. 452-C. Para fins do disposto no
§ 3º do art. 443, considera-se
período de inatividade o intervalo
temporal distinto daquele para o
qual o empregado intermitente haja
sido convocado e tenha prestado
serviços nos termos do § 1º do art.
452- A.

Art. 4º Para fins do disposto no §
3º do art. 443 da Consolidação das
Leis do Trabalho, considera-se
período de inatividade o intervalo
temporal distinto daquele para o
qual o empregado intermitente
haja sido convocado e tenha
prestado serviços nos termos do §
1º do art. 452-A da referida lei.

§ 1º Durante o período de
inatividade, o empregado poderá
prestar serviços de qualquer
natureza a outros tomadores de
serviço, que exerçam ou não a
mesma
atividade
econômica,
utilizando contrato de trabalho
intermitente ou outra modalidade
de contrato de trabalho.

§ 1º Durante o período de
inatividade, o empregado poderá
prestar serviços de qualquer
natureza a outros tomadores de
serviço, que exerçam ou não a
mesma atividade econômica,
utilizando contrato de trabalho
intermitente ou outra modalidade
de contrato de trabalho.

§ 2º No contrato de trabalho
intermitente,
o
período
de
inatividade não será considerado
tempo à disposição do empregador
e não será remunerado, hipótese em
que restará descaracterizado o
contrato de trabalho intermitente
caso haja remuneração por tempo à
disposição
no
período
de
inatividade.

§ 2º No contrato de trabalho
intermitente, o período de
inatividade não será considerado
tempo
à
disposição
do
empregador
e
não
será
remunerado, hipótese em que
restará
descaracterizado
o
contrato de trabalho intermitente
caso haja remuneração por tempo
à disposição no período de
inatividade.

Art. 452-D. Decorrido o prazo de Artigo sem correspondente
um ano sem qualquer convocação
do empregado pelo empregador,
contado a partir da data da
celebração do contrato, da última
convocação ou do último dia de
prestação de serviços, o que for
mais recente, será considerado
rescindido de pleno direito o
contrato de trabalho intermitente.
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Artigo sem correspondente

Art. 452-E. Ressalvadas as Artigo sem correspondente
hipóteses a que se referem os art.
482 e art. 483, na hipótese de
extinção do contrato de trabalho
intermitente serão devidas as
seguintes verbas rescisórias:
I - pela metade:
a) o aviso prévio indenizado,
calculado conforme o art. 452-F; e
b) a indenização sobre o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, prevista no § 1º do
art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990; e
II - na integralidade, as demais
verbas trabalhistas.
§ 1º A extinção de contrato de
trabalho intermitente permite a
movimentação da conta vinculada
do trabalhador no FGTS na forma
do inciso I-A do art. 20 da Lei nº
8.036, de 1990, limitada a até
oitenta por cento do valor dos
depósitos.
§ 2º A extinção do contrato de
trabalho intermitente a que se refere
este artigo não autoriza o ingresso
no
Programa
de
SeguroDesemprego.

Artigo sem correspondente

Art. 452-F. As verbas rescisórias e
o aviso prévio serão calculados com
base na média dos valores
recebidos pelo empregado no curso
do
contrato
de
trabalho
intermitente.

Art. 5º As verbas rescisórias e o
aviso prévio serão calculados com
base na média dos valores
recebidos pelo empregado no
curso do contrato de trabalho
intermitente.

§ 1º No cálculo da média a que se
refere o caput, serão considerados
apenas os meses durante os quais o
empregado tenha recebido parcelas
remuneratórias no intervalo dos
últimos doze meses ou o período de
vigência do contrato de trabalho
intermitente, se este for inferior.

Parágrafo único. No cálculo da
média a que se refere o caput,
serão considerados apenas os
meses durante os quais o
empregado
tenha
recebido
parcelas
remuneratórias
no
intervalo dos últimos doze meses
ou o período de vigência do
contrato de trabalho intermitente,
se este for inferior.

§ 2º O aviso prévio será
necessariamente indenizado, nos
termos dos § 1º e § 2º do art. 487.
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Artigo sem correspondente

Art. 452-G. Até 31 de dezembro de Artigo sem correspondente
2020, o empregado registrado por
meio de contrato de trabalho por
prazo indeterminado demitido não
poderá prestar serviços para o
mesmo empregador por meio de
contrato de trabalho intermitente
pelo prazo de dezoito meses,
contado da data da demissão do
empregado.

Artigo sem correspondente

Art. 452-H. No contrato de trabalho
intermitente, o empregador efetuará
o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do
empregado e o depósito do FGTS
com base nos valores pagos no
período mensal e fornecerá ao
empregado
comprovante
do
cumprimento dessas obrigações,
observado o disposto no art. 911-A.
Art. 911-A. O empregador efetuará
o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do
trabalhador e o depósito do FGTS
com base nos valores pagos no
período mensal e fornecerá ao
empregado
comprovante
do
cumprimento dessas obrigações.
§ 1º Os segurados enquadrados
como
empregados
que,
no
somatório
de
remunerações
auferidas de um ou mais
empregadores no período de um
mês, independentemente do tipo de
contrato de trabalho, receberem
remuneração inferior ao salário
mínimo mensal, poderão recolher
ao Regime Geral de Previdência
Social a diferença entre a
remuneração recebida e o valor do
salário mínimo mensal, em que
incidirá a mesma alíquota aplicada
à contribuição do trabalhador retida
pelo empregador.
§ 2º Na hipótese de não ser feito o
recolhimento
complementar
previsto no § 1º, o mês em que a
remuneração total recebida pelo
segurado de um ou mais
empregadores for menor que o

Art. 6º No contrato de trabalho
intermitente,
o
empregador
efetuará o recolhimento das
contribuições
previdenciárias
próprias e do empregado e o
depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço com base nos
valores pagos no período mensal e
fornecerá
ao
empregado
comprovante do cumprimento
dessas obrigações.

249

salário mínimo mensal não será
considerado para fins de aquisição e
manutenção de qualidade de
segurado do Regime Geral de
Previdência Social nem para
cumprimento dos períodos de
carência para concessão dos
benefícios previdenciários.

