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APRESENTAÇÃO
A RENAPEDTS
A Rede Nacional de Grupos de Pesquisa e Extensão em Direito do Trabalho
e Seguridade Social (RENAPEDTS) é uma rede acadêmica formada por grupos de
pesquisa e extensão universitária que atua nas áreas de Direito do Trabalho e da
Seguridade Social em diferentes instituições de ensino superior brasileiras.
A Rede tem realizado encontros dos grupos, certificados no Conselho
Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa – CNPq, que a integram para construção de diálogo interinstitucional sobre questões do mundo do trabalho e da
seguridade social na atualidade. Em cada ano, realiza-se o encontro em uma
das instituições-sede de um dos grupos de pesquisa. Em 2015, o I Encontro foi
organizado pelo grupo Trabalho e Cidadania da UNB, Universidade de Brasília,
sob a liderança da professora Gabriela Neves Delgado. O II Encontro ocorreu na
Universidade Federal do Paraná, organizado em 2016 pelo grupo Trabalho Vivo,
coordenado pela professora Aldacy Rachid Coutinho. A Universidade de São Paulo
– USP e o GPTC - Trabalho e Capital, sob a liderança de Jorge Luiz Souto Maior
realizou em 2017 o III Encontro. A UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
e a PUC-Minas - Pontifícia Universidade Católica, com os grupos Trabalho e
Resistência e Redesenhando o Direito, sob a liderança dos professores Daniela
Muradas, Marisa Barbato, Pedro Nicoli e Maria Cecília Máximo Teodoro, organizaram o IV Encontro em 2018. Por isso, no ano de 2019, o grupo Configurações
Institucionais das Relações de Trabalho – CIRT - se propõe a realizar o evento na
Faculdade Nacional de Direito (FND), com a intenção de apresentar a RENAPEDTS
para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
integrando os novos docentes e alunos de seu grupo, aos demais colegas e pesquisadores da Rede.
Os V Encontro da RENAPEDTS têm como principais finalidades:
1) propiciar um espaço para apresentação das pesquisas e atividades de
extensão realizadas no ano de 2019 por cada um dos grupos de pesquisa integrantes da Rede;
2) instigar reflexões críticas sobre as recentes transformações referentes à
regulação dos direitos sociais e trabalhistas ocorridas no Brasil, especialmente
as reformas trabalhista e da previdência; e
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3) fomentar um diálogo sobre as formas de resistências em articulação,
incluindo-se as instâncias jurídicas, foco primeiro da rede, diante do quadro
atual de retrocessos sociais.

O CIRT
O Grupo de Pesquisa Configurações Institucionais e Relações de Trabalho
– CIRT, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e registrado, desde 2009, no diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico – CNPq, reúne docentes e discentes da graduação e pós-graduação
em Direito da UFRJ e recebe a colaboração de pesquisadores de outras instituições
e áreas de conhecimento.
O CIRT desenvolve pesquisas relacionadas ao estudo das instituições que
estruturam as relações de trabalho no Brasil e se propõe também a ser um laboratório de acompanhamento das propostas em discussão no cenário público que
têm o potencial de produzir alterações no marco regulatório aplicável ao mundo do
trabalho na contemporaneidade. Privilegia a abordagem disciplinar, com ênfase
nos aportes provenientes da sociologia do trabalho, da economia, da história, da
ciência política e da teoria do direito, de modo a refletir sobre as teorias jurídicas
que se voltam à fundamentação e análise dos sistemas de regulação laboral.
O marco inicial da trajetória do CIRT foi o ano de 2007. Com o objetivo de dar
continuidade aos estudos iniciados no período de doutoramento na PUC-Rio, a
professora Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva criou o grupo de pesquisa
na Faculdade Nacional de Direito – FND, instituição em que se graduou e que à
época havia assumido o cargo de professora de Direito do Trabalho.
Concomitantemente às transformações pelas quais passou a FND nos últimos
anos, que resultaram em um comprometimento institucional capaz de estimular
a atividade acadêmica, desenvolver o pensamento crítico e aperfeiçoar a prática
didático-pedagógica, o CIRT têm produzido uma série de pesquisas sobre temas
relevantes para as reflexões em relação ao mundo do trabalho e formado jovens
pesquisadores.
Entre os temas que foram e são objeto de pesquisa do CIRT, citam-se a
atuação das instituições na definição dos direitos laborais com o objetivo, sobretudo, de observar o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal – STF
nas transformações institucionais do mercado de trabalho brasileiro, o estudo
dos fenômenos do trabalho análogo ao escravo no Brasil e da terceirização e
sua recepção conceitual no campo jurídico, assim como sua importância para o
alargamento dos sentidos dos direitos humanos no campo do trabalho, e o redesenho do Direito do Trabalho promovido pela Reforma Trabalhista no contexto
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das políticas de austeridade implementadas durante a crise econômica brasileira
por meio do mapeamento dos seus sentidos.
Entre 2013 e 2017, o CIRT participou do desenvolvimento de um projeto de
pesquisa, financiado pela Agence Nationale de Recherche da França, que contou com
a contribuição de várias universidades dos EUA, França e Brasil, com o objetivo
de estabelecer comparações entre as diferentes formas de novas configurações
do trabalho em inúmeros países. A partir do uso do conceito denominado zonas
cinzentas, considera-se que tais formas podem ocorrer pelo surgimento de novas
ocupações bem como por ocupações exercidas fora das fronteiras do assalariamento e produzir significativas desigualdades entre os trabalhadores em virtude
das diferenças de salário, condições de vida e de perspectivas ao longo de suas
vidas laborais. O projeto prossegue incorporando os novos professores do PPGD,
como o professor Rodrigo Carelli.
O Grupo Configurações Institucionais e Relações de Trabalho integra, ainda,
a Rede Latino Americana de Estudos sobre a Terceirização Laboral, coordenado
pela professora Victoria Basualdo, Flacso-Conicet, com a participação de todos
os docentes e discentes do grupo. Desde 2009, o CIRT recebe a colaboração e
realiza intercâmbios contínuos com a Universidade Castilla La Mancha e desde
2011 com a Revista Latino Americana de Derecho Social sob a coordenação do
professor Antonio Baylos.
Como temática central do V Encontro, o CIRT convida a todos a refletir sobre
os desafios epistêmicos para a desmercantilização do trabalho humano, sob a
centralidade das ideias-força que devem presidir uma sociedade mais igualitária:
Trabalho, Direito e Democracia, diretrizes utópicas que renovam as esperanças em
meio ao vendaval autoritário, que assombra os olhares e interpela nosso presente.
			
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva
Professora Associada da UFRJ
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DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019
08h às 9h - Antessala do Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Credenciamento

9h - Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Mesa de abertura
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - Coordenação geral do evento (UFRJ)
Carlos Alberto Pereira das Neves Bolonha - Direção da Faculdade Nacional de Direito
(UFRJ)
Vanessa Oliveira Batista Berner - Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Direito (UFRJ)
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - Desembargador Diretor da Escola Judicial do
TRT-1 (EJUD-1)

9h30min - Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Apresentação das atividades realizadas pelos grupos integrantes da RENAPEDTS
nas seguintes instituições de ensino: USP, UFRJ, UFMG, UFPE, UFBA, UFPR, UFES,
UERJ, PUC-Minas, UNICAMP, UFJF, UFLA, FDV, FERMARGS, UFC e FURB.

11h às 12h - Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Conferência: Democracia, Neofascismo e Direito do Trabalho
Adoración Guamán Hernández - Professora Titular do Departamento de Direito do
Trabalho e Seguridade Social da Universidade de Valência, Espanha.
Coordenação: Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (UFRJ)

12h às 13h30min - Intervalo
13h30min às 17h30min - Grupos de Trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
GT 1 – Reforma trabalhista e seus desdobramentos: impactos e disputas (14
trabalhos)
GT 2 – Sindicatos, trabalhadores e suas mobilizações: negociação coletiva e greve
(14 trabalhos)
GT 3 – Novas tecnologias e mundo do trabalho (15 trabalhos)
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GT 4 – Regulação do trabalho: flexibilização, terceirização e neoliberalismo (12
trabalhos)
GT 5 – Desenhos institucionais e relações de trabalho: reconfigurações da
precariedade (13 trabalhos)
GT 6 – Trabalho e Meio Ambiente (13 trabalhos)
GT 7 – Gênero, raça e sexualidade: desigualdades e discriminações nas relações de
trabalho (21 trabalhos)

18h30min – Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Conferência: Jurisdição laboral e Acesso à Justiça
Francisco Trillo Párraga - Professor da Universidade Castilla la Mancha – UCLM.
Coordenação: Rodrigo de Lacerda Carelli (UFRJ)
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SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2019
9h às 12h - Salão Nobre (FND - 2º Andar) - Mesa Redonda:
Desafios epistêmicos para a compreensão do mundo do trabalho na sociedade
contemporânea
Ângela de Castro Gomes (Professora Titular UFF e Visitante UNIRIO)
Elina Gonçalves da Fonte Pessanha (Professora Titular IFCS-UFRJ)
Liana Maria da Frota Carleial (Professora Titular UFPR)
José Ricardo Ramalho (Professor Titular IFCS-UFRJ)
José Sergio Leite Lopes (Professor Titular Museu Nacional e CBAE-UFRJ)
Coordenação: Daniele Gabrich Gueiros (UFRJ)

12h às 13h30min - Intervalo
13h30min às 17h - Grupos de Trabalho 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
GT 8 – Teorias Críticas e Direitos do Trabalho (11 trabalhos)
GT 9 – Sindicalismo: mudanças e desafios (13 trabalhos)
GT 10 - A regulação no processo do trabalho: atores, direitos e formas de
equacionamento dos conflitos (15 trabalhos)
GT 11 - Desafios epistêmicos para a compreensão da regulação laboral (10 trabalhos)
GT 12 – Direitos fundamentais e relações de trabalho (12 trabalhos)
GT 13 – Direito do trabalho e sujeitos de direitos (15 trabalhos)
GT 14 – Instituições de proteção social (8 trabalhos)

18h às 19h30min - Salão Nobre (FND - 2º Andar)
Plenária Final dos integrantes da Rede Nacional de Grupos de Pesquisa e Extensão
em Direito do Trabalho e Seguridade Social
Local: Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(FND-UFRJ) Rua Moncorvo Filho, 08, Largo do CACO, Praça da República, Centro,
Rio de Janeiro
As atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia.
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RESUMOS

REFORMA TRABALHISTA ESPANHOLA
E A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS
TRABALHISTAS
Isabela Pimentel de Barros1

Resumo: Em 2008, eclode na Espanha uma crise econômica derivada
da bolha imobiliária, levando o país a uma enorme recessão. Seus principais

1

Mestranda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na Linha de Pesquisa de Direito do Trabalho
e Previdenciário. Pós Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho e em Processo Civil. Bacharel em Direito
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bacharel e Licenciatura em História pela Universidade
Federal Fluminense (UFF). E-mail: ipbarros@yahoo.com.br
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resultados foram o aumento do desemprego, a precarização do emprego e a
desigualdade na distribuição de renda. O presidente do Governo espanhol era,
então, José Luiz Rodriguez Zapatero, do Partido Socialista Operário Espanhol
(PSOE) que, pressionado pelo Conselho de Assuntos Econômicos e Financeiros
da União Européia, viu-se obrigado a cortar os gastos públicos em 15 milhões de
euros entre 2010 e 2011, dando início a austeridade orçamentária e ao desmantelamento do Estado de Bem Estar Social espanhol (FERNANDEZ NAVARRETE,
2016). Nesse contexto, nas eleições de 2011, Mariano Rajoy Brey, do Partido
Popular, um partido notoriamente da direita, vence as eleições e uma série de
reformas são implementadas, incluindo a Reforma Trabalhista. Em que pese,
em 2010, a Espanha já tivesse promovido uma grande alteração na sua legislação
trabalhista, consubstanciada através do Real Decreto Lei no 10/2010 de 17 de
junho de 2010, tais medidas se mostraram insuficientes uma vez que, em 2012, o
país contava com uma taxa de desemprego de 22,85%, sendo certo que, entre os
menores de 25 anos, esta taxa alcançava 50%. Com esse argumento, a Reforma
Trabalhista foi realizada através da edição da Lei no 03/2012 sob o fundamento de
que a mesma visava garantir e satisfazer os interesses daqueles que buscam um
emprego e, por isso, a mesma tratava de garantir a flexibilidade dos empresários
na gestão dos recursos humanos da empresa como segurança dos trabalhadores no
emprego e adequados níveis de proteção social. Isso porque a ideia predominante
na Espanha era de que, para a criação e melhoria no emprego, deveria haver a
flexibilização e a adaptação da legislação do trabalho às mudanças do sistema
produtivo (ROMITA, 2010). Da análise da referida lei, todavia, resta patente a
precarização da relação de trabalho, demonstrando que as medidas de austeridade
atingiram os direitos dos trabalhadores, aumentando o número de trabalhos
temporários e aumentando a desigualdade de renda uma vez que, segundo os
dados dos Indicadores Econômicos da União Européia em 2016, embora os índices
de desemprego tenham melhorado, a desigualdade de renda persistia em nível
crítico. Segundo Manuel Carlos Palomeque Lopez (PALOMEQUE LOPEZ, 1984),
a crise econômica é um companheiro histórico do Direito do Trabalho e, nesse
sentido, torna-se relevante, realizar uma análise das modificações introduzidas
no artigo 15 do Estatuto dos Trabalhadores a partir de 2010, que, modificando as
regras para Contratação de Trabalho temporário, contribuíram para a precarização do trabalho na Espanha. Em que pese a Reforma promovida em 2012 tenha
diminuído os custos para as demissões consideradas improcedentes, faciltando,
portanto, as mesmas, segundo os dados apresentados pelo Banco da Espanha,
o número de trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho espanhol
através de contratos temporários aumento significativamente. Assim, busca-se
com o presente trabalho, realizar um estudo sobre as alterações introduzidas
no Estatuto dos Trabalhadores a partir de 2010 acerca do contrato temporário,
analisando a efetividade das referidas alterações.
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OS DESAFIOS À RETOMADA DE UMA
AGENDA PARA O TRABALHO DECENTE EM
FACE DA REFORMA TRABALHISTA
Ailsi Costa de Oliveira2
Ivan Simões Garcia3

Resumo: O presente estudo traça uma análise acerca do rompimento
tácito do Brasil com o compromisso de fomento e manutenção de postos de
trabalho decentes, conceito formatado pela OIT (Organização Internacional do
Trabalho), que guarda sintonia com a doutrina juslaboral pátria e harmoniza-se
com o arcabouço jurídico historicamente conquistado. Tal fato decorre em face do
ressurgimento da agenda neoliberal nos últimos anos. Esta supremacia ideológica
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criou o cenário ideal para a desconstrução acelerada dos direitos sociolaborais.
O trabalho decente caracteriza-se pelo respeito aos princípios relativos aos
direitos fundamentais inerentes, por exemplo, a liberdade sindical, a eliminação
do trabalho forçado e infantil, a extensão da proteção e do diálogo sociais. Nesse
sentido, escrevem: (GOSDAL, 2007, p. 130), (ALVARENGA, 2016, p. 93), (DELGADO,
2006, p. 208). A Reforma Trabalhista objeto da Lei n. 13.467/2017 destrói os pilares
de sustentação do trabalho decente, o que representa um rompimento tácito do
Brasil com uma agenda permanente para a construção de um ambiente favorável
a este paradigma de trabalho. Conforme assevera (SEVERO, 2016, p. 174), o que
se verifica é a afirmação de um projeto “avesso aos direitos sociais”, no qual o
Estado utiliza-se do Direito apenas como garantidor da propriedade privada. De
acordo com (SILVA, 2018, p. 216), “A Reforma Trabalhista brasileira segue em um
casamento perfeito entre políticas de austeridade ultraliberal e de resgate de poder
pelas elites conservadoras de origem escravagista.” Portanto, exsurge a percepção
de que a reforma trabalhista representa a adoção de um modelo jurídico unilateral
de atendimento imediato a estas elites. O texto da Reforma Trabalhista foi aprovado em tempo recorde após um processo questionável de impeachment, trata-se
de uma obra criada de acordo com (ANTUNES, 2019) numa espécie de “estado de
direito de exceção.” Para ilustrar a redução do patamar civilizatório resultado da
Reforma Trabalhista, o presente estudo finaliza-se tecendo considerações acerca
do trabalho intermitente. Assim como outros modelos de contratação elaborados
pela Reforma Trabalhista objetivando o atendimento exclusivo dos interesses do
capital, o trabalho intermitente fulmina a ideia de trabalho decente na medida
em que rompe com “dois direitos e garantias justrabalhistas importantes, que
são da estrutura central do Direito do Trabalho: a noção de duração do trabalho
(e de jornada) e a noção de salário.” (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 155). Ao
comparar a legislação que rege o tema em Portugal com a brasileira (AMADO,
2018, p. 48) adverte que em terras lusitanas há uma garantia mínima de tempo
completo de trabalho e de valor mínimo de remuneração. No caso brasileiro o
contrato intermitente é “um contrato de trabalho sem trabalho real nem salário
garantido!” Por fim, a permissão para que regimes de contratação nitidamente
discriminatórios, apartados dos interesses maiores da sociedade e dos objetivos
fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, visam atender exclusivamente aos interesses de uma minoria predatória, única beneficiária de um
sistema de superexploração do trabalho.

Palavras-chave: Trabalho Decente. Reforma Trabalhista. Direitos
Sociais. Trabalho Intermitente.
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REFORMA TRABALHISTA E PODER
SIMBÓLICO
UMA ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/18
ATRAVÉS DA HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE
Luiza Ribeiro Antelo4
Julia de Souza Rodrigues5

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da
argumentação jurídica do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 através do referencial teórico-metodológico da Hermenêutica de Profundidade de John B. Thompson,
procurando identificar construções simbólicas através das categorias analíticas
dos modos de operação da ideologia. Nossa hipótese é a de que no discurso do
voto vencedor poderemos identificar construções simbólicas que visam instituir
a ideologia de mercado como norteadora da regulação do trabalho através da
atribuição de sentidos de base economicista a expressões nucleares na interpretação dos princípios constitucionais, tais como “interesse público”, “bem
comum” e “bem-estar social”. Consideramos que, a depender do significado dado
para elementos essenciais dos princípios jurídicos, seu alcance e limites podem
gerar efeitos práticos diametralmente distintos, trazendo impactos significativos no mercado de trabalho brasileiro. Tomamos como amostra de análise dois
votos divergentes: as anotações para voto oral do Relator Ministro Luís Roberto
Barroso (favorável à constitucionalidade da terceirização irrestrita) e o voto do
Ministro Marco Aurélio (contrário), ambos documentos publicados na72ª edição
da Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Tratamos a
amostra na seguinte sequência: 1. Identificação e categorização dos argumentos
fáticos e jurídicos utilizados por cada ministro; 2. Interpretação do sentido dado
às expressões nucleares das normas jurídicas utilizadas; 3. Verificação de sentido
4
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essas divergências influem nos limites e possibilidades dos princípios utilizados
na argumentação. Sendo assim, buscamos demonstrar, no âmbito jurídico, o
poder das palavras de impactar a realidade, propondo um passo além do modelo
de interpretação principiológica para melhor compreensão das relações de poder
e assimetrias que possam vir a ser ocultadas e naturalizadas através do consenso
imposto pelo discurso de autoridade do direito.

Palavras-chave: Hermenêutica de Profundidade. Ideologia. Reforma
Trabalhista. Supremo Tribunal Federal. Terceirização.
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REFORMAS LABORAIS NO URUGUAI E
BRASIL
HÁ ALTERNATIVAS PARA A DESMERCANTILIZAÇAO DO
LABOR HUMANO?
Maria Cecília Máximo Teodoro6
Danielle de Jesus Dinali7
Thaís Cláudia D´Afonseca da Silva8

Resumo: O Uruguai é um país da parte sudeste da América do Sul com
cerca de 3,5 milhões de habitantes, ocupando o 1º lugar no índice de qualidade de
vida e desenvolvimento humano na América Latina. É conhecido por ser pioneiro
em medidas relacionadas com direitos civis e democratização da sociedade. A
legislação laboral do Uruguai passou por algumas reformas desde 2006, mas nada
comparado do desmonte brasileiro. Em 2006 a Lei 17.940 tornou nula qualquer
ação ou omissão do empregador em que se evidencie a perseguição ou discriminação do trabalhador por motivos sindicais. No mesmo ano, foram estendidos
direitos trabalhistas para a categoria dos domésticos, tais como limite de jornada
e intervalo mínimo de descanso. No ano de 2007 foi ampliado de dois para cinco
anos o prazo de prescrição dos direitos trabalhistas durante a vigência da relação
laboral. Em 2008 a responsabilidade da empresa tomadora de serviços de terceirizada passou a ser subsidiária, caso essa exerça a fiscalização do cumprimento das
obrigações trabalhistas. No ano de 2009, foi recriado um processo específico para a
matéria laboral, inspirado na celeridade. Já em 2014 foi implementada a Lei 19.196,
6
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que determina como crime a ação ou omissão do gestor que não adotar meios
de resguardo e proteção da segurança do trabalhador. Além disso, a legislação
uruguaia conta com uma importante multa de 10% sobre o valor das obrigações
trabalhistas não cumpridas, quando não atendida a decisão judicial trabalhista
condenatória. Por fim, vale destacar o trabalho dos Conselhos de Salários, também
reavivados no período de reforma legislativa, que cumprem a Convenção 131 da
OIT quando fixa o salário mínimo a partir da consulta tripartite entre os empregadores, trabalhadores e representantes do governo. Diante de tal cenário o Uruguai
conta com uma taxa de desemprego de 7,96%. Por outro lado, o Brasil passou
por reforma legislativa em 2017 e possui no seguindo trimestre de 2019 com
uma taxa de desemprego de 12,4%. Em referida alteração normativa as normas
laborais brasileiras foram alteradas para: a possibilitar maior negociação coletiva,
inclusive aquém dos mínimos legais; criar o contrato de trabalho intermitente;
retirar a obrigatoriedade da contribuição sindical; permitir o fracionamento das
férias em três períodos, desde que respeitado o tempo mínimo de 5 dias; permitir
o estabelecimento de banco de horas e jornada de 12x36 por negociação coletiva,
dentre outro. Portanto, importante se faz uma análise comparativa entre os dois
Estados americanos a fim de que se possa apurar os impactos e as melhores
alternativas para o desenvolvimento humano, social e a desmercantilização do
trabalho nas nações da América Latina.
Palavras-Chave: Direito do Trabalho. Reformas legislativas. Uruguai.
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O QUE HÁ DE DEMOCRÁTICO NA
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA BRASILEIRA?
(LEI Nº 13.467/17: UM BACKLASS ULTRALIBERAL)
Humberto Alves Coelho9

Resumo: Já desde os estertores do welfare state, dos anos 1970 em diante,
tomando-se como norte o fim da paridade ouro/dólar, a primeira grande crise do
petróleo, bem como os efeitos do aprofundamento da globalização, proporcionado
pelo exponencial avanço tecnológico, e consequente transnacionalização dos
mercados de insumo, produção, consumo e, em especial, de capitais, é possível
perceber com bastante clareza uma vigorosa retomada de ideais liberais que,
aparentemente livres de históricos óbices, supostamente desonerado de modos de
produção alternativos, avançam de forma avassaladora sobre conquistas sociais
de mais de século de lutas. Liberalismo readequado, potencializado (neoliberalismo, neokeynesianismo), que chega ao terceiro milênio sob teorias fundadas na
austeridade e na privatização do fundo público (OLIVEIRA: 1998). Nem mesmo
textos fundamentais progressistas, forjados dos horrores de regimes autoritários,
9
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foram suficientemente capazes de conter essa avassaladora retomada. Fortes
movimentos de contrarreforma (BERCOVICI; MASSONETTO: 2006), tanto direto,
no plano constitucional, quanto indireto, na base infraconstitucional, tanto ativo
quanto omissivo, sugaram o vigor de anseios populares que dali se pretendiam
concretizados. O cento de emendas à Constituição brasileira de 1988 é um clássico
exemplo. E nesse turbilhão de retrocesso, o trabalho, meio único de reprodução no
modo capitalista, ao mesmo tempo em que meio único de valorização do capital
circulante, a fomentar a intensificação da exploração de mais-valor (MARX: 2003),
coisificando e mercantilizando a energia humana (DAL ROSSO: 2008). E nesse
turbilhão de retrocesso, por consequência, o direito do trabalho. No transpor deste
século, o pensamento econômico hegemonizou-se numa viragem epistêmica, que
tenta centrar as relações do trabalho não no trabalho (vivo) propriamente dito
(ANTUNES: 2006), não na instância substancial, material, humana (COMPARATO:
2006, e SANTOS: 2014), mas no resultado. Um viés que substitui os alicerces
elementares de proteção do direito do trabalhador por princípios de eficiência
econômica e financeira, princípios que, isolados, acantonados, perdem sua interdependência social, e sobrepõe a “Constituição” financeira à Constituição social.
A tanto concorre o poder econômico transnacionalizado, que se opõe às estruturas
do Estado moderno, ignora os parâmetros westfalianos de soberania, e exige uma
redefinição paradigmática do direito (FARIA: 2002), especialmente em países do
capitalismo periférico (SOUZA: 2017), cujos poderes constituídos absorvem sem
maiores questionamentos tal linha de pensamento. Estabelecidas tais premissas,
a pesquisa que se realiza aqui propõe-se discutir traços que foram equivocadamente dogmatizados (DELGADO: 2017), no que tange à relação direitos civis
versus direitos sociais (ABRAMOVICH; COURTIS: 2002), seus limites de resistência
e judicialização (MÉSZÁROS: 2018) e, por consequência, ao papel dialógico do
Poder Judiciário (SANTOS: 2011), em especial da Justiça do Trabalho (CARELLI;
CASAGRANDE: 2018), ator social preponderante tanto na configuração do backlash
legislativo da Lei nº 13.467/17 (SUNSTEIN: 2008, e POST; SIEGEL: 2007), quanto
na equalização e enfrentamento dos desafios epistêmicos ali impostos pelo capital.

Palavras-chave: Democracia. Direitos Sociais. Justiça do Trabalho.
Virada Epistemológica. Backlash.
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A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMO MEIO
PARA EVITAR A MITIGAÇÃO DE DIREITOS
TRAZIDOS PELA REFORMA TRABALHISTA
Emanuelle da Costa Rosa10

Resumo: O presente artigo tem por escopo estabelecer o conceito de
dependência econômica como elemento capaz de configurar a relação de emprego
em situações em que é difícil observar a subordinação jurídica. Para isso, através
de metodologia qualitativa, explicativa, com base em pesquisas bibliográficas, em
diplomas nacionais e internacionais, se estabelece ligação entre os novos institutos trazidos pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) e as atuais dificuldades
em configurar a relação de emprego. A seguir, se observa a construção histórica
do conceito de subordinação jurídica, suas acepções e relevância como elemento
fático-jurídico configurador do vínculo empregatício. Neste ínterim, evidencia-se
sua fragilidade frente às mudanças advindas da Lei 13.467, principalmente no que
tange a figura do trabalhador hipersuficiente, e, por conseguinte é apresentado o
conceito de dependência econômica como meio apto para solucionar tal problema.
Ainda, é observado como vem sendo utilizado o instituto da dependência em
países como Itália e Alemanha. Assim, este estudo busca abordar a dependência
econômica como meio concomitante à subordinação, no qual para que se configure
a relação de emprego basta à presença de um destes institutos. E, neste panorama,
impedir a mitigação de direitos trabalhistas frente às mudanças legislativas atuais.
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A EFICÁCIA DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL NA PROTEÇÃO
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
TRABALHISTAS EM FACE DAS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS
PELA LEI N. 13.467/2017
Ingrid Lopes Evaristo Duarte Mendes11

Resumo: O presente estudo tem como objetivo precípuo promover uma
investigação do tipo jurídico-exploratório (GUSTIN; DIAS, 2006, p.28) sobre
o papel que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem exercendo, via controle de
constitucionalidade, no que diz respeito às normas advindas da reforma trabalhista, tendo em vista a responsabilidade institucional que possui em assegurar
a proteção dos direitos fundamentais e da própria Constituição (ABBOUD, 2018,
p.359). Sendo assim, levanta-se a seguinte problemática: o STF atualmente está
exercendo a sua função primordial como guardião das normas constitucionais?
Neste sentido, o resumo de alguma maneira traz como hipótese que esta função
não vem sendo ofertada, pelo menos no que diz respeito ao critério temporal,
haja vista que desde a reforma trabalhista foram ajuizadas cerca de 40 ações
questionando a constitucionalidade de pontos específicos da Lei n. 13.467/17, das
quais apenas as relativas a contribuição sindical (ADC 55, ADI 5794, 5810, 5811,
5813, 5815, 5850, 5865, 5885, 5887, 5888, 5892, 5859, 5900, 5912, 5913, 5923,
5945) e a atividade insalubre de gestantes e lactantes (ADI 5938) foram apreciadas
até o presente momento pela Suprema Corte. Se Ruy Barbosa ensinava que uma
justiça tardia é uma injustiça, corolário lógico, que a mora do STF em analisar
todas as ações constitucionais, que almejam a jurisdição constitucional, diretamente prejudica a efetividade dos direitos constitucionais, que possuem força de
direitos fundamentais. A importância da análise tempestiva dessas ações dá-se
pelo fato de que, durante o interstício entre a propositura e o julgamento, a norma
que posteriormente for julgada inconstitucional já ter gerado efeitos maléficos
na vida dos trabalhadores. Cumpre destacar que a metodologia a ser utilizada na
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pesquisa será a indutiva-dedutiva, consubstanciada em pesquisa doutrinária,
jurisprudencial e com fontes brasileiras e estrangeiras. Por fim, o marco teórico
pretendido será o dos autores Brito Filho (2018), Abboud (2018), M. G. Delgado
e G. N. Delgado (2017).
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A “REFORMA” TRABALHISTA
ANTÍDOTOS AOS ENTENDIMENTOS
SUMULADOS PELO TST
Pedro Daniel Blanco Alves12
Magda Barros Biavaschi13

Resumo: Os direitos sociais são conquistas recentes, nascidas da luta política das classes subalternas. Segundo Belluzzo (BELLUZZO, 2013:174) “tratava-se
de proteger o cidadão não proprietário dos mecanismos cegos do livre mercado,
sobretudo dos azares do ciclo econômico”. Porém, as rivalidades acirraram-se em
tempos de capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças,
tornando-se permanente a ameaça à universalidade da norma jurídica. A ação do
Estado e das instituições incumbidas de dar eficácia à regulação pública passa a
ser considerada “contraproducente” pelas classes dirigentes em nível mundial
(idem:33). Relatório de 1996, de consultoria do Banco Mundial referente aos
sistemas judiciários de países da América Latina e Caribe, incluído o Brasil, considerou que a região era carente de uma jurisdição “previsível e eficaz, garantindo
assim os direitos individuais e de propriedade” (DAKOLIAS, 1996). Na perspectiva
conjuntural daquele momento histórico, em que as recomendações do Consenso
de Washington passavam a encontrar espaço na agenda política (BATISTA, 2001),
difundia-se a ideia da aprovação de reformas como forma de viabilizar maior
“segurança” aos investimentos e dinamizar as economias em desenvolvimento.
Nesse contexto, não faltaram propostas para eliminar a jurisdição trabalhista
(SADEK, 2004). Esta, porém, saiu fortalecida pela EC nº 45/2004 graças à luta
nacional em defesa de sua competência material. A partir desse eixo de racionalidades, não faltaram críticas à produção de súmulas no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho, TST, acusado de “legislar” sem autorização constitucional.
Nessa démarche, em 2012 a Confederação Nacional da Indústria, CNI, publicou
texto propondo medidas de “modernização trabalhista”, como a supremacia do
“negociado sobre o legislado”, contrapondo-se, em um dos itens, à atribuição
12
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do TST de uniformizar a jurisprudência via súmulas. Ao que se analisa, a Lei
nº 13.467/2017 absorveu tal raciocínio, explicitando que eventuais enunciados
aprovados não restrinjam “direitos legalmente previstos” e nem criem “obrigações não previstas em lei”. Como um dos resultados dessa arquitetura, desde
a vigência da chamada “reforma trabalhista”, o TST não sumulou nenhuma
matéria. Reforma que, em certos aspectos, coloca na autonomia da vontade dos
vendedores e compradores da força de trabalho o lócus prevalente de produção da
norma trabalhista (BIAVASCHI, 2017; BIAVASCHI et al., 2018:209-241). A partir
dessas contextualizações, o artigo analisa aspectos da “reforma” que, buscando
silenciar a ação uniformizadora da jurisprudência das cortes trabalhistas, se
contrapõem a certas súmulas do TST, como, por exemplo: Súmula nº 268, sobre
prescrição; Súmula 331, sobre terceirização; Súmula nº 366, sobre horas extras;
e, Súmula 437, sobre intervalos intrajornadas. Partindo da reconstrução de pressupostos que pautaram a elaboração desses entendimentos e em diálogo com
certas decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, o artigo pretende investigar os
caminhos perseguidos pelo legislador da “reforma” no afã de desconstituir a tela
pública de proteção social ao trabalho. Dessa forma, procede a um mapeamento
de dispositivos da Lei nº 13.467/2017 que decorreram direta ou indiretamente
do desejo de se contrapor às súmulas do TST, pretendendo, assim, trazer alguns
elementos que possam contribuir para com o debate sobre o papel instituições
públicas que atuam no mundo do trabalho e a relevância de uma regulação pública
universal.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Poder Judiciário. TST. Súmulas.
Neoliberalismo.

REFERÊNCIAS
BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos
problemas latino-americanos. São Paulo: Consulta Popular, 2001.
BELLUZZO, Luíz. G. O Capital e suas metamorfoses. São Paulo: Unesp, 2013.
BIAVASCHI, M. B. As reformas estruturantes em um país em que jagunços ainda
têm vez: A Reforma Trabalhista que não cria empregos e suprime direitos. In:
Contribuição crítica à Reforma Trabalhista. Organizadores: Marilane Oliveira
Teixeira...[et al.] – Campinas, SP : UNICAMP/CESIT, 2017.
BIAVASCHI et. al. Dimensões críticas da reforma trabalhista no Brasil. Campinas,
SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 209-241.
CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. 101 propostas para modernização
trabalhista. Brasília: CNI, 2012.

38

DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e no Caribe: elementos para
reforma. Tradução de Sandro Eduardo Sardá. Washington, D.C.: Banco Mundial,
1996.
SADEK, Maria Tereza. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos Avançados, São
Paulo, v. 18, n. 51, p. 79-101, mai./ago. 2004.

A REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA
SEU SIGNIFICADO E O PAPEL DA REGULAÇÃO E DAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO MUNDO DO TRABALHO
Magda Barros Biavaschi14
Marilane Oliveira Teixeira15
Alisson Droppa16

Resumo: Fundamentado em pesquisas desenvolvidas no âmbito do Centro
de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da
Unicamp (CESIT/IE/UNICAMP) e do Projeto Temático “Contradições do trabalho
no Brasil atual: formalização, precariedade, terceirização e regulação”, Processo
FAPESP nº 12/20408-1, o presente artigo analisa a essência da reforma trabalhista
em vigor no Brasil a partir de novembro de 2017, Lei 13.467/2017, cujo projeto de
lei, encaminhado ao Parlamento pelo Presidente Michel Temer em 23 de dezembro
de 2016, foi aprovado em julho de 2017 pelo Senado da República com a mesma
redação que veio da Câmara (Substitutivo do relator, deputado Roberto Marinho,
PSDB-RN) para viger a partir de novembro daquele ano. Com ênfase nas promessas
não concretizadas de seus defensores depois de um ano e meio de sua vigência,
discute, a partir de uma contextualização política e econômica mais ampla e em
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certo diálogo com reformas trabalhistas análogas aprovadas ou em andamento
em outros países da América Latina (especialmente México e Argentina), suas
consequências nas relações de trabalho e nas instituições públicas que atuam no
mundo do trabalho, com ênfase à Justiça do Trabalho e às organizações sindicais,
focando, nessa démarche, as principais disputas nas orientações adotadas pelas
decisões das Cortes Trabalhista e Constitucional brasileira, buscando evidenciar como o fato social repercute no campo do jurídico e como os conteúdos de
certas decisões jurídicas, por seu turno, impactaram no próprio conteúdo da
reforma. Ainda nessa linha, aborda as resistências à reforma, construídas no
campo sindical e como elas têm impactado o próprio conteúdo das negociações
coletivas. Dessa forma, o texto busca trazer ao debate elementos que se inserem
na atual discussão sobre o papel das instituições públicas e sobre a relevância,
ou não, de se construir uma regulação pública do trabalho que possa participar
de uma caminhada que conduza a uma sociedade mais justa e menos desigual.

Palavras-chave: Instituições Públicas. Mundo do Trabalho. Direito do
Trabalho. Reforma Trabalhista. América Latina.
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Resumo: A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) se insere em momento
histórico pós-golpe parlamentar, quando da “retomada neoliberal de choque”
por forças políticas conservadoras e com saudosismo escravocrata (MASCARO,
2018; SOUZA, 2017). Proposta por um governo descomprometido com os valores
democráticos, ela alterou e incluiu, em apenas 7 meses de tramitação, mais de
200 dispositivos regulatórios das relações de trabalho no Brasil, em suas esferas
individual, coletiva e processual, sem a devida consulta tripartite que prevê a
Convenção 114 da OIT, da qual o Brasil é signatário (SOUTO MAIOR; ROCHA,
2017). A Reforma escancara o paradoxo do Direito do Trabalho, por contrapor
suas funções protetiva (SOUTO SEVERO, 2018) e socialmente progressista (REIS,
2010) com a submissão ao Estado-nação colonial no processo de normatização.
Estado-nação este que controla a autoridade e é interdependente da empresa
capitalista, da família burguesa e da epistemologia eurocêntrica, formando
padrão global de poder (QUIJANO, 2005). O sistema capitalista, introduzido
pelo colonizador, homem heterossexual/branco/patriarcal/cristão/capitalista/
europeu, estabelece, dentre outras formas hierárquicas, a hierarquia colonial de
classes (GROSFORGUEL, 2008; SANTOS, 2017). Logo, o legislador é representante
deste Estado-nação colonial e perpetua a retórica hegemônica da modernidade
e a egopolítica do conhecimento, silenciando existências subalternas (DUSSEL,
1977; ANZALDÚA, 1987; MIGNOLO, 2008; SPIVAK, 2010). Assim, percebe-se
que o discurso motivador da Reforma, contido no parecer legislativo do então
PL 6.787/16, se assemelha com os mandamentos da reestruturação produtiva,
comandado pela empresa capitalista, ao passo que não atende às reivindicações da
organização dos trabalhadores, contendo como palavras de ordem a flexibilização,
a liberdade negocial, a “modernização” e o crescimento econômico (HARVEY,
1992; PINTO, 2013). Nesse cenário, importa ressaltar que a maior desproteção
ao trabalho resultante dos modelos contratuais adotados pela Reforma incide
mais fortemente na precarização das condições de trabalho de grupos subalternizados e socialmente marginalizados – mulheres, negros, imigrantes, periféricos
e LGBTQI+ (ALVES; ANTUNES, 2004). A presente pesquisa visa a compreender
como a colonialidade do poder influencia a esfera da representação legislativa
federal e, consequentemente, as escolhas do legislador contidas na lei. Supõe-se
que a colonialidade do poder está presente na representação legislativa federal,
o que leva à prevalência dos interesses do capital (burguês, branco, masculino,
hetero-cis-normativo) e se materializa na afirmação da ideologia neoliberal e
na negação do Direito do Trabalho (VASCONCELOS; VILELA; BRASILEIRO, 2018).
Para tanto, nesta fase, foram utilizados como procedimentos metodológicos
a revisão bibliográfica e a pesquisa documental, com abordagem qualitativa e
vertente jurídico-sociológica, para analisar os recortes de classe, gênero, raça
e sexualidade na Câmara dos Deputados Federais. Os resultados preliminares
apontam que a hegemonia burguesa, branca, masculina e hetero-cis-normativa
confirma a colonialidade do poder na representação legislativa federal, pela falta
de correspondência na composição demográfica brasileira, o que influencia no
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discurso do legislador, permeado por parâmetro eurocêntrico de geopolítica do
conhecimento e pela subalternidade discursiva. Nas próximas fases da pesquisa,
pretende-se analisar tal cenário no Senado Federal e na Comissão Especial do PL
6.787/16, bem como o contexto político-econômico durante o processo legislativo.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Decolonialidade do Poder.
Reestruturação Produtiva. Representação Legislativa. Subalternidades Laborais.
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Resumo: Com a Constituição Federal de 1988, houve uma ampliação
formal dos direitos dos trabalhadores no Brasil, tendo a lei maior avançado
consideravelmente na valorização social do trabalho, mesmo sendo uma norma
que preserva as bases do capitalismo, o que somente foi possível por ter sido
pensada a partir dos postulados do direito social e não da ordem jurídica neoliberal (MAIOR, 2017). De forma diametralmente oposta, quase 30 anos após a
promulgação da Carta Magna, o governo Michel Temer promoveu uma Reforma
Trabalhista alinhada à racionalidade neoliberal que afetou profundamente
diferentes campos da seara trabalhista, apresentando, por exemplo, formas de
contratação mais precárias, flexibilização da jornada de trabalho e desprezo pelas
normas de saúde e segurança do trabalho (GALVÃO et al., 2017). Aprofundou-se,
assim, a mercantilização do labor humano, que é visto como combustível a ser
consumido em favor do crescimento da produção ou, em outras palavras, em
algo liquidável, que, no sentido jurídico do termo, significa a possibilidade de
transformação do bem em uma determinada quantia em dinheiro (SUPIOT,
2014). Para viabilizar todas essas mudanças e apresentar uma nova forma de
regulamentação das relações de trabalho estreitamente alinhada com o projeto
neoliberal, que apresenta uma visão de mundo pautada exclusivamente na questão
econômica e ignora o custo social para a população, os veículos de comunicação
social desempenharam um papel fundamental (VALIM, 2017). É que, além de
uma dimensão política, aspecto preenchido com a ascensão de Michel Temer
à Presidência da República, a influência da opinião pública sobre o desmonte
das garantias trabalhistas necessitava de um viés cultural, que foi prontamente
produzido pelos meios de comunicação de massa (DELGADO, 2015). A imprensa é
um aparelho privado essencial para construção de uma determinada hegemonia
na sociedade civil, uma vez que funciona como verdadeira caixa de ressonância
de concepções particulares de mundo, especialmente em razão da amplitude de
seu alcance (MORAES, 2016). Assim, embora não tenham declarado expressamente essa realidade, os impérios midiáticos, ao invés de atuarem na fiscalização
da atuação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como fomentar
um debate democrático entre as diferentes posições existentes sobre a questão,
disseminaram informações que ajudaram a moldar a opinião pública em torno da
suposta necessidade de reestruturação da legislação trabalhista (BORGES, 2009).
Para possibilitar a colonização do ideário popular por essa visão de mundo, a
mídia hegemônica atuou de duas formas diferentes, embora complementares:
apresentou de forma generalizada o pensamento econômico neoliberal, ao mesmo
tempo em que evitou visibilizar as ideias antagônicas sobre o desmonte da legislação trabalhista (DELGADO, 2015). Assim, os noticiários são preenchidos por
intelectuais que estejam sintonizados com os princípios ideológicos do veículo
de comunicação e possuam especializações acadêmicas que confiram autoridade
às suas opiniões, que apontam os impactos positivos e os ganhos produtivos da
aprovação de leis que atendem as expectativas do mercado (MORAES, 2016).
Diante desse cenário, o artigo buscará compreender e analisar de quais formas a
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mídia hegemônica participou do processo de aprofundamento da mercantilização
do labor humano promovido pela Reforma Trabalhista do governo Michel Temer.
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REFORMA TRABALHISTA E ECONOMIA
NACIONAL
ENFRENTANDO AS JUSTIFICATIVAS
Wilson Ramos Filho20
Gabriela Caramuru Teles21

Resumo: O artigo se debruça sobre as relevantes alterações da disciplina jurídica laboralista no Brasil a partir da Reforma Trabalhista de 2017. O
artigo enfrenta a falácia da modernização à luz da crítica ao progresso, que figura
historicamente como justificador das barbáries sociais. Objetiva-se enfrentar os
principais argumentos econômicos dos empregadores na propositura das alterações. A necessidade de reestruturação do ordenamento pela demanda de retorno
as taxas de lucro perdidas pela crise do capital, bem como o papel do Direito do
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Trabalho na regulação das necessidades do capital aparecem em contraponto
aos argumentos patronais de emprego e modernização. Busca-se compreender
o prejuízo do pequeno capital com intensificação da dependência brasileira de
mercados internacionais, já que a retirada de direitos e diminuição dos salários
impõe a substituição do consumo interno pela realização das mercadorias fora
do território brasileiro, levando a falência os pequenos empresários por carência
de consumo. O desaquecimento da economia e aumento do desemprego aparece
como uma consequência das alterações realizadas pela Reforma Trabalhista no
Brasil. Por fim, analisar-se-á, como parte desse movimento, o desmonte sindical
como estratégia de acelerar o avanço do capital sobre o trabalho, para além das
conquistas patronais com a terceirização irrestrita, o negociado sobre o legislado
e o trabalho intermitente.
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DOENÇAS E ACIDENTES NO
TELETRABALHO E A RESPONSABILIDADE
DO EMPREGADOR EM CONFORMIDADE
COM A LEI 13.467/2017
Vinícius Sandes Costa22
Wanise Cabral Silva23

Resumo: O presente artigo tem como finalidade fazer uma análise acerca
de como as medidas de proteção e saúde do teletrabalhador vem sendo aplicadas
pelo nosso Sistema Judiciário, conforme a Lei 13.467, bem como suas implicações
quanto a possibilidade de violação aos direitos fundamentais do empregado, uma
vez que o legislador apenas determinou ao empregador o dever de instruir o teletrabalhador acerca dos cuidados necessários à manutenção da saúde e segurança
no ambiente de serviço, sem, contudo, estabelecer como se fará a distribuição das
responsabilidades nestes casos. O referido dispositivo, ainda em seu artigo 75-E,
da CLT, em seu parágrafo único, estabelece que os empregados deverão assinar um
termo de responsabilidade onde o empregado compromete-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregado, contudo, a assinatura deste termo não isenta a
responsabilidade do empregador. Ante a ausência de responsabilização expressa
sobre o assunto, faz-se necessário uma compreensão mais aprofundada de como
essa problemática vem sendo tratada e as formas com que o Direito Trabalhista
brasileiro disciplina as lides advindas desta nova relação. Para enriquecimento do
artigo, será estabelecido um comparativo com a legislação do Direito Português,
onde há a fiscalização patronal do ambiente de trabalho dos que optam pelo home
office, sendo esta vistoria realizada por um engenheiro ou técnico de segurança
do trabalho. Utilizar-se-á a pesquisa teórico-dogmática, desenvolvida a partir
de material jurídico já publicado, jurisprudência, bem como sentenças e acórdãos
dos nossos Tribunais do Trabalho.
Palavras-chave: Teletrabalho. Acidente de Trabalho. Reforma
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Resumo: A “reforma trabalhista” – Lei 13.467/2017 entrou em vigência
no dia 11 de novembro de 2018. Esta Lei fora apresentada como capaz de conferir
maior competitividade, eficiência e, dessa forma, atratividade ao mercado brasileiro. Segundo os seus defensores, o caráter protetivo da legislação trabalhista
seria uma das barreiras ao desenvolvimento da economia brasileira e um dos
motivos para que esta estivesse em profunda crise econômica. Também afirmavam, na exposição de motivos da Lei, que era necessária uma adaptação às
novas relações de trabalho. Com a afirmação de que os direitos dos trabalhadores
eram a razão da elevada taxa de desemprego no País, a referida Reforma gerou
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grandes expectativas na sociedade. Ao estimular que as relações de trabalho se
deslocassem da esfera pública para a privada, a lei promoveu a individualização
das relações contratuais trabalhistas dos atores sociais envolvidos e criou uma
narrativa de poder de escolha do trabalhador, em que seu fracasso também seria
culpa exclusivamente sua, fazendo ganhar relevo a chamada ideologia neoliberal. Este trabalho tem por objetivo interpretar as mudanças ocorridas na
legislação do trabalho, apontando suas características gerais e problematizando
a Reforma desde o momento em que entrou em vigor. Considerando a imensidade
de modificações trazidas pela alteração legislativa, este artigo pretende analisar
os primeiros impactos desta mudança no mercado de trabalho, no direito e nos
institutos laborais, no período compreendido entre 2017 e 2019 – demonstrados
através da análise de dados de fontes como o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE),
Centro de Estudos Sindicais e de economia do Trabalho (CESIT – UNICAMP) e
no Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED), que tiveram objetivo de
averiguar os impactos percebidos no período supracitado. Com amparo nos dados
socioeconômicos oficiais divulgados por órgãos e entidades da Administração
Pública - dados primários - o grupo analisará os indicadores oficiais relacionados
às temáticas abrangidas pela reforma, interpretando-os a fim de verificar se, entre
outros fatores, os fundamentos teleológicos da Lei 13.467/2017 se materializaram
nesse um ano de vigência normativa. Para tanto, também serão utilizadas bibliografias de caráter jurídico, econômico e social, em especial: Krein, Gimenez e
Santos (2018); Dulce (2018); Carelli e Casagrande (2018); Silva, Emerique e Barison
(2018); em que os autores se propuseram a trazer à luz os variados sentidos das
transformações que estamos vivendo no mundo do trabalho. Além disso, será
destacada jurisprudência que analisou os temas que foram modificados pela
Reforma. Realizados esses levantamentos, suscitaremos a seguinte questão: A
partir de um balanço preliminar, a lei 13.467/17 modernizou e aperfeiçoou a legislação do trabalho ou criou mais insegurança jurídica?
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A JORNADA E OS INTERVALOS NO BRASIL
PÓS-REFORMA TRABALHISTA E O PAPEL
DA COMISSÃO DE PERITOS DA OIT NO
ENFRENTAMENTO DA FLEXIBILIZAÇÃO
Marcos Paulo da Silva Oliveira29
Gustavo Marcel Filgueiras Lacerda30

Resumo: A onda flexibilizatória, que assola os direitos trabalhistas de
forma global, tem produzido verdadeiras aberrações jurídicas em relação aos
direitos dos trabalhadores. Dentre estas se encontra a precarização quanto a
jornada de trabalho e o tempo devido de intervalo intra- e interjornadas, diminuindo a fronteira entre tempo de trabalho e de não trabalho do(a) trabalhador(a).
A partir de uma análise jurídico-prospectiva, desnuda-se que tal fenômeno faz
com que se agrave a tomada da subjetividade obreira, transformando-a em
insumo na produção. No Brasil, a configuração de tal afirmação vem com a Lei
nº 13.467/17, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituindo
os arts. 611-A e 611-B, que ampliam significativamente as possibilidades de flexibilização da jornada de trabalho, em detrimento do teto constitucional esposado
no art. 7º, XIII, da CR/88, além de retirarem a natureza jurídica dos dispositivos
legais que regulamentam a jornada e os intervalos laborais como normas de saúde,
higiene e segurança do trabalho, permitindo a livre negociação das mesmas. Por
meio de uma análise juridicamente fundamentada, percebe-se que essa nova
configuração potencializa maior vulnerabilidade física e mental do obreiro(a)
em relação ao Capital, necessitando, portanto, de resistência à mesma, a fim de
garantir a primazia do trabalho descente, tal qual preconizado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Nesse sentido, destaca-se a atuação do Comitê
de peritos da OIT, que recentemente voltou a solicitar ao governo brasileiro que
reveja os artigos 611-A e 611-b da CLT com redação dada pela “reforma trabalhista”, a fim de que haja uma melhor demarcação das situações em que as
cláusulas sobre exceções à legislação poderiam ser negociadas e também o seu
29
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alcance. A Convenção 98 da OIT, que trata de negociação coletiva e liberdade de
sindicalização, ratificada pelo Brasil, torna-se então um interessante instrumento de investigação para delinear os contornos de resistência possíveis diante
da flexibilização da jornada e dos intervalos pós reforma trabalhista brasileira.
Nesse aspecto, após um detido exame das mudanças legislativas brasileiras no
tocante a jornada e aos intervalos, buscar-se-á apontar os instrumentos de Direito
Internacional do Trabalho que podem servir como subsídio ao enfrentamento da
flexibilização anunciada pela Lei 13.467/2017.

Palavras-chave: Jornada. Intervalos Laborais. Flexibilização. Reforma
Trabalhista. Direito Internacional do Trabalho.

REFERÊNCIAS
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 7ª ed. São Paulo: LTr,
2011.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del5452.htm>. Acesso em: 17 de jul. 2018.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis
nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho
de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>.
Acesso em: 17 de jul. 2018.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 437. Disponível em: < http://
www3.tst. jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.
html#SUM-437 >. Acesso em: 17 de jul. de 2018.
JANON, Renato da Fonseca. Princípio que veda retrocesso social impede ataque aos
direitos do trabalhador. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, v. 1, 2016. Disponível
em: < https://www. conjur.com.br/2016-jul-25/renato-janon-direitos-trabalhador-sao-clausulas-petreas>. Acesso em: 17 jul. 2017.
MARX, Karl. O Capital. Livro I. Tradução de Rubens Enderle. 2ª ed. São Paulo:
Boitempo, 2017.
NETO, Silvio Beltramelli. Limites da flexibilização de direitos trabalhistas. São
Paulo: Ed. LTr, 2008.
ROSSO, Sadi Dal. O Ardil da Flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do valor. São
Paulo: Boitempo, 2017.
56

SABOIA, Iratan Bezerra de. Cronos e Kairós: reflexões sobre temporalidade laboral e
solvência social. 2007. 200f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação
em Psicologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. Disponível em: <
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2227/1/2007_dis_IBDSaboia.PDF>.
Acesso em: 19 de jul. de 2018.

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, OS
NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS E A GREVE
REFLEXÕES PARA UMA NOVA ABORDAGEM JURÍDICA
Ariston Flávio Freitas da Costa31
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade32
Rafael Borges de Souza Bias33

.

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa financiada pela
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE,
na qual é proposta uma abordagem contemporânea do direito à greve, considerando os novos sujeitos grevistas, as novas formas de execução das greves e as
novas pautas mobilizadoras. Partindo do método dedutivo e tendo como técnica
de pesquisa a revisão bibliográfica, o estudo analisa dialeticamente a formação
histórica do Direito do Trabalho, identificando as razões materiais e abstratas
da produção de leis sociais, com escopo de sedimentar seus argumentos para
analisar as doutrinas políticas contemporâneas e dos chamados novos movimentos sociais e a sua repercussão no Direito do Trabalho. Considerando que o
sindicato, enquanto instância associativa de representação e defesa do trabalhador
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assalariado, é produto da sociedade industrial capitalista, tendo surgido a partir
do processo histórico de formação do proletariado, identificada pelo seu antagonismo aos capitalistas; e que a formação histórica da classe trabalhadora,
caracterizada pela concentração de milhões de operários subordinados a um
regime disciplinar, é consequência do regime capitalista estratificado, oriundo de
uma concepção econômica centrada na grande indústria, baseada na posse privada
dos valores, sobretudo dos meios de produção; e que para manutenção desse
standard, programou-se um sistema de organização técnico-administrativo de
caráter empresarial, além de uma estrutura jurídica, as quais estabelecem relações
de poder e dominação com objetivo de racionalizar a exploração do trabalho e da
vida humana (ANTUNES, 2002); a pesquisa identifica que esse estado de injustiças
fez com que, o sindicalismo, em sua formação, fincou suas raízes no anarquismo
e no socialismo, propugnando uma ruptura do modelo capitalista de sociedade e
do Estado, com base nas quais se deram as batalhas pela humanização do trabalho
ou pela tomada do poder através da luta econômica e política. Entretanto, Emir
Sader (1996) demonstra que o desaparecimento da forma histórica do socialismo
assumida pela União Soviética e a expansão do desemprego e da flexibilização
laboral provocaram no movimento sindical uma postura defensiva, levando ao
abalo dos partidos e a derrota da esquerda no enfrentamento do neoliberalismo.
Esse retrocesso ocorreu, sobretudo, porque o medo do desemprego estrutural fez
com que as pessoas elegessem, preferencialmente, a luta pela manutenção dos
empregados, antes de reivindicar melhores condições de vida. Nada obstante,
hoje, os movimentos sindicais reivindicativos dão lugar às macrodiscussões direcionadas às políticas econômicas, de emprego e renda, redução das jornadas,
mobilidade geográfica das empresas e trabalhadores, resgate da cidadania. Além
disso, há tendência de incluir novos atores sociais na luta emancipatória inserida
dentro da sociedade do trabalho, como os sem-terra, o movimento feminista,
LGBT, negro, ambiental, entre outros (ANDRADE, 2014). Considerando o exposto,
o trabalho expõe o conceito clássico de greve e formula um novo, adequando a
concepção do fenômeno dentro da sociedade pós-industrial, tendo como pressuposto a imprescindibilidade do movimento paredista enquanto estratégia de
formação de um novo bloco contrahegemônico de combate ao neoliberalismo,
propulsor do capitalismo global excludente.
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA E REFORMA
TRABALHISTA
UMA DISCUSSÃO TEÓRICA PARA A COMPREENSÃO DAS
MUDANÇAS INSTITUCIONAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Jean Filipe Domingos Ramos34

Resumo: Atribui-se às recentes alterações legislativas uma mudança do
desenho institucional das relações coletivas de trabalho, principalmente no que
tange a negociação coletiva. A Negociação Coletiva é um dos elementos centrais do
Sistema de Relações Industriais, composto por atores que atuam em um determinado
contexto e que articulam normas no lugar e na comunidade de trabalho, informado por uma ideologia comum (DUNLOP, 1967). Em uma perspectiva crítica,
o sistema está fadado à estabilidade e desconhece a estrutura de propriedade e
controle vigente como fonte de conflito, portanto, pelo reconhecimento de forças
contraditórias, considera-se a instabilidade como inerente ao sistema (HYMAN,
1975). Essas bases compõem um alicerce de análise para as mudanças ocorridas,
bem como suas implicações na orientação-reorientação do conflito e das ações.
A abordagem de Variedades de Capitalismo (SOSKICE; HALL, 2001) permite uma
comparação institucional a partir de diversos domínios, dentre os quais, um dos
mais relevantes se estabelece a partir do Sistema de Relações Industriais. Reputa-se
a teoria como importante chave de análise, porém se critica sua base originária
por ser centrada iminentemente no papel dos atores econômicos (principalmente
as firmas), relegando ao segundo plano o Estado e a ação coletiva, o que implica
em uma perspectiva estática (DEEG; JACKSON, 2007). Dessa forma, na tentativa
de contribuir para uma perspectiva dinâmica, propõe-se uma abordagem institucional-histórica alicerçada na luta por poder político e nos conflitos distributivos
34
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(STREECK, 2011; THELEN, 2010), além de ser articulada a partir diferentes níveis
de institucionais – internacional, macro, meso e micro (DEEG; JACKSON, 2012).
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OS LIMITES DO NEGOCIADO SOBRE
O LEGISLADO APÓS A REFORMA
TRABALHISTA
Elsa Cristina Bevian35
Jonhn Paulo Mafra36

Resumo: Sancionada em 13 de julho de 2017, a Reforma Trabalhista
(BRASIL, 2017) vem sendo objeto de grande contenda entre as entidades de defesa
dos trabalhadores e as representações empresariais. Em razão das profundas
modificações que causou na regulamentação do trabalho, a discussão chegou
às portas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em sua base técnica,
o órgão conta com um Comitê de Peritos (Cearc) e uma Comissão de Aplicação
de Normas (CAN), responsáveis por analisar o conteúdo de diplomas legais de
matérias trabalhistas dos países signatários, recomendando modificações ou
adequações. O Cearc apontou violação de direitos por parte da Reforma (OIT...
2018a), mas, posteriormente, em Convenção Internacional realizada em Genebra,
o CAN (OIT..., 2018b) afirmou que o Cearc havia emitido “especulações abstratas”
sobre o conteúdo e o alcance da norma, manifestando parecer favorável à adequação
da Lei nº 13.467/2017 à Convenção nº 98 (OIT, 1998a). A celeuma veio a ter bom
termo apenas em fevereiro de 2019, após a OIT emitir relatório em que cobra
revisão, por parte do Governo Federal brasileiro, de uma série de pontos da Lei nº
13.467/2017 que tratam da prevalência das negociações coletivas sobre o conteúdo
da lei (REFORMA..., 2019). Nesse ponto, intenta-se fazer com que as decisões
tomadas em acordos ou convenções coletivas tenham preponderância sobre o
conteúdo das leis de forma ampla, plena e irrestrita, o que atenta contra princípios constitucionais de proteção ao trabalho, além do conteúdo de Convenções
da OIT ratificadas pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98, 135, 155 e 189
(OIT, 1998a, 1988b, 1988c, 2011). Pensado como um dispositivo de ampliação do
poder de negociação do trabalhador por meio de suas entidades representativas
(CALCINI, 2017), a fim de respeitar, por exemplo, alguma particularidade regional,
as negociações e acordos já estavam em vigor antes mesmo da Reforma. Contudo,
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após entrar em vigor, o que se pretendeu foi estabelecer a preponderância do
negociado sobre o legislado, de tal sorte que acordos e convenções coletivas se
sobreponham ao disposto em lei, inclusive se estabelecerem condições menos
favoráveis aos trabalhadores, até mesmo se restringirem conteúdos mínimos
historicamente conquistados (KREIN, 2018). Acontece que certa flexibilização
do negociado sobre o legislado já era permitida, desde que beneficiasse o trabalhador, ou ainda na forma de renúncias recíprocas com o objetivo de manter o
empreendimento e assim preservar os empregos, evitando demissões em massa.
Nessa discussão, ganha especial relevo o caput do art. 7º da Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988), que, ao descrever os direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, menciona “outros que visem à melhoria de sua condição social”, do
qual se depreende que a legislação deve trabalhar para melhoria das condições do
trabalhador, e não para a precarização das condições de trabalho (FERNANDES,
2017). Em razão disso, sustenta-se que norma oriunda de acordos ou convenções
coletivas que tenda a mitigar direitos trabalhistas constitui violação à proteção
constitucional dos direitos fundamentais do trabalhador.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Negociado sobre legislado.
Proteção ao trabalho.
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PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
E INCENTIVADA EM TEMPOS DE
AUSTERIDADE
CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES
Henrique Figueiredo de Lima 37
Tainá Reis 38

Resumo:

Inicialmente dirigido às primeiras categorias a sofrerem
processos de automatização (LEITE, 2000, p.127), os Planos de Demissão
Voluntária e Incentivada (PDVIs) surgiram no Brasil em meados da década de 1980
e se tornaram um instrumento de cessação contratual largamente utilizado por
grandes empresas da iniciativa privada e pela Administração Pública, em períodos
de reestruturação produtiva, crise econômica e adoção de práticas neoliberais
pelos governos, assim como pelo empresariado. Os PDVIs consistem na adesão do
trabalhador a um termo que cessa seu vínculo trabalhista em troca de benefício
financeiro e se apresenta como alternativa aos impactos sociais e conflitos com
as entidades sindicais envolvendo a utilização das dispensas coletivas, caracterizada como sendo a cessação do contrato de trabalho de um grupo indistinto
de trabalhadores por meio de um ato único ou sucessivo, em razão de fatores
alheios à manifestação da vontade pessoal do empregador (MELO e ROCHA, 2018,
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p.189). Em razão da ausência de regra heterônoma dispondo sobre os limites da
utilização dos PDVIs, a resolução dos conflitos envolvendo o tema ficou a cargo
da jurisprudência, em especial a discussão envolvendo a validade da clausula de
quitação geral e irrestrita quanto a todas as verbas decorrentes do contrato de
trabalho. O primeiro marco judicial acerca da problemática da quitação extrajudicial foi a edição da OJ 270 da SBDI do TST que limitava o efeito das cláusulas.
Em 2015, desta vez o tema foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário 590.415, de relatoria do Ministro Luís
Roberto Barros. No acórdão foi fixada tese de repercussão geral que reconheceu a
validade de cláusula de quitação geral e irrestrita quanto a todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, caso presentes os pressupostos fáticos e jurídicos
estabelecidos na decisão, contrariando o posicionamento do Tribunal Superior do
Trabalho. Posteriormente, a Lei n°13.467/17 introduziu na CLT o artigo 477-B que
versa sobre tais Planos, prevendo que no momento da adesão aos mesmos, salvo
negociação em sentido contrário entre as partes, os direitos oriundos da relação
de emprego têm quitação plena e irrevogável. Dessa forma, o presente trabalho,
como parte do projeto de pesquisa do grupo “Configurações Institucionais e
Relações de Trabalho”, tem como objetivo compreender o instituto jurídico dos
planos de dispensa voluntária e incentivada, suas origens, tipos, efeitos jurídicos,
sua recepção pela jurisprudência e pela normativa estatal, visando a verificação
da forma como os mesmos vêm ocorrendo, a partir da análise das condições
estabelecidas nos instrumentos coletivos de trabalho registrados no sistema
“Mediador” e que versam sobre o tema. Para a realização da pesquisa será adotada
a técnica de levantamento e catalogação de material bibliográfico.
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A NEGOCIAÇÃO COLETIVA ENQUANTO
PROCESSO NÃO ESTATAL DE PRODUÇÃO
DA NORMA E A REFORMA TRABALHISTA
A FARSA DO “NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO” E
DA AUTONOMIA INDIVIDUAL SOBRE A AUTONOMIA
PRIVADA COLETIVA NO CONTEXTO DA HERMENÊUTICA
ESTRUTURANTE.
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Resumo: A teoria jurídico-trabalhista crítica, especialmente aquela forjada
no PPGD-UFPE, inclui a negociação coletiva enquanto processo não estatal de
formação da norma trabalhista. Enquanto método de produção de norma deve
ser considerado revolucionário porque, até hoje, os interlocutores sociais válidos,
não têm legitimidade para alterar os demais subsistemas jurídicos – civil, comercial, penal, administrativo, dentre outros. Já o subsistema jurídico-trabalhista
é atualizado permanentemente por meio do processo negocial. Um processo
atípico que realimenta incessantemente aquele subsistema para fazê-lo atual,
contemporâneo e não para extrair conquistas e direitos. Tão revolucionário que
perturbou os civilistas do século XIX e começo do século XX. Tentaram enquadrá-lo como gestão de negócios, estipulação em favor de terceiros, em mandato e
não conseguiram. Um processo não estatal que exige a presença de interlocutores
sociais – sindicatos – dialogando em grau de simetria, sem o qual impossível
construir consenso jurídico válido. Se se trata de um modo específico de produção
de norma, quando ela é instituída passa ter, de imediato, vigência e eficácia plenas,
mas não significa que tenha validade. Dever submeter-se a um processo hermenêutico sofisticado, do mesmo modo que as demais normas integrantes daquele
subsistema. Logo, é inadmissível falar-se em “prevalência do negociado sobre
o legislado”, como inadmissível falar-se da prevalência de qualquer regra jurídica, sem que a mesma atenda aos princípios do Direito do Trabalho e do Direito
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Processual do Trabalho enquanto fundamentos de validades destes dois ramos do
direito. Em seguida, qualquer escola hermenêutica escolhida e dirigida à resolução
de conflitos individuais e coletivos deve seguir aquela primeira exigência; depois,
aos princípios constitucionais processuais e materiais voltados à dignidade da
pessoa humana trabalhadora. Se uma regra criada por meio do processo negocial
é menos favorável e fere este postulado hermenêutico, deve ser rejeitada. É como
deve ser encarada a mudança legislativa do ordenamento jurídico trabalhista
pátrio instituída através da Lei 13.467/2017 que “privilegiou” a negociação, seja no
âmbito individual (através da flexibilização trabalhista e ampliação de hipóteses
de negociação livre diretamente entre empregado e empregador), seja no âmbito
sindical (por meio da prevalência do negociado sobre o legislado, erigida no art.
611-A da CLT). A versão hermenêutica aqui defendida segue uma tríplice perspectiva – filosofia da interpretação, jurística da interpretação e práticas interpretativas
dos juristas e dos cidadãos. Rejeita a ideia de prevalência de aplicação de qualquer
norma que desatenda a esta versão analítica e, sobretudo, a prevalência falaciosa
e banalizada “do negociado sobre o legislado” e da autonomia individual sobre
autonomia privada coletiva.

Palavras-chave: Negociação Coletiva. Hermenêutica Estruturante.
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ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E
DA CONVENCIONALIDADE DA EXTINÇÃO
DA ULTRATIVIDADE DAS CLÁUSULAS
NORMATIVAS
Elias Joaquim de Souza41

Resumo: O objetivo deste artigo é verificar a compatibilidade da nova
redação do parágrafo 3º do artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
com a ordem jurídica brasileira, especialmente, em face da Constituição Federal de
1988 (CF), de instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil e dos princípios
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e objetivos do Direito Coletivo do Trabalho. Segundo a nova versão do dispositivo legal mencionado, a eficácia das cláusulas normativas encontra-se limitada
pelo prazo, ou seja, escoado o período temporal fixado no instrumento coletivo,
findam-se os efeitos das cláusulas coletivas ali entabuladas. Apesar de a matéria,
veiculada na Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, ter sido revisitada
pela Corte Trabalhista há pouco mais de 05 anos, quando foi acolhida a teoria da
aderência por revogação, postulado teórico distinto do atualmente agasalhado
pela CLT, o tema voltou à baila em razão da concessão de medida cautelar no bojo
da ADPF nº 323-DF, que determinou a suspensão de todos os processos e efeitos
de decisões judiciais sobre a ultratividade, e da nova redação dada pela Lei n.
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) ao parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que vedou
expressamente a eficácia ultrativa das normas coletivas. Verificam-se, portanto,
novos ingredientes capazes de instigar o debate sobre a temática, que, registre-se,
há mais de duas décadas, tem sido objeto de acaloradas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, em razão, principalmente, das alterações legislativas e
constitucionais ocorridas ao longo do tempo e do grande impacto da matéria no
dia a dia do trabalhador e da classe patronal. Ao final, com fundamento na Carta
Magna e em instrumentos internacionais atinentes ao assunto, identificou-se
que a nova redação do parágrafo 3º do artigo 614 da CLT viola o princípio da
vedação ao retrocesso (artigo 7º, caput, da CF), uma vez que o vácuo normativo
gerado pelo fim da ultratividade esvazia significativamente o patrimônio jurídico
do obreiro; fulmina o prestígio e o estímulo aos acordos e convenções coletivos
(artigo 7º, inciso XXVI, da CF, artigo 4º da Convenção da OIT nº 98 e artigos 5º
e 8º da Convenção da OIT nº 154), como instrumentos autônomos de produção
jurídica, visto que a extinção da eficácia ultrativa tende a desestimular a classe
patronal à negociação; ofende a regra prevista no parágrafo 2º do artigo 114 da CF,
que reconhece expressamente o fenômeno da ultratividade das cláusulas normativas; e colide com os objetivos e princípios do Direito Coletivo do Trabalho (ex.
princípio da equivalência entre os contratantes coletivos). No desenvolvimento
deste trabalho, foi adotado o método de abordagem hipotético-dedutivo, com
a utilização da técnica de pesquisa bibliográfica, através da coleta de dados em
revistas, livros e sítios eletrônicos de órgãos jurisdicionais.

Palavras-chave: Cláusulas normativas. Eficácia. Ultratividade.
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A GREVE COMO EXPRESSÃO DAS VOZES
FEMININAS QUE REIVINDICAM O
RECONHECIMENTO DO DIREITO A VIVER
DIGNAMENTE E SEM VIOLÊNCIAS
Luciane Lourdes Webber Toss42

Resumo: A greve tem como pilar ser um movimento ruptivo do trabalho,
de resistência e de reivindicação da classe trabalhadora. Em que pese o consagrado
direito constitucional e, portanto, fundamental de cada uma das trabalhadoras,
a vinculação de movimentos pareditas a entidades sindicais, ao trabalho formal
e a fixação de normas coletivas parece deslegitimar a greve como movimento
que dá visibilidade às lutas sociais que tem como objetivo o reconhecimento do
direito de viver dignamente e sem violência. O mundo tem presenciado, invariavelmente, greves de mulheres em defesa de direitos humanos, direito à moradia,
42
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direito a não violência, legalização do aborto, direito à alimentação saudável e a
preservação ambiental como direito da humanidade. Neste sentido a greve surgiu
como medida de resistência coletiva para quem compõe mais da metade da força
produtiva em um sistema capitalista que produz a feminização da pobreza. Ela
acontece, mesmo quando as entidades sindicais se recusam a paralisar. É o que
ocorreu com as mulheres ferroviárias independentes da Linha Bordô, em Buenos
Aires em 2016. “Nos mobilizamos, fazemos barulho e interrompemos as tarefas,
porque nos dói cada mulher morta, cada estupro. Marchamos por cada uma das
companheiras que nos faltam e, só por esse fato, de sermos mulheres”. O presente
artigo pretende analisar o fenômeno das greves de mulheres como movimento de
resistência coletiva feminino reinventando as formas de greve, estabelecendo um
novo modelo politico e renovando o repertorio das ações de greve para ampliar a
ideia do que é considerado trabalho.

Palavras-chave:

Greve. Feminismo. Capitalismo. Igualdade.

Precarização.
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ACORDO MARCO GLOBAL
ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA
Daniele Gabrich Gueiros43
Ana Luisa de Souza Correia de Melo Palmisciano44
Bruna da Penha Mendonça Coelho45
Ana Beatriz Bueno de Jesus46
Giulia Valente de Lacerda Cunha47
Ludmila Coelho48
Paola Bruno Riscarolli49
Vanessa Magalhães Tocantins50

Resumo: Acordos Marco Globais (AMG) ou Internacionais (AMI) são
acordos entre uma ou mais corporações transnacionais e uma ou mais entidades
sindicais globais que estabelecem marcos para as relações industriais/ empresarias para toda a corporação e, às vezes, de toda a cadeia produtiva. Adotaremos
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o método sócio-jurídico crítico na abordagem do tema e analisaremos o AMG
firmado entre a IndustriALL e a Enel em 2013, observando-se sua existência,
validade e eficácia e a possibilidade de internacionalização de direitos humanos
e laborais. Para isso, realizaremos uma pesquisa empírica com o presidente do
sindicato dos trabalhadores eletricitários de Niterói. A IndustriALL é uma federação
que representa 50 milhões de trabalhadores em 140 países e luta por melhores
condições de trabalho e direitos sindicais em todo o mundo. Os Acordos Marco
Globais têm sido uma forma de buscar efetivar e globalizar direitos humanos e
laborais. Neste trabalho, utilizamos a classificação da autora María Vidal para fins
de classificação do acordo analisado: (1) os “simples acordos de direitos”, que
seriam aqueles que apenas abordam os direitos fundamentais de trabalho estabelecidos pela OIT; (2) os que “se aproximam de um acordo coletivo”, incluindo
aqueles que vão além da mera reprodução de direitos fundamentais e estabelecem
outros direitos e obrigações a serem respeitados. O objetivo do presente trabalho
é analisar o AMG firmado entre essa federação e Enel, observando seus limites e
a possibilidade de ser um recurso do poder de organizações de trabalhadores em
conquistar direitos sociais e buscar reduzir o dumping social (prática reiterada
pela empresa do descumprimento dos direitos trabalhistas e da dignidade humana
do trabalhador, visando a obter redução significativa dos custos de produção,
resultando em concorrência desleal) no mercado globalizado, e estudar questões
referentes a existência, validade e eficácia de tal acordo. Assim, nossa hipótese é
que esses acordos têm potencial para serem importantes meios de conquista de
direitos trabalhistas e de resistência a “remercadorização” do trabalho.

Palavras-chave: Direitos Trabalhistas. Dumping Social. Acordo Marco
Global.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA JORNADA
DE TRABALHO DE 12 HORAS, MESMO
ESTABELECIDA MEDIANTE NORMA
COLETIVA
Fabrício Máximo Ramalho51

Resumo: A limitação da duração do trabalho e a paulatina redução da
jornada de trabalho são direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora
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nos últimos 2 séculos, não podendo ser compreendidos como presentes da classe
dominante, ou do Estado, já que foram arrancados do capital. No Brasil, o ápice
da força dos trabalhadores ocorreu com a promulgação da CF/88, sendo nela
consagrados vários avanços. Durante o processo que colocou fim à ditadura
civil-empresarial-militar (1964-1985), os trabalhadores brasileiros foram protagonistas, tendo realizado diversas e imensas greves, lutado, sofrido. Tiveram
líderes presos, atacados, humilhados, torturados e até mortos. Dos avanços relativos à duração do trabalho, destacam-se: a limitação da duração do trabalho
normal a no máximo 8h por dia e 44h por semana; a limitação da jornada de 6h
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; o repouso
semanal remunerado preferencialmente aos domingos; a remuneração do serviço
extraordinário superior no mínimo em 50% à do serviço normal. O papel dos sindicatos foi prestigiado, cabendo a eles a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, sendo obrigatória sua participação nas negociações
coletivas. Soma-se aos direitos dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Porém, a doutrina trabalhista majoritária,
à época da promulgação da CF/88, fez uma leitura reducionista do alcance do
texto, negando o processo histórico-político de sua realização e enaltecendo
os postulados da teoria neoliberal, como o da “possibilidade” de a negociação
coletiva reduzir direitos. Tal leitura neoliberal desta Constituição desembocou na
jurisprudência dos tribunais trabalhistas nos anos seguintes. A década de 1990
foi marcada pela “flexibilização”, como se houvesse rigidez nas leis trabalhistas
brasileiras. Ainda que a partir da década de 2000 o Direito do Trabalho tenha,
de certa forma, se fortalecido, ainda assim foram solidificados determinados
retrocessos. Exemplo disto, em 2012, tentando pacificar o controvertido tema
“escala 12 por 36”, o TST editou a súmula 444, passando a considerar válida,
excepcionalmente, a jornada de 12h de trabalho por 36h de descanso, caso prevista
em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho. Houve críticas. Em 2017, a lei 13.467 – a “reforma” trabalhista e
que, segundo seus defensores, contribuiria “para gerar mais empregos formais
e para movimentar a economia” – foi além do entendimento sumulado e alterou
a redação da CLT, permitindo o “horário de trabalho de doze horas seguidas por
trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação” também “mediante acordo individual escrito”.
Assim, o legislador reformista conseguiu realizar a proeza de fazer com que várias
vozes criticassem a possibilidade de realização de jornadas de trabalho de 12h
por acordo individual e passassem a defendê-la por meio de normas coletivas.
O “errado” passou a ser a proibição da estipulação da jornada de 12h “mediante
acordo individual” e o “certo” a sua permissão “mediante convenção ou acordo
coletivo de trabalho”, contribuindo, assim, e por assim dizer, para a “legalização
de uma prática ilegal” e, principalmente, inconstitucional, o que será demonstrado neste trabalho.
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NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO
A AMPLA LIBERDADE NAS NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS APROFUNDAM A ABISMAL OPRESSÃO
INTERSECCIONAL?
Erick Assis dos Santos52
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Resumo: A contrarreforma trabalhista, que alguns dizem ser o primeiro
filhote do golpe empresarial-legislativo-jurídico de 2016, veio fazer lei o conteúdo
surreal de muitas das teses de defesa criadas por grandes escritórios de advocacia a serviço do Capital e desejos do empresariado nacional, compostos pelas
mesmas famílias enriquecidas de sempre, acostumadas a garantir seu sustento
e vivência parasitária pela superexploração do trabalho de pessoas indígenas,
negras e imigrantes. Considerando que historicamente o Capital - não por mera
coincidência, mas pelos meios que se edifica e no que calca a fragmentação da
classe trabalhadora - acaba por eleger a parcela da população chamada de minoria
– minoria política, porém não numérica da população - para aplicar suas metafísicas inovações no campo das relações de emprego, cujo escopo é a retirada
de direitos trabalhistas. O objetivo deste artigo, resultado do início de pesquisa
junto ao SINDILIMPEZA – Sindicato das Trabalhadores em Empresas de Asseio
da Baixada Santista, é analisar o quanto e como a contrarreforma trabalhista,
nesse seu aspecto assustador - que é o negociado sobrepujando o legislado - vem
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influenciando e aprofundando o agravamento das condições de precarização no
trabalho dessa categoria. Faremos isto sobrepassando os limites apresentados pela
dogmática positivista no mundo jurídico e, com o fulcro de absorver a realidade,
enxergando a intersecção de opressões sofridas pelas pessoas trabalhadoras no
asseio na região metropolitana da Baixada Santista, São Paulo. Cotidianamente,
vemos a fragmentação da classe trabalhadora baseada no machismo e racismo,
o que se reflete inclusive nas lutas e no modo como estas são conduzidas. Essas
trabalhadoras, por exemplo, foram alijadas de suas categorias originárias definidas pela atividade econômica da empresa a que prestavam serviço - para
serem lançadas à terceirização sem grandes sentimentos de empatia por parte dos
demais integrantes da classe trabalhadora, alienados no conceito de categoria e
no que a legislação e, até mesmo, uma súmula, traz como permitido nas relações
de emprego, ainda que contrariando princípios, a definição que ao longo do tempo
foi se formando do que uma relação de emprego, se rendendo ao fetiche da atividade-meio e atividade-fim, como se fosse possível se encarar a intermediação
de mão de obra de outro modo que não com o rechaço. A proposta deste artigo é,
portanto, verificar como vem atingido essa categoria invisibilizada e que tem suas
perdas de direitos naturalizadas no sistema capitalístico, pois, acredita-se que a
constatação dessa realidade pode nos ajudar a entender e combater movimentos
do capital e alertar a ideia óbvia de que se atinge a uma trabalhadora, atinge a
todas as pessoas que vivem do trabalho.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Feminismo Classista.
Precarização. Trabalho de Asseio.
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DESREGULAMENTAÇÃO E
NEOLIBERALISMO
OS REFLEXOS DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE AS
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Elsa Cristine Bevian56
Leura Dalla Riva57

Resumo: O Estado se desenvolveu na modernidade tendo o direito como
base para a organização política, consagrando o reinado da lei e do legislador que
só recentemente cedeu espaço para a uma atuação mais ativa do poder judiciário.
Nas últimas décadas, contudo, esse modelo de Estado começou a apresentar sinais
de crise no campo econômico. Surgem então conceitos como eficiência, o mercado
e as privatizações triunfam, de modo que se busca passar da noção de um governo
das leis para uma governança por números típica de entidades privadas que se
inserem nas estruturas públicas (LIMBERGER; MELLO; SALDANHA, 2016). Essa
passagem ocorre num contexto de globalização econômica e política. A primeira
é sustentada essencialmente pelas restrições drásticas à regulação estatal da
economia e dos direitos sociais, bem como a subordinação dos Estados ao Banco
Mundial, ao FMI e à OMC. A segunda, baseia-se, dentre outros elementos, no
consenso do Estado Fraco, ideia segundo a qual a economia neoliberal necessita de um Estado fraco – mínimo – para que a sociedade civil se fortaleça.
Paradoxalmente, a desregulamentação dos direitos sociais, as privatizações e a
redução dos serviços públicos demanda uma intensa atividade estatal para pôr fim
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às normas e instituições anteriores, o que evidencia o caráter falacioso do Estado
Mínimo, pois “só um Estado forte pode produzir com eficácia a sua fraqueza”
(SANTOS, 2002). O atual modelo de globalização neoliberal constitui, assim,
a ocupação dos espaços das pessoas pelas empresas com o apoio dos Estados
(SHIVA, 2005). Afastado o mito do Estado Mínimo, importante refletir sobre
quais interesses o Estado busca atender quando realiza a desregulamentação
de determinado setor, como ocorreu, por exemplo, com a Reforma Trabalhista
brasileira e como isso atinge a sociedade civil, sobretudo no que diz respeito a
atuação coletiva. Esse enfoque se justifica pelo fato de que as entidades coletivas
são, historicamente, as grandes responsáveis por dar força ao movimento de
trabalhadores. É nesse sentido que esta pesquisa apresenta como problema a
seguinte questão: quais os reflexos da desregulamentação realizada pela Lei
13.467/2017 nas negociações coletivas, bem como quais os interesses beneficiados
pela Reforma Trabalhista? O objetivo é, portanto, verificar como as alterações
legislativas, que claramente desregulamentaram o Direito do Trabalho no Brasil,
atingiram a sociedade civil, em especial as entidades coletivas, em prol de interesses neoliberais. Para responder ao problema será utilizado método dedutivo
em uma pesquisa de base bibliográfica e análise documental. Primeiramente,
pretende-se abordar o contexto da globalização econômica e política e a incorporação da lógica neoliberal ao Estado (BAKAN, 2008). Em seguida, apresentar-se-á
a Reforma Trabalhista como desregulamentação do Direito do Trabalho no Brasil
(SOUTO, MAIOR, 2017) para, por fim, realizar-se a análise dos reflexos dessa nova
legislação na sociedade civil, com especial foco no que diz respeito aos efeitos
sofridos pelas negociações coletivas. Enfraquecendo a coletividade, atinge-se
individualmente cada trabalhador. Os reflexos na negociação coletiva consagram
a noção de que essa reforma visou atender os interesses do mercado às custas da
sociedade civil e da democracia.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Desregulamentação. Reforma
Trabalhista. Negociação Coletiva. Direito do Trabalho.
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GREVE E POLÍTICA
ANÁLISE DAS DISPUTAS DE SENTIDO EM TORNO DA
GREVE GERAL DO DIA 14 DE JUNHO DE 2019
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva58
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Resumo: Dentre o repertório de ações de confronto dos trabalhadores, a
greve se denota como a forma tradicional de conflito empregada como estratégia
de luta para a obtenção de melhores condições de vida e trabalho em uma interação
sustentada com os seus empregadores e os poderes constituídos, marcando a
história da classe em um processo de aprendizado constante (TARROW, 2009).
Nas suas variadas formas de eclosão, a greve geral nacional se particulariza pelo
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fato de diversas categorias se aglutinarem em uma ação de confronto, geralmente
unificada contra o Estado nos períodos em que medidas políticas prejudiciais
aos trabalhadores foram – ou estão em iminência de ser – aprovadas (SOUZA,
2007; PAIXÃO, LOURENÇO FILHO, 2010; BARBATO, COSTA, 2018). No entanto,
tais movimentos tendem a ser reprimidos pelo ordenamento jurídico que, após
a absorção do conflito para o seu interior, distingue as greves trabalhistas das
greves políticas, mediante o uso de técnicas de definição que reduzem a capacidade conflitiva e organizacional dos trabalhadores (PAIXÃO, LOURENÇO FILHO,
2010; BARRETTO GHIONE, 2016; SILVA, GONDIM, 2017). Tal distinção advém
de interpretação normativa (BARRETO GHIONE, 2016) quanto a legislação que
regulamenta os movimentos paredistas, recepcionando juridicamente apenas as
greves deflagradas como instrumento do contrato do trabalho e cujos objetos de
reivindicação fossem passíveis de serem negociados pelos empresários, categorizando como políticos os movimentos coletivos de trabalhadores deflagrados por
questões teoricamente estranhas ao contrato e em face dos poderes constituídos
(PAIXÃO, LOURENÇO FILHO, 2010; BARBATO, COSTA, 2018). Tal diferenciação
decorre da compreensão do direito enquanto mecanismo de manutenção da paz
social. Portanto, o ordenamento deve reprimir e prevenir a eclosão de condutas
que atentem à liberdade civil, atribuindo à greve um sentido de perturbação e
irresponsabilidade, com o intento de evitar que a sociedade corra riscos em decorrência da irresponsabilidade das greves, sendo que a greve geral é compreendida
como um ato que intenta subverter a ordem (RUPRECHT, 1995). No que concerne
ao Brasil, esta forma de diferenciação dos conflitos se verifica em decisões judiciais que declaram a abusividade de movimentos grevistas que insurgem contra
alguma medida estatal, ignorando que toda greve é política por si só, ainda que
deflagrada para fins atinentes ao contrato de trabalho (PAIXÃO, LOURENÇO
FILHO, 2010; SILVA, GONDIM, 2017; BARBATO, COSTA, 2018). Nada obstante, é
possível verificar que os sentidos da greve permanecem em disputa no próprio
poder judiciário, como se observa das diferentes interpretações dos Ministros do
TST e dos desembargadores de determinados Tribunais Regionais do Trabalho ao
apreciar greve geral deflagrada no dia 28 de abril de 2017. Neste sentido, diante da
deflagração de greve geral no dia 14 de junho de 2019, deflagrada em conjuntura
político-econômica diferenciada da anterior, uma vez que aprovada a Lei nº
7.783 de 2017 e eleito um novo projeto de governo, o trabalho buscará analisar
esta greve geral, analisando os sentidos atribuídos pelas organizações laborais e
empresariais, bem como pelas instituições jurídicas que participam dos processos
judiciais que analisam as celeumas, sendo utilizadas as técnicas de pesquisa de
revisão bibliográfica, análise documental e análise de processos judiciais.
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A REFORMA TRABALHISTA E SEUS
IMPACTOS SOBRE O INSTITUTO DA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA DO TRABALHO
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Resumo: A “Reforma Trabalhista” passou a vigorar em 11 de novembro de
2017. Segundo os seus defensores, o caráter protetivo da legislação trabalhista seria
uma das barreiras ao desenvolvimento da economia brasileira e um dos motivos
para que esta estivesse em profunda crise econômica. Foram alterados pontos
estruturais do Direito do Trabalho no Brasil. Controversa, a referida reforma
tem alguns dos seus dispositivos sendo objetos de ADI’s no Supremo Tribunal
Federal e questionadas no âmbito da OIT. As alterações promovidas sobre a CLT,
dessa maneira, tinham a justificativa de trazer maior competitividade ao Brasil no
cenário internacional, criando um ambiente atrativo para investimentos nacionais
e estrangeiros, promovendo assim o aumento do número de empregos formais no
País e gerando crescimento econômico. Os dados extraídos após a Reforma ainda
não são conclusivos, até pelo pouco tempo de vigência da nova lei. A afirmação
de que os trabalhadores deveriam ter a sua autonomia de vontade respeitada, fez
com que as relações de trabalho se deslocassem da esfera pública para a privada.
A partir das mudanças promovidas nas relações coletivas de trabalho no que se
refere aos novos artigos 611-A e 611-B, que trouxeram novidades às negociações
coletivas, fez-se ganhar relevo a chamada ideologia neoliberal, em que trabalhadores e empregadores estariam em pé de igualdade. Este trabalho tem por
objetivo interpretar as referidas mudanças ocorridas na legislação do trabalho,
apontando as narrativas apresentadas para a promulgação da Lei 13.467/2017 e
analisando criticamente os resultados obtidos na seara da Negociação Coletiva
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após quase 2 anos de vigência da Reforma Trabalhista. Buscar-se-á a análise
de dados de fontes como o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e Centro de
Estudos Sindicais e de economia do Trabalho (CESIT – UNICAMP), que tiveram
objetivo de averiguar os impactos percebidos desde a entrada em vigência da
referida Lei. Também serão analisados dados socioeconômicos oficiais divulgados
por órgãos e entidades da Administração Pública - dados primários -, assim
como o Relatório do Comitê de Peritos da OIT de 2019, interpretando-os a fim de
verificar se, entre outros fatores, o Direito Fundamental à Negociação Coletiva
está de fato sendo preservado. A partir da análise desses dados, será suscitada
a seguinte questão: A lei 13.467/17, ao inaugurar os arts. 611-A e 611-B, na CLT,
incentivou ou desencorajou a utilização do instituto da Negociação Coletiva na
Legislação Brasileira do Trabalho?
Palavras-Chave: Direito do Trabalho. Reforma trabalhista. Negociação
Coletiva. Políticas de Trabalho. Impactos.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, A. R.; D’AMBROSO, M. J. F. (Org.). Democracia e neoliberalismo: o legado
da Constituição de 1988 em tempos de crise. 1. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018.
EÇA, V. S. M. Teoria Crítica da Reforma Trabalhista. 1. ed. Belo Horizonte: RTM,
2018.
SILVA, S. G. C. L. da; EMERIQUE, L. B.; BARISON, T. (Org.). Reformas institucionais
de austeridade, democracia e relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2018.

94

GT 3 – NOVAS TECNOLOGIAS E MUNDO
DO TRABALHO
Composição da mesa:
Coordenador: Rodrigo de Lacerda Carelli (UFRJ)
Debatedor: Murilo Carvalho Sampaio Oliveira (UFBA)
Debatedor: Thiago Patrício Gondim (UFRJ)

LISTA DE TRABALHOS:
Nº

TRABALHO

AUTORIA

GRUPO DE PESQUISA

9

Quando a tecnologia oculta o
precário: o caso
dos carregadores
de patinetes

Ana Beatriz Bueno de
Jesus; Angela Bittencourt;
Bruna Miranda de
Grupo de Pesquisa
Carvalho; Giulia Valente
Configurações Institucionais
de Lacerda Cunha; Lívia
e Relações de Trabalho
Bená Alves; Maria Helena
(CIRT-UFRJ); TRAB 21 (UFRJ)
Silva Lins; Maysa Santos de
Andrade; Maycom Dantas;
Rodrigo de Lacerda Carelli

10

Ninjas fazem
bico? Um estudo
da plataforma de
crowdsourcing no
Brasil

Angela Bittencourt; Bruna
Grupo de Pesquisa
Miranda de Carvalho; Lívia Configurações Institucionais
Bená Alves; Rodrigo de
e Relações de Trabalho
Lacerda Carelli
(CIRT-UFRJ); TRAB 21 (UFRJ)

11

Eneida Maria dos Santos;
Autonomia contro- Giulia Valente de Lacerda
Grupo de Pesquisa
lada: o trabalho
Cunha; Maria Helena Silva
Configurações Institucionais
em plataformas de
Lins; Maysa Santos de
e Relações de Trabalho
transporte no Rio Andrade; Pedro Alexandre
(CIRT-UFRJ); TRAB 21 (UFRJ)
de Janeiro.
Cruz Barros; Rodrigo de
Lacerda Carelli

34

O fenômeno
neoliberal da
uberização sob a
ótica da biopolítica

Alana Batista da Rocha

Grupo de Pesquisa Clínica
de Direito do Trabalho
(CDT-UFPR)

95

96

Giovana Maria Magalhães
Souto Maior; Helena
Pontes dos Santos; Jorge
Grupo de Pesquisa Trabalho
Luiz Souto Maior; José
e Capital (GPTC-USP)
Carlos de Carvalho Baboin;
Mariana Benevides da
Costa

46

O conceito de
subordinação não
foi superado pelo
mundo digital

52

Impasses
regulatórios da
economia de
compartilhamento
na jurisdição
brasileira sob a
ótica dos direitos
fundamentais
do trabalho: caso
RLSF vs Uber do
Brasil Tecnologia
LTDA

Géssica de Medeiros
Santos; Sidnei Machado

Grupo de Pesquisa Clínica
de Direito do Trabalho
(CDT-UFPR)

73

Viver para
produzir:
entregadores
por aplicativo
e a análise da
remuneração por
produtividade

Amanda Foltram de O.
Telles; Sidnei Machado

Grupo de Pesquisa Clínica
de Direito do Trabalho
(CDT-UFPR)

79

Tire a mão da
minha carteira!
a uberização e a
desmistificação
da relação de
emprego

Kauane Fiorio

Grupo de Pesquisa Direito
do Trabalho, Seguridade
Social e Processo: Diálogos e
Críticas (UFES)

110

A liberdade que
aprisiona os
motoristas de
aplicativos – Ônus
das transformações tecnológicas
nas relações de
trabalho.

Érica Ribeiro Sakaki Leal;
Murilo Carvalho Sampaio
Oliveira

Grupo de Pesquisa
Transformações do
Trabalho, Democracia e
Proteção Social (UFBA)

111

Uberização do
trabalho: Análise
crítica das relações
de trabalho
prestadas por
aplicativos

Anne Karolline Barbosa
de Assis; Joelane Borges
Costa; Murilo Carvalho
Sampaio Oliveira

Grupo de Pesquisa
Transformações do
Trabalho, Democracia e
Proteção Social (UFBA)

139

Maquinaria
x Algoritmo:
reificação do
trabalhador e
função do Direito
do Trabalho

Giovanna Maria Magalhães
Souto Maior; Jorge Luiz
Souto Maior; José Carlos
Grupo de Pesquisa Trabalho
de Carvalho Baboin; Luís
e Capital (GPTC-USP)
Henrique Orio; Pedro
Henrique Silva Rizzo

149

As relações de
trabalho nas startups de serviços
de entrega e a
negação do direito
do trabalho

158

A tutela jurídica
Grupo de Pesquisa Direito
do crowdworking
Cláudio Jannotti da Rocha;
do Trabalho, Seguridade
e do on demand
Helena Emerick Abaurre Social e Processo: Diálogos e
pelo direito do
Críticas (UFES)
trabalho brasileiro

Gabriela Sepúlveda;
Renata Queiroz Dutra

Grupo de Pesquisa
Transformações do
Trabalho, Democracia e
Proteção Social (UFBA)

168

O controle das
empresas-plataforma na
sociedade da
vigilância

Maria Rosaria Barbato;
Natália das Chagas Moura

Grupo de Pesquisa Trabalho
e Resistências (UFMG)

176

Uberização do
trabalho: a relação
empregatícia
entre as empresas
de aplicativos
de comida e os
entregadores.

Hugo Cavalcanti Melo;
Ygor Leonardo de Sousa
Araújo

Grupo de Pesquisa Direito
do Trabalho e Teoria Social
Crítica (UFPE)

RESUMOS

97
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Resumo: As novas tecnologias digitais oferecem diversos serviços por
intermédio de seus aplicativos. Algumas dessas empresas realizam a organização
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de massa de trabalhadores para a realização de determinada atividade econômica
(transporte de pessoas, limpeza de apartamentos, entrega de comida etc.), em um
processo de trabalho que denominam de uberização, no sentido de contratação de
forma precária, sem direitos e com aparente flexibilidade. Entretanto, em alguns
casos, o serviço prestado não é diretamente realizado por um trabalhador, como
o caso do transporte por patinetes elétricas. O trabalhador, que faz a atividade
econômica ser possível, apesar de ser central ao negócio, não fica tão exposto e não
tem contato direto com os clientes do aplicativo, como é o caso dos carregadores
do serviço de patinetes elétricas. Isso não impede, no entanto, que as empresas
tentem aplicar a mesma lógica de uberização, não os considerando como empregados e não lhes reconhecendo direitos, como sói acontecer na chamada “gig” ou
“on-demand economy”. O presente estudo buscará verificar a forma de controle
da empresa e a natureza jurídica da relação oculta pelo discurso da empresa e
por seu aplicativo. Para isto, será realizada pesquisa empírica com entrevistas
semi-estruturadas e observação participante.

Palavras-chave: Uberização. Precarização. Gig Economy. Plataformas
digitais.
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UM ESTUDO DE PLATAFORMA DE CROWDSOURCING NO
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Resumo: As tecnologias digitais implementadas na segunda década do
Século XXI, possibilitadas pelo avanço da internet móvel e pela disseminação dos
aparelhos celulares ditos “smartphones”, permitiram que empresas criassem
plataformas para a oferta em larga escala de trabalhadores para a prestação de
serviços, o que foi denominado “gig economy” (economia do bico), “crowdsourcing” ou “on-demand economy” (economia por demanda) (Aloisi, 2016; Zysman,
2016; Ivanova et al, 2018). Essas plataformas podem organizar trabalhadores
para realização de uma determinada atividade econômica, como transportes de
pessoas ou de mercadorias (Dubal, 2017; Carelli, Casagrande, Oitaven, 2018),
ou podem oferecer múltiplos serviços sem que aparentemente haja a realização
pela empresa de uma atividade econômica além da própria intermediação (labor
broking ou brokerage) (De Stefano, Aloisi, 2018; Signes, 2017). O presente trabalho
pretenderá analisar esse segundo tipo de plataforma com o fim de responder as
seguintes questões: qual a atividade econômica realmente realizada por esse
tipo de plataforma? Qual o perfil dos trabalhadores que oferecem serviços por
seu intermédio? O trabalho realizado é completamente autônomo? Há dependência econômica dos trabalhadores em relação à plataforma? Quais os desafios
do Direito na regulação desse tipo de trabalho? Para responder tais perguntas será
realizada pesquisa empírica sobre a plataforma “Get Ninjas”.
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Palavras-chave: Uberização. Crowdworking. Trabalho. Precarização.
Plataforma.
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AUTONOMIA CONTROLADA
O TRABALHO EM PLATAFORMAS DE TRANSPORTE NO
RIO DE JANEIRO
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Resumo: As empresas que exploram atividades econômicas de transporte, tanto de pessoas, como de mercadorias, invadiram o mercado brasileiro
na segunda metade da década de 2010. Para organizar a multidão, característica
de seu próprio negócio de “crowdworking” (Ivanova et al., 2018; Prassl, 2018),
as empresas realizam estratégias para controlar os trabalhadores que se diferenciam daquelas realizadas pelas empresas tradicionais (Carelli, 2017; De Stefano,
2018). Quais são os mecanismos de controle exercidos sobre os trabalhadores?
O que os mantém na plataforma? Qual o grau de autonomia que resta a esses
trabalhadores? Essas são as questões que o estudo pretende responder a partir
de pesquisa empírica realizada com trabalhadores de diversas plataformas de
transporte de pessoas e mercadorias.
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O FENÔMENO NEOLIBERAL DA
UBERIZAÇÃO SOB A ÓTICA DA
BIOPOLÍTICA
Alana Batista da Rocha82

Resumo: O direito do trabalho como fenômeno jurídico de regulação dos
contratos laborais possui como vocação histórica a proteção do trabalhador frente
as formas de precarização do trabalho. Todavia, as noções clássicas do contrato
de trabalho são progressivamente confrontadas e seus critérios de definição, em
especial o de subordinação, se tornam mais caros (MACHADO, 2009). A uberização do trabalho – dentro da lógica da economia do compartilhamento – é, de
maneira ampla, uma derivação sofisticada da exploração da força de trabalho
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(KRAMER, 2017) tendo como uma de suas características o retorno do trabalhador
ao status jurídico do sujeito liberal sendo empreendedor e gestor do tempo e meio
de produção, restando às empresas a função de oferecer a plataforma virtual que
conectará o passageiro ao motorista, o consumidor ao restaurante que através do
aplicativo, realizará a entrega do pedido, sendo assim muito além da plataforma
UBER. O fenômeno, no Brasil, possui contornos jurídicos indefinidos quanto a
responsabilidade das empresas que controlam as plataformas digitais através dos
aplicativos, assim os tribunais divergem quanto ao reconhecimento do vínculo
empregatício entre elas, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não identificou
os requisitos de subordinação, impessoalidade e periodicidade em decorrência da
autonomia do motorista de aplicativo quanto a forma de execução de sua jornada,
não caracterizando a subordinação (Tribunal Superior do Trabalho TST - Agravo
De Instrumento Em Recurso De Revista : Airr 11199-47.2017.5.03.0185), por outro
lado há debates quanto o afastamento da responsabilização da empresa de aplicativo caracterizar uma forma de “quarteirização do trabalho” (Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região TRT-6 - Recurso Ordinário :RO 00006217420185060001).
Há nessa ressaltada autonomia e voluntariedade nos pactos laborais por aplicativos um aspecto que FOUCAULT (2008) tratará como um modelo de gestão
de mentes, que tal como no panóptico de Bentham, ocorre um adestramento
de corpos para construção do sujeito que produz por si, de forma autônoma. O
neoliberalismo, na leitura de DARDOT e LAVAL (2016) configura o homem em
torno da figura da empresa, e nesse modelo de trabalhar para si mesmo o sujeito
se torna responsável não apenas pelos riscos econômicos mas também torna-se
o seu próprio vigia, do sucesso e do fracasso, e esses riscos tornam-se também
individuais pois ao ter acesso a tecnologia e as informações há suposição do
pleno domínio do indivíduo da administração destes. As alterações das relações
de trabalho e a sua interpretação, acompanhada das reformas legislativas que
visam a reconfiguração de garantes sociais em prol da continuidade do desenvolvimento econômico, são pontos de partida para compreensão de como se
altera a subjetividade e identifica-se, portanto, a uberização como um fenômeno
inovador nesse contexto.
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O CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO NÃO FOI
SUPERADO PELO MUNDO DIGITAL
Jorge Luiz Souto Maior83
Giovanna Maria Magalhães Souto Maior84
Helena Pontes dos Santos85
José Carlos de Carvalho Baboin86
Mariana Benevides da Costa87

Resumo: A subordinação não é um preceito legal delimitador dos fatos.
Trata-se, em verdade, de um conceito jurídico amplo fixado pela jurisprudência,
ainda no final do século XIX, como forma de construir um liame jurídico entre
o detentor do capital e os trabalhadores, passando por cima dos delimitadores
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contratuais. A subordinação, como sempre se disse, é jurídica e não requer uma
delimitação legal, tanto que não está referida nos artigos 2º e 3º da CLT, o que
elimina a necessidade de qualquer mudança legislativa ou conceitual para identificação da relação de emprego no denominado trabalho digital. A propósito, a
utilização de aplicativos para a execução de trabalho, as diretivas geradas através
do resultado de machine learning e as regras empresariais flexíveis para a prestação
laboral através dessas novas tecnologias semearam, entre os juristas, a visão
de impossibilidade de aplicação das normas existentes no Direito do Trabalho
brasileiro. Entretanto, são desafios que permeiam, apenas, o mundo da aparência.
A essência da subordinação de trabalhadores e detentores do capital se mantém
intacta diante de toda a estrutura jurídica já existente, de maneira que a legislação
atual já prevê a proteção a esses trabalhadores. O que falta é compreensão desse
fato pelos operadores do Direito, como forma de garantir segurança jurídica a
uma parcela da classe trabalhadora, então, marginalizada. Como sustenta Marcio
Túlio Viana, “o Direito do Trabalho terá de ser flexível, mas não no sentido de
abrir espaço ao mais forte – e sim no de persegui-lo em suas mutações. Ao mesmo
tempo, terá também de ser rígido na defesa de seu princípio mais importante –
o da proteção – do mesmo modo que o capital também o é quando se trata de
acumular riquezas em poucas mãos” (VIANA, 2005, p.242).
Palavras-chaves: Subordinação. Trabalho Digital. Relação de Emprego
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IMPASSES REGULATÓRIOS DA ECONOMIA
DE COMPARTILHAMENTO NA JURISDIÇÃO
BRASILEIRA SOB A ÓTICA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO TRABALHO
CASO RODRIGO LEONARDO SILVA FERREIRA VS UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Géssica de Medeiros Santos88
Sidnei Machado89

Resumo: A crescente demanda por plataformas digitais que comportam
as atividades características da economia de compartilhamento é uma tendência
global e diversos cenários estão ganhando destaque no ordenamento jurídico
brasileiro de maneira inevitável. As decisões judiciais acerca da temática carecem
de reflexões que mensuram os parâmetros para a aplicação dos direitos fundamentais no âmbito das relações de trabalho. Assim sendo, pretende-se analisar
como ocorre a inserção desse fenômeno no âmbito judiciário na medida em
que suas atividades estão voltadas ao interesse econômico, revelando o caráter
predatório e explorador de empresas que se apropriam da economia do compartilhamento em detrimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores, além
de explicitar a ausência da tutela jurisdicional voltada para a regulação dessas
atividades (SCHOR, 2017). Desse modo, por meio do método lógico-dedutivo de
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abordagem e análise qualitativa e descritiva, intenta-se estudar o caso Rodrigo
Leonardo Silva Ferreira vs Uber do Brasil Tecnologia LTDA, julgado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região, 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em
2017, cujo principal objetivo é reconhecer o vínculo empregatício entre o motorista
e a UBER para que fossem assegurados direitos trabalhistas ao requerente (TRT3,
2017), realizando o debate teórico e crítico acerca dos argumentos utilizados
pela retórica neoliberal que articula o livre mercado, pautada pela maximização
dos lucros de empresas que relutam em adequar-se às exigências trabalhistas
(SARMENTO, 2011). Pretende-se, também, colocar em evidência os impactos
gerados para o reconhecimento das relações de trabalho a partir da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nas decisões recentes sobre
o tema, destacando o importante papel do judiciário para preencher cláusulas
indeterminadas pelo legislador, observando o grau de importância e eficácia dos
direitos fundamentais nas atividades trabalhistas desempenhadas.
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VIVER PARA PRODUZIR
ENTREGADORES POR APLICATIVO E A ANÁLISE DA
REMUNERAÇÃO POR PRODUTIVIDADE
Amanda Foltram de O. Telles90
Sidnei Machado91

Resumo: O fenômeno disruptivo advindo dos aplicativos está impactando o mundo do trabalho. O presente artigo pretende abordar a questão dos
entregadores por aplicativo, no tocante, principalmente a sua remuneração. A
remuneração aqui tratada possui o sentido de parcelas variáveis e/ou sujeitas a
uma condição específica e não àquela concepção tradicional do Direito do Trabalho
(salário mais gorjetas). A questão central é que a extração da mais-valia pelos
aplicativos, esta que Marx ensina ser a sobra, com o lucro, existe. Existe, ainda,
uma contraprestação ao trabalhador na medida de sua produtividade, tal contraprestação é de todas as formas forçada a não se equiparar a um salário, este que
segundo Mauricio Godinho Delgado (2011, pg. 681) seria o “conjunto de parcelas
contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato
de trabalho”. O esforço para distanciar a remuneração do entregador por aplicativo de salário dá-se em virtude deste último pagar pelo trabalho subordinado.
Segundo Marco Túlio Viana (2014, pg. 19) “o salário é a moeda de troca da própria
subordinação, embora em termos quantitativos não costume ser assim”. O salário
possui proteção jurídica, inclusive da Constituição Federal, a remuneração não,
isso possui reflexos enormes, pois o trabalhador assalariado possui proteção,
enquanto que o trabalhador remunerado por sua produtividade, tais como os
entregadores por aplicativo, não possuem. O presente trabalho, portanto, visa
analisar essa questão, evidenciando reflexões acerca desse fenômeno e demonstrando a arquitetura da desfragmentação da figura do assalariado, como uma fuga
de responsabilização. Para tanto, a abordagem será bibliográfica e jurisprudencial,
analisando também decisões de outros países acerca do tema, bem como por meio
de pesquisas de campo com os trabalhadores por plataforma.
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TIRE A MÃO DA MINHA CARTEIRA!
A UBERIZAÇÃO E A DESMISTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO
Kauane Fiorio92

Resumo: O avanço tecnológico tem modificado o modo de gestão das
empresas, bem como a forma que os seus serviços são operacionalizados e prestados, é nesse contexto que a automação tem se estabelecido em meio a sociedade
contemporânea. Uma das faces dessas transformações se apresenta como a
“uberização” que atinge como as relações de emprego tem se instituído, sendo
o Uber a empresa de exemplo clássico, emprestando o seu nome ao fenômeno.
Os trabalhadores de empresas que adotam o “modelo uber” não tem o status de
empregado e tampouco formalizada a relação empregatícia o que revela desamparo jurídico-laboral com consequências socioeconômicas. Com esse intento, no
presente trabalho, pretende-se através de metodologia exploratória de estudo de
caso e por meio de pesquisas bibliográficas analisar o aludido fenômeno com o
fito de desmistificar a relação empregatícia mediante o entendimento doutrinário
e jurisprudencial.
Palavras-chave: Relação de Emprego. Uberização. Vínculo Empregatício.
Mercantilização do Trabalho.
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A LIBERDADE QUE APRISIONA OS
MOTORISTAS DE APLICATIVOS
ÔNUS DAS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO
Érica Ribeiro Sakaki Leal93
Murilo Carvalho Sampaio Oliveira94

Resumo: A investigação enfoca os impactos das transformações tecnológicas no âmbito das relações de trabalho, recortando para o exame fático e
contratual dos motoristas da plataforma Uber. A metodologia da pesquisa
compreende a revisão bibliográfica, a análise das condições de trabalho dos
motoristas por meio de entrevistas e questionários, além do exame das cláusulas
do termo de parceria. Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 é o termo
utilizado para descrever o atual cenário de alterações no setor produtivo industrial com avanços tecnológicos surpreendentes e sem paradigma anterior em
escala, escopo e complexidade, caracterizando-se por uma internet mais ubíqua
e móvel, por sensores menores, mais poderosos e baratos e pela inteligência
artificial. Essa modelagem da nova revolução tecnológica implica nada menos que
a transformação de toda a humanidade (SCHWAB, 2016). Schwab (2016) assinala
que as tecnologias digitais baseadas no computador não são novas, mas causam
uma ruptura importante na Terceira Revolução Industrial, podendo ser vistas
como constitutivas na “segunda era da máquina”, pois modificam a sociedade,
as relações de trabalho e a economia digital. No setor de transportes, as tecnologias inovadoras possibilitaram o surgimento dos aplicativos de carona como
uma alternativa eficiente e de baixo custo ao transporte público e à posse de
veículos. A Uber, fenômeno empresarial moderno, surgiu como um serviço privado
de luxo, convertendo-se posteriormente numa opção utilizada por milhões de
pessoas em seu dia a dia, comercializando hoje uma infinidade de produtos que
buscam atender as múltiplas necessidades dos seus passageiros. Com o desempenho tímido da economia brasileira após a recessão e o mercado de trabalho
em dificuldade para se recuperar, os aplicativos de serviços das empresas Uber,
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99, iFood e Rappi tornaram-se, em conjunto, o maior “empregador” do país.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quase quatro
milhões de trabalhadores “autônomos” utilizam hoje as plataformas como fonte
de renda. Diante desse cenário, a hipótese a ser confirmada ou não no curso da
pesquisa é de que um dos principais elementos de engajamento do motorista ao
modelo da plataforma é o (falso) discurso da liberdade para trabalhar. Constituem
fatores preponderantes na adesão dos motoristas, a ideologia do sucesso via
empreendedorismo individual e o encantamento com a partícula de liberdade
para ativar ou desativar o aplicativo, aliados a uma propaganda massiva que seduz
pela promessa de incremento nos ganhos. Atraídos, os motoristas incorporam
esse mito da liberdade, o qual se dissolve no cotidiano extenuante de trabalho,
através das intensas jornadas; vendem-se livres, mas livres não são sequer para
fixar o preço dos serviços que prestam. Para eles, as ameaças constantes de uma
concorrência crescente e, com ela, a redução dos seus ganhos podendo levar ao
desemprego, transformam o direito a uma jornada diária de oito horas outrora
duramente conquistada numa lembrança distante.

Palavras-chave: Revolução Tecnológica. Direito do Trabalho.
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UBERIZAÇÃO DO TRABALHO
ANÁLISE CRÍTICA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
PRESTADAS POR APLICATIVOS
Anne Karolline Barbosa de Assis95
Joelane Borges Costa96
Murilo Carvalho Sampaio Oliveira97

Resumo: A pesquisa discute os impactos das plataformas digitais no
Direito do Trabalho, tomando como exemplo sintomático o padrão da plataforma Uber. Como metodologia utilizada na pesquisa, destaca-se a revisão de
bibliográfica, análise de jurisprudências e coleta de dados através do questionário
aplicado aos motoristas da empresa Uber. O século XXI se destaca frente aos
tempos passados pela evolução das técnicas utilizadas para desenvolvimento das
atividades diárias contemporâneas, calcadas principalmente no desenvolvimento
da Indústria 4.0. O avanço tecnológico amplamente acessível, vem causando uma
grande ruptura nos modos de organizar as atividades e de estruturar as relações
de trabalho na contemporaneidade.
No âmbito do trabalho, essas inovações são plataformas digitais de trabalho
e seus trabalhadores “parceiros”, que ascendem no mercado laboral como nova
tendência de produtividade e organização, sem a tida como “custosa” proteção
dos direitos trabalhista. O diagnóstico da situação laboral destes “parceiros” é de
grandes jornadas, baixos salários e risco do negócio por conta dos trabalhadores.
Repete-se em novas roupagens, os dilemas do surgimento dos direitos sociais do
trabalho: seja pela excessiva exploração do trabalhador, seja através de formas
distintas da relação de emprego. Assim, o objeto da pesquisa baseia-se na investigação das recentes formas de relações de trabalho por meio das plataformas
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eletrônicas, cogitando aplicação da legislação trabalhista mediante exame fático-jurídico sobre a existência ou não dos requisitos para a caracterização do vínculo
de emprego nos termos da legislação vigente. Ainda, investiga as condições fáticas
de plataformas de trabalho, discutindo a dimensão formal-jurídica de liberdade
e a condição econômica de hipossuficiência dos trabalhadores por aplicativos.
Examina o caso do Uber como paradigma do modelo de organização empresarial
desta economia digital e a situação dos seus motoristas tidos como parceiros.
Analisando os termos e condições impostas aos motoristas no momento da celebração do contrato de parceria e os dados coletados mediante pesquisa etnográfica
aplicada com os motoristas vinculados a esta plataforma digital, conclui-se que
os motoristas de aplicativo são submetidos ao controle por algoritmo, assim
como, foi constatado que o Direito do Trabalho está desconectado do trabalho
realizado por intermédio das plataformas digitais. Como metodologia utilizada
na pesquisa, destaca-se a revisão de bibliográfica, análise de jurisprudências e
coleta de dados através do questionário aplicado aos motoristas da empresa Uber.

Palavras-chave: Economia Digital. Economia de Compartilhamento.
Plataformas Digitais. Precarização do Trabalho.
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MAQUINARIA X ALGORITMO
REIFICAÇÃO DO TRABALHADOR E FUNÇÃO DO DIREITO
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Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão a respeito da atualidade
histórica da racionalidade constitutiva do Direito do Trabalho frente às ofensivas
do capital conformadas neste momento do desenvolvimento das forças produtivas
por uma crescente expansão de formas estruturalmente precarizantes de trabalho
(ANTUNES, 2018) e pela diluição do alcance da forma precípua de regulação da
exploração da força de trabalho, a saber, o regime de emprego. Na atual etapa do
desenvolvimento do capital, pode-se observar uma reconfiguração do trabalho
morto disposto pelas organizações para produção e circulação das mercadorias:
a “Quarta Idade da Máquina”, conforme enuncia Giovanni Alves, centrada em
“máquinas informacionais”, integradas em “redes informáticas e telemáticas
de comunicação” (ALVES, 2012, p. 69). Em sentido parecido, Ricardo Antunes
descreve um processo de “[...] liofilização organizacional, no qual as substâncias
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vivas são eliminadas e o trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto, pela
maquinaria tecnológico-informacional-digital que hoje tipifica o processo de
‘enxugamento’ das empresas” (2018. Grifos do original). O protagonismo do
algoritmo, do virtual, do informacional na atual configuração do sistema das
mercadorias permitiu ao capital expandir os limites do seu controle sobre a totalidade da sua reprodução. O ocultamento, por trás da forma-mercadoria, de toda
a relação entre os homens, que é traço de sua essência fundamental, conforme
expunha Lukács (2003, p. 194), categorizado na tradição marxista como o fenômeno da reificação, ganha nuances ainda mais fantasmagóricas (MARX, 2013,
p. 147) na medida em que aqueles novos mecanismos tecnológicos, à serviço da
racionalização do processo de produção e circulação de mercadorias, torna ainda
mais impossível “conhecer a atividade dos trabalhadores” (HARVEY, 2013, p.
47). A reificação, como espécie de alienação, esboçada inicialmente por Marx
nos Manuscritos (2004), desenvolvida n’O Capital (2013) e objeto de atenção de
vários autores da tradição marxista, principalmente Lukács (2003), tornada ainda
mais complexa com o incremento do maquinário tecnológico-informacional no
contexto de uma tendência global de mundialização do capital, torna ainda mais
incompreensíveis as relações de classe, a dominação do capital sobre o trabalho,
a captura da subjetividade do trabalhador. Este processo impacta no Direito do
Trabalho, como mencionado, no sentido do esvaziamento de seu alcance e na
instrumentalização jurídica de um discurso que visa pautá-lo pelo viés de uma
suposta racionalidade modernizante, expressa, sobretudo, na defesa do reconhecimento de formas desprotegidas ou menos protegidas de exploração da força de
trabalho. Ocorre que, como apontado já há tempos, “[...] a tecnologia tem trazido
novos modos de trabalho, mas esta situação está longe de produzir uma ruptura
dos padrões jurídicos de proteção do trabalho humano” (SOUTO MAIOR, 2003, p.
19). Ou seja, as tentativas de deslocar da proteção jurídica historicamente construída para o trabalho certas relações mediadas por mecanismos novos, como
ocorre na uberização, não se tratam de imperativos históricotecnológicos, mas
sim de uma tensão politicamente determinada dirigida à expansão das fronteiras
da extração de mais-valia do trabalho humano, acompanhada de uma crescente
despersonalização do capital, cada vez mais descompromissado com os patamares
civilizatórios básicos de proteção do trabalho.
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AS RELAÇÕES DE TRABALHO NAS
STARTUPS DE SERVIÇOS DE ENTREGA E A
NEGAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO
Renata Queiroz Dutra103
Gabriela Sepúlveda104

Resumo:

As transformações do sistema capitalista de produção ao
longo da história desafiaram novas construções sociais, políticas e, sobretudo,
tensionaram o aparato regulatório construído no intuito de colocar limites ao
mecanismo predatório do capital (POLANYI, 2011). Na última quadra do capitalismo, já transformado pelo viés da acumulação flexível e da reestruturação
produtiva pós-fordista (HARVEY, 2003), a perspectiva neoliberal associada ao
desenvolvimento tecnológico que se coloca a seu serviço tem dado espaço para
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novas conformações empresariais e novas dinâmicas de atividades econômicas,
que impactam marcadamente as relações laborais. Neste cenário de constante
mudanças e aprimoramento das tecnologias, surgem as Startups, organizações
empresariais marcadas pelo modelo de negócio disruptivo, repetível e escalável (NYBO, 2016). Essas contribuem para a construção de novas necessidades
que se colocam a serviço dos rápidos modos de vida, e revolucionam a forma
pela qual outros serviços são prestados. Neste contexto, tem-se os aplicativos
de entrega, tais como Rappi, Glovo, Uber Eats e Ifood, os quais se encarregam,
em uma nova dinâmica gestionária do trabalho, de tarefas outrora desempenhadas por trabalhadores contratados para serviços de entregas (“motoboys”).
O desafio colocado para o direito do trabalho reside não na supressão de direitos
tampouco na flexibilização das condições de trabalho por essas startups: mas na
negação da existência da própria relação de trabalho. Nos contratos de adesão das
referidas organizações, as pessoas interessadas em trabalhar nesses aplicativos
devem fazer um cadastro, que será analisado junto com as informações pessoais,
habilitando-os a fazer parte de uma “comunidade” de entregadores. Assim, as
plataformas se apresentam como sujeitos que fazem uma mera intermediação
entre os usuários do aplicativo e os entregadores cadastrados, sem supostamente
estabelecer vínculo com qualquer um deles. Afasta-se dos trabalhadores, com
isso, a própria condição de sujeito trabalhista e a identidade de trabalhador, recusando, consequentemente, a incidência das normas trabalhistas. A par da lógica
neoliberal, que determina a competição como principal modo de interação social
entre os sujeitos, reduzindo-os a unidades empresarais (DARDOT, LAVAL, 2016),
o trabalhador das startups, artificiosamente, deixa de ser aquele que negocia a sua
força-de-trabalho e passa a ser tratado como um empreendedor flexível, que arca
com os riscos da atividade econômica. Todavia, a observação da prática dessas
relações de trabalho revela que a ausência de uma subordinação jurídica clássica
entre os aplicativos e trabalhadores não elide a dimensão estrutural do processo
subordinativo, não alterando a relação de assimetria existente entre estes. Como
sujeitos que não detém os meios e o controle da produção, os integrantes da
classe trabalhadora que se envolvem nessas relações, encontram-se, em verdade,
lançados aos aplicativos como uma “nova” forma (precária e predatória) de venda
da força de trabalho, reinventada pelo capitalismo neoliberal e imposta como
única alternativa aos excluídos do mercado formal de trabalho. À luz dessa nova
realidade de trabalho, o desafio desse artigo é repensar a categoria do sujeito do
direito do trabalho e da própria relação de emprego, como pressuposto para a
persistência do sistema de regulação e como categoria constitucional de inclusão
(PORTO, 2013).
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A TUTELA JURÍDICA DO CROWDWORKING
E DO ON DEMAND PELO DIREITO DO
TRABALHO BRASILEIRO
Helena Emerick Abaurre105
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Resumo: O mundo e o ser humano estão em constantes transformações:
vivemos a realidade dinâmica pela qual a única constante é a mudança, situação
para muito intitulada de era da pós-verdade. E, como o trabalho é a atividade
humana que o homem mais realiza ao longo de sua existência, sendo indissociável
ao ser, se faz essencial a reflexão sobre o labor humano, que, por sua vez está
sujeito àquelas transformações. Sabe-se que o objeto nuclear o Direito do Trabalho
é a relação de emprego, composta pela existência dos 5 elementos fáticos-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, dentre aqueles destaca-se a subordinação,
por muitos denominada de pedra de toque. Pensar o Direito do Trabalho com base
nas 1ª, 2ª e 3ª Revoluções Industriais revela-se reflexão dissonante aos moldes
do trabalho na contemporaneidade. Atualmente, a sociedade se encontra no bojo
da 4ª Revolução Industrial, pautada pela Indústria 4.0, caracterizada pela cyberização, pela qual logarítimos, plataformas, robotização e a inteligência artificial
ganham novos contornos, fazendo emergir duas novas modalidades de trabalho:
o crowdworing (popularmente conhecida como uberização) e o on-demand. A
reflexão sugerida indica suposta fragmentação no próprio alicerce do Direito do
Trabalho, porquanto tem-se uma alteração na própria ontologia e na morfologia
da relação de emprego descrita pela CLT. Diante desta nova conjuntura, elenca-se
como problemática epicentral: qual a função do Direito do Trabalho diante da
realidade brasileira que consegue misturar em uma mesma empresa todas as
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quatro Revoluções Industriais? Qual o papel dos Tribunais e dos Intérpretes trabalhistas brasileiros? Para responder a tais questionamentos, ergue-se enquanto
marco teórico a lição do Prof. Valério De Stefano, a partir do uso da metodologia
qualitativa, na perspectiva dedutiva, consubstanciada na doutrina e na jurisprudência. A hipótese a ser testada será a utilização da dependência econômica como
elemento principal para a caracterização do vínculo empregatício.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Crowdworking. Indústria 4.0. On
demand. Subordinação.

O CONTROLE DAS EMPRESASPLATAFORMA NA SOCIEDADE DA
VIGILÂNCIA
Maria Rosaria Barbato107
Natália Das Chagas Moura108

Resumo: A tecnologia sempre provocou profundas mudanças no mundo
do trabalho e nas relações sociais. Contudo, é importante atentar para os efeitos
deletérios causados aos trabalhadores. Por serem também consumidores apresentam dificuldade em perceber o aprofundamento da exploração que o capital
vem promovendo, o que, por conseguinte, enfraquece ainda mais a capacidade
de coalizão da classe em torno de interesses trabalhistas e sociais comuns. O
fenômeno da uberização inaugura uma nova etapa nas formas de reestruturação
produtiva e se amolda aos princípios que norteiam a sociedade neoliberal, tais
como a produtividade, a competitividade e a concorrência. A incorporação pelos
trabalhadores desses valores do mercado neoliberal torna-se cada vez mais
comum. Com isso, surge a falsa noção do “empregador de si”, em que esses
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trabalhadores acreditam trabalharem por conta própria e dependerem unicamente de seu próprio potencial para empreender e obter lucros expressivos. As
empresas-plataforma utilizam de dispositivos tecnológicos com potencialidades
de controlar o trabalho em tempo real, aumentando exponencialmente as modalidades de exercício do poder diretivo, de fiscalização e de punição. Trata-se de
um controle totalizante implantado nessa nova conformação da organização
uberiana. Por outro lado, é importante compreender que o emprego dessas tecnologias está limitado a algumas garantias e direitos fundamentais do ser humano,
como o direito à privacidade, à intimidade, à liberdade de expressão, ao direito de
reunião e está sujeito às obrigações contratuais de transparência e de lealdade.
Ademais, o modo como as empresas-plataforma funcionam, por si só, desorganiza os trabalhadores, uma vez que os isola no tempo e no espaço. Tornam-se
sujeitos cada vez mais atomizados. A pesquisa objetiva, por meio de estudos
de algumas greves e manifestações que veem ocorrendo em face de empresas-plataformas, averiguar a dimensão do controle, pela vigilância e punição, feito
pelos empregadores sobre o trabalho humano numa sociedade vigiada e controla
ostensivamente. Visa-se também, evidenciar como esse controle está sendo viabilizado pela própria adesão dos trabalhadores à lógica empresarial. Elege-se como
metodologia a análise bibliográfica, de dados, e o estudo de algumas greves e
entrevistas que revelam a dimensão desse controle sobre o trabalho humano,
como a greve deflagrada pelos motofretistas em face da Loggi109, na qual foram
agressivamente controlados, evidenciando o caráter totalizante da vigilância e
do controle.

Palavras-chave: Controle Totalizante. Empresas-plataforma.
Sociedade da Vigilância. Empreendedor-amador
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De acordo com informações colhidas em (PARALISAÇÃO..., 2017): “A Loggi foi criada por um grupo de
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Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba (entre seus investidores, está um diretor de operações do Uber).
Ela não está sozinha: na entrega de bens e documentos, concorre com a Rapiddo, 99Motos, MoblyBoy e
SmartEntrega; já na entrega de comidas, o UberEATS está chegando ao país”.
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UBERIZAÇÃO DO TRABALHO
A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE AS EMPRESAS DE
APLICATIVOS DE COMIDA E OS ENTREGADORES
Ygor Leonardo de Sousa Araújo110
Hugo Cavalcanti Melo111

Resumo: A fase ultraliberal do modelo capitalista de produção promoveu
precarização sem precedentes das relações sociais e consequente flexibilização dos
direitos trabalhistas. Nesse quadro, milhões de trabalhadores cumprem jornadas
de trabalho cada vez mais prolongadas, recebem salários cada vez menores, não
contam com ambiente laboral protegido, e não gozam de direitos antes comezinhos como férias, seguro-desemprego. Trata-se da “uberização do trabalho”,
termo utilizado para designar essa nova forma de contratação nos moldes que a
empresa Uber inaugurou. Essa modalidade de trabalho ganha forças no Brasil,
em um período de desemprego estratosférico, decorrente da própria financeirização, em implementação desde os anos 70, combinado com a consolidação da
racionalidade neoliberal de “empreendedorismo”, que ludibria o trabalhador para
gerar uma subjetividade de coonestação da inexistência de relação empregatícia.
Importa destacar que alguns estudos apontam que, atualmente, há quatro milhões
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de trabalhadores nas plataformas de serviço de entrega no Brasil, serviço utilizado
por cerca de 17 milhões de pessoas. No entanto, o presente trabalho considera o
conceito ampliado de classe trabalhadora, utilizado por Ricardo Antunes, que
considera a totalidade dos assalariados, isto é, trabalhadores são todos aqueles
que vivem da venda de sua força de trabalho em troca de salário, sendo pagos
por capital-dinheiro, não importando se as atividades realizadas são mais ou
menos regulamentadas. Diante desse contexto, é importante abordar essa nova
modalidade de trabalho, que vem assumindo destaque no país, atestando a tese
de que é uma relação de subordinação e de mais-valia, distanciando-se do que
prega a racionalidade neoliberal de “trabalhador autônomo” ou “microempreendedorismo”, colocando o indivíduo que vende sua força de trabalho para
gerar lucros exorbitantes a grandes corporações financeiras. Nesse sentido, com
base na coleta de dados por meio da pesquisa com cerca de cem (100) trabalhadores de empresas de entrega de comida por aplicativo na cidade de Recife,
será averiguada a configuração da relação empregador (empresa contratante) e
empregado (entregador), apontando a jornada de trabalho, a renda gerada pelo
trabalho como único salário do mês e utilizado para subsistência, assim como
a inexistência de direitos trabalhistas. Além da coleta de dados, também será
feito levantamento, na jurisprudência nacional e internacional, de decisões que
reconheceram a relação empregatícia presente no vínculo entre as empresas de
aplicativos de entrega de comida e seus respectivos entregadores, comprovando
que deve ser reconhecida a responsabilidade do empregador quanto aos direitos
trabalhistas dos seus empregados.

Palavras-chave:
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RESUMOS

DIREITO DO TRABALHO
SUBSUNÇÃO OU EMANCIPAÇÃO?
Jorge Luiz Souto Maior112
José Carlos Callegari113
Tainã Góis114

Resumo: Se os direitos são uma forma de garantir mínimas condições
aos trabalhadores e trabalhadoras no sistema capitalista, também a subsunção do
trabalhador ao modo de produção se dá, nos meandros jurídicos, pela restrição da
subjetividade e pela alienação. Pode-se dizer, assim, que as promessas jurídicas,
sobretudo dos direitos sociais, ainda mais quando desconsideram as diversas
formas de exploração do trabalho no contexto da divisão sexual e racial do trabalho
no seio da classe trabalhadora, constituem, também, uma forma de subsunção do
trabalho ao capital. O debate teórico sobre a condicionante da ideologia jurídica
nos desdobramentos da luta de classes encontra importante marco teórico na
teoria pashukaniana, cuja âncora no materialismo histórico permite compreender
a força da ideologia jurídica na complexidade das relações que engendra: não
apenas como um desdobramento superestrutural das relações materiais, mas
com força suficiente para quebrar o liberalismo de um direito supostamente
natural. A despeito de uma parte das leituras decorrentes desta teoria materialista
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jurídica alcançarem a conclusão de um engessamento da forma jurídica contra a
agenda das lutas sociais, não podemos deixar de observar que a luta pela defesa
do Direito, e especialmente do Direito do Trabalho, enquanto disciplina que nasce
no bojo dessa luta, está historicamente na agenda das organizações sindicais e
sociais. Nessa linha, as teorias que buscam compreender as estruturas do direito
a partir de um questionamento da epistemologia dominante do sujeito universal,
ainda que reconhecendo suas limitações, exploram as contradições expostas
pela garantia de direitos na disputa social. Para alcançar esse debate, é preciso
que olhemos para as condições materiais concretas em que as contradições se
colocam. Não existe o concreto em tese, ou concreto em abstrato. A realidade se
dá na materialidade das coisas observada conforme os desdobramentos históricos
ocorrem. Adotamos como caso concreto para essa discussão a análise comparativa
entre a contrarreforma trabalhista brasileira e a difícil tentativa de reconstrução
do Direito do Trabalho no Chile. Após o golpe de estado de 1973 o Chile virou um
exemplo precoce e aprofundado do neoliberalismo latino-americano. O Código
de Trabalho de 1979 e o Plano Trabalhista de Pinochet imprimiu a precarização
das relações de trabalho como marca de Estado. Desde o retorno da democracia,
e os governos democráticos de centro-esquerda da Concertação, vem se discutindo no Chile, e se implementando paulatinamente, um modelo de legislação
trabalhista mais protetivo, ainda que com suas evidentes limitações. E as reações
a essa tentativa de reforma da legislação mobilizou sindicatos, organizações
populares, e empresariado em lados opostos. Já no caso brasileiro, tivemos uma
contrarreforma trabalhista absolutamente atentatória ao Direito do Trabalho, que
contou com ampla mobilização empresarial a seu favor, feita a toque de caixa e
com relativamente pouca reação popular massiva, decorrente de um complexo
emaranhado de causas. Com ponto de partida nesse caso concreto, que possibilita destacar as diferenças centrais entre um modelo de legislação trabalhista
excludente de um inclusivo, e partindo do pressuposto irrecusável de que a plena
ausência dos direitos sociais não gera qualquer efeito emancipatório,, buscaremos encontrar onde potencialidades que a defesa e a efetivação direitos serve
ao processo de emancipação, abarcadas suas limitações.
Palavras-chaves: Direito do Trabalho. Subsunção. Fetichismo Jurídico.
Emancipação

REFERÊNCIAS
BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo:
Boitempo: USP, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2012.
EAGLETON, Terry. Ideologia. Uma introdução. Tradução: Silvana Vieira, Luís Carlos
Borges. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo,
1997.

131

ENSIGNIA, Jaime. Chile: a reforma trabalhista de Bachelet e o papel do
sindicalismo. Revista Teoria e Debate. Edição 161 - Jun/2017. Disponível em: https://
teoriaedebate.org.br/2017/06/07/%EF%BB%BFchile-a-reforma-trabalhista-de-bachelet-e-o-papel-do-sindicalismo. Acesso em: 16 jun. 2019.
FRENCH, John D. Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores
brasileiros. Tradução de Paulo Fontes. São Paulo: Perseu Abramo, 2001.
GOMES, Angela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2005.
MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer. Direito do Trabalho como barricada: sobre o
papel tático da proteção jurídica do trabalhador. Tese de doutorado defendida junto
à FDUSP, 2017.
MACKINNON, Catharine A. Feminism, Marxism, Method, and the State: toward
feminist jurisprudence. Signs: journal of women in culture and society. Chicago, p.
635-658, Summer of 1983.
MARTINS, José Renato Vieira. Chile. Coleção Nossa América Nuestra. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2016.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução de Régis Barbosa e
Flávio R. Kothe. 3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
NAVES, Marcio Bilharinho. A questão do direito em Marx. São Paulo: Outras
Expressões, 2014.
PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos
(1921 – 1929). Coordenação Marcus Orione. Tradução Lucas Simone. São Paulo:
Sundermann, 2017.
PARANHOS, Adalberto. O roubo da fala: origens da ideologia do trabalhismo no
Brasil. 2ª edição. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
SCHNEIDER, Elizabeth M. 1991 The Dialectic of Rights and Politics: Perspectives
from the Women`s Movement en BARTLETT, Khatarine T, KENNEDY, Rosanne.
(orgs) Feminist Legal Theory: Readings in law and gender. San Francisco: Westview
Press, 1991.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito
do trabalho, volume I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.
_____________. O direito do Trabalho como instrumento de Justiça Social.
São Paulo: LTr, 2000.
WHITMAN, Christina Brooks. Review Essay: feminist jurisprudence. Feminist
Studies, Maryland, v. 17, n. 3, p. 493-507, Fall, 1991.

132

A HIPOSSUFICIÊNCIA DO TRABALHADOR
Mariana Benevides da Costa115

Resumo: De forma sintética e já deveras consabida, a globalização econômica, o neoliberalismo político e o desenvolvimento tecnológico descomunal
têm influenciado o mundo laboral, elevando o acúmulo de capital, acirrando as
concorrências, diminuindo postos de serviços, diversificando a inserção obreira
no mercado de trabalho, exigindo novas políticas públicas para a seara. Nessa
esteira, as reformas trabalhistas que eclodem, mundo afora, e, em seu bojo,
reiteradas desproteções ao trabalhador da atualidade, sob a justificativa de que,
na pós-modernidade, a hipossuficiência obreira resta mitológica. Sustentam os
paladinos dessa perspectiva que, com as variegadas informações circulantes na
sociedade atual e com a ultra qualificação profissional, os trabalhadores atuais
já não necessitam de especiais proteções, na execução dos contratos laborais,
podendo eles próprios, de per si, emitirem a própria vontade, de forma juridicamente equivalente ao tomador do serviço (ou empregador), autônoma, privada
e, mais uma vez, juridicamente válida. Este estudo, pois, comunicando-se com
os eixos temáticos desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos e Extensão “O Trabalho
Além do Direito do Trabalho”, presta-se a perscrutar referido instituto juslaboral, para os fins de delinear a hipossuficiência do trabalhador, taxinomizá-la
e sustentar a necessidade da permanência de seu reconhecimento, inclusive além
do contrato de emprego, considerando a contemporânea heterogeneidade das
formas prestacionais do labor humano, as quais envolvem o trabalhador autônomo, o intermitente, o informal, o cooperado, o estagiário, etc., todas elas, com
gravíssimas notas de debilidade socioeconômica. Entrementes, identificam-se
os fatores sociais e políticos que permeiam a hipossuficiência do trabalhador,
considerando as condições de trabalho – não raro, malíssimas, deploráveis e
desastrosas – e o abrandamento das reivindicações sociais próprias dos momentos
históricos, nos quais, os trabalhadores não são tutelados e são postos ao desabrigo
de qualquer cuidado prestacional estatal. Mas, é na análise do fator econômico,
no entanto, que se focam as luzes deste estudo, ponderando-se sobre a desigualdade material fática existente entre trabalhadores e empregadores, desigualdade
material essa, indutora da construção jurídica historicamente engendrada para a
proteção juslaboral obreira e muitíssimo subsistente na época presente, quando
distintos arranjos e rearranjos nas estruturas produtivas e financeiras, mundo
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afora, acarretam o desemprego, a marginalidade, a heterogeneidade e a migração
de hordas de trabalhadores. No desfecho, a compreensão da pesquisa no sentido,
já falado, de se prosseguir resguardando e tutelando especialmente o obreiro – em
razão da hipossuficiência que lhe é inerente –, inclusive, com vistas à demarcação
de fronteiras impeditivas de maiores retrocessos no tocante à pretendida igualdade material enquanto autêntico direito humano fundamental, desde a segunda
geração dos mesmos, como, também, promessa histórica genuína, alinhavada
desde o Tratado de Versailles, nos idos de 1919.
Palavras-chaves: Hipossuficiência do Trabalhador. Princípio da Proteção.
Crise do Direito do Trabalho. Vedação de Retrocesso
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TERCEIRIZAÇÃO, INVISIBILIDADE E DANO
EXISTENCIAL:
UM DEBATE ACERCA DO DANO AO PROJETO DE VIDA DOS
TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
Daniela Muradas Antunes116
Eduarda Souto Oliveira117

Resumo: O presente trabalho se propõe a revelar o liame existente entre
a invisibilidade dos trabalhadores terceirizados e o dano existencial. Assim, vale
ressaltar os ensinamentos trazidos por Márcio Túlio Viana (2017, p. 14), os quais
debruçam na interpretação da própria palavra “terceiro”, cerne da Terceirização,
por ser algo excepcional, periférico, não central à relação típica de emprego, qual
seja, empregado-empregador, na clássica bilateralidade. Nesse sistema, a “intermediação da mão de obra” possui como resultado o trabalhador como a própria
mercadoria, por ser ele o objeto contratado. Não há, aqui, venda de sua força de
trabalho, e sim a negociação da própria mão de obra a trabalhar. Nesse contexto,
a terceirização, ao objetificar o(a) sujeito(a) possibilita a plena coisificação do
indivíduo (VIANA, 2014, p. 233). Inclusive, Jorge Luiz Souto Maior (2015) relaciona
o movimento terceirizante com a sociedade dos “ilustres desconhecidos”, uma
vez que essa relação passa a ser estritamente comercial, pouco importando quem
executa a atividade e sob quais condições essas pessoas estão inseridas. Com isso,
conforme disposto por Ricardo Antunes (2018, p. 197) a terceirização fragmenta
e heterogeneiza toda estrutura produtiva, pois além de flexibilizar, precarizar,
divide a classe trabalhadora entre os obreiros de primeira categoria, os quais o
trabalho dignifica, sendo esses trabalhadores visíveis aos olhos de todos e segunda
categoria, composta por invisibilizados, e, repisa-se, desconhecidos. Em que pese
toda a construção sobre o fenômeno da terceirização, nos últimos anos, se observa
um empenho da classe que domina rumo à aniquilação dos direitos sociais. Assim
se afirma, tendo em vista a legalização da terceirização ampla e irrestrita disposta
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pelas Leis de n. 13.429/17 e 13.467/17. Esse cenário revela o caráter classista do
direito, que se propõe a corroborar a lógica cumulativa capitalista, bem como
naturalizar os desequilíbrios econômicos e sociais da racionalidade burguesa
(MURADAS, 2018, p. 147). Em decorrência disso, o estudo que se pretende desenvolver partirá de uma perspectiva filosófica na qual o labor se demonstra como
uma condição da própria humanidade, onde o homem cria a cultura e pelo trabalho
que dela participa, isto é, tem uma condição de sociabilidade, formação de identidade, sentido de pertença e participação política proporcionada pelo trabalho
(MURADAS, 2012, p.20-23). Ante a denunciada invisibilidade dos trabalhadores
terceirizados, a presente pesquisa tem como fim traçar as repercussões desse
contexto na vida do obreiro, em especial, no que tange aos seus projetos de vida, e,
ainda, compreender em que medida esse sistema impacta diretamente na própria
existência do “trabalhador-pessoa”. Nesses termos, partiremos da premissa de
que o dano existencial consiste na afetação racional e razoável ao projeto de vida
almejado pelo trabalhador, fazendo-o “ter que agir de outro modo” ou em um
“não ser capaz de comportar-se como outrora” (OLIVEIRA, 2016, s/p), de forma
a se ferir o complexo de relações que sustentam os direitos personalíssimos do
obreiro, envolvendo tanto uma ordem social quanto pessoal (SOARES, 2009, p.
44).

Palavras-chave:

Terceirização. Dano Existencial. Invisibilidade.
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A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ANÁLISE DO DECRETO 9.507 DE 2018 E A
(IM)POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO INDIRETA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lúcio Flávio Guimarães118

Resumo: A terceirização surge como um arranjo organizacional concebido
pelo capitalismo que compõe a produção de forma horizontal e em redes, não
mais verticalmente e sequer com enfoque em suas atividades principais. Mas
não bastasse a forte predominância na esfera privada, a terceirização se ampliou
indiscriminadamente para o setor público. O presente estudo propõe examinar a
legalidade do Decreto nº 9.507/2018 (BRASIL, 2018), fixado pelo então Presidente
da República, Michel Temer, que dispõe sobre as possibilidades de execução
indireta de atividades no âmbito da Administração Pública Federal, revoga as
disposições anteriores dadas pelo Decreto 2.271/97 e amplia as possibilidades de
terceirização no serviço público. No entanto, diferentemente da norma anterior,
a atual não lista as atividades a serem terceirizadas, admitindo extensamente
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a terceirização na Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional e
assumindo claramente a possibilidade de execução indireta do Estado, possibilitando que até mesmo serviços públicos em sentido estrito se tornem passíveis de
terceirização. A Súmula 331 do TST (BRASIL, 1993) era o parâmetro que restringia
as hipóteses de terceirização, mas com a reforma trazida pelas Leis 13.429/17 e
13.467/17 (BRASIL, 2017) e após o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário
958.282/MG, no qual se fixou a tese de repercussão geral que admitiu a licitude da
terceirização independentemente do objeto social, bem como da ADPF nº 324/DF,
que considerou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja
meio ou fim, a referida súmula restou superada. Ocorre que as normas gerais de
caracterização de vínculo de emprego se mantêm, assim, ainda é ilícita a terceirização se existir subordinação e pessoalidade entre o trabalhador e tomador de
serviços, incluindo-se a Administração Pública. Todavia, o decreto recente acaba
por talvez encerrar a possibilidade de terceirização ilícita, pois quando é feita
análise da legalidade não ocorre a consequência natural da terceirização ilegal
que é o vinculo entre trabalhador e empregador, dado que em caso de terceirização ilícita com a Administração Pública, tal constatação vai de encontro com
as disposições constitucionais previstas no art. 37, II, da Constituição Federal
(BRASIL, 1988). Ressalte-se que a terceirização no setor público está tracejada por
um esquema mais robusto de limites, visto que para além de nossas disposições
constitucionais limitadoras, nossa política legislativa anterior só a permitia para
atividades meramente executórias. Em outros contextos, já se discutia acerca das
disposições legais anteriores, mormente àquelas estabelecidas pelo Decreto-Lei
n.º 200/1967 (BRASIL, 1967), mas o novo Decreto, através de uma integração
arbitrária e discricionária do Executivo com o recente posicionamento do STF –
igualmente discutível, escapa até mesmo ao Decreto anterior. O presente artigo
busca demonstrar que há uma interpenetração do Direito Constitucional, do
Trabalho e Administrativo, no sentido de que essa postura de terceirização pública
deve ser discutida à luz de parâmetros estritos e que não basta a mera legislação
autorizativa, há que existir um diálogo de fontes e observância aos princípios
constitucionais que regem o Estado de Direito, pois dessa ordenação atual surgem
diversos gravames ao setor público e à sociedade.

Palavras-chave: Reforma do Estado. Regimes de Trabalho na
Administração Pública. Direito do Trabalho. Terceirização. Precarização.
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TERCEIRIZAÇÃO NÃO É UM INSTITUTO
JURÍDICO DO DIREITO DO TRABALHO
Jorge Luiz Souto Maior119
Juliana Benício Xavier120
Mariane Lima Borges Brasil121
Pedro Daniel Blanco Alves122

Resumo: O Direito do Trabalho surgiu como um contraponto à comercialização da parcela de seres humanos que necessitavam (e ainda necessitam)
vender sua força de trabalho como condição para a sobrevivência. Erigiu-se como
um ramo voltado a assegurar dignidade, no ambiente laboral e fora dele, para
aquelas e aqueles que estão em uma relação, por imposição jurídica, subordinada
e, via de regra, em condição de desvantagem econômica. A chamada terceirização,
denominação que no Brasil batiza o arranjo empresarial que em outros países
normalmente é designado como subcontratação, em essência, corresponde a um
contrato regulado pelo Direito Civil, ramo a que cabe disciplinar a relação entre
uma empresa prestadora e outra tomadora de serviços. São ainda pouco estudados, talvez propositalmente, os antecedentes deste tipo de composição dos
laços entre capital e trabalho, que ao longo da história expressou-se em diferentes
contextos sociais e jurídicos, não sem resistência da classe trabalhadora. No
caso brasileiro, em que a morfologia da subcontratação jamais se compatibilizou
com o núcleo duro do ordenamento justrabalhista, constitucional desde a redemocratização, é comum que se diga que o marco inicial da terceirização tenha
se dado nos anos de 1970, durante a onda flexibilizante instituída pelo regime
civil-empresarial-militar, quando permissivos legais de contratação precarizada
de mão de obra foram concebidos, tais quais o trabalho temporário instituído
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pela Lei 6.019/1974. Vale destacar que, não sendo legitimado socialmente ao
longo da história, impulsionando movimentos de resistência e históricas greves
deflagradas no continente europeu desde o século XIX, o modelo pode ser lido
como uma versão nacional do chamado marchandage, a locação da mão de obra
proibida na França desde 1848, delito previsto no Code du Travail que talvez melhor
descreva, sob uma perspectiva comparada, a subcontratação da força de trabalho
praticada em países periféricos como o Brasil. O enaltecimento da terceirização,
desde há muito hegemônico no campo de articulação jurídico-empresarial, é
envolto pela racionalidade econômica, ligada, estritamente, aos interesses das
grandes empresas, que são, ademais, as que possuem condições para submeter
outras empresas aos seus interesses. O modelo, todavia, não resiste aos fundamentos do Direito do Trabalho, especialmente aqueles relacionados à promoção
da dignidade da trabalhadora e do trabalhador, dentro e fora do ambiente laboral.
A terceirização não passa, portanto, de uma estratégia de gestão empresarial
infiltrada no Direito do Trabalho para desconstituir os seus princípios basilares.
Nesta perspectiva, este artigo propõe trazer à tona a origem e os objetivos deste
arranjo das relações de trabalho, contribuindo para a sua ressignificação enquanto
estratégia que não corresponde a um instituto jurídico trabalhista, de modo a
problematizar a sua absorção pelo Direito do Trabalho, ramo indissociável do
conteúdo humanístico e social que demarca a estrutura principiológica prevista
nas diretrizes internacionais da regulamentação do trabalho e, em nosso caso,
na Constituição da República.
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A TERCEIRIZAÇÃO E OS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS:
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA BURLA AOS DIREITOS DOS
TRABALHADORES
Magda Barros Biavaschi123
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Resumo: A terceirização é forma de contratar a mão de obra com potencial
altamente precarizador que ganhou dimensão quando o movimento do capitalismo pressionou no sentido da liberalização dos mercados. Na América Latina sua
expansão se deu sobretudo a partir dos anos 1990 com impactos nocivos aos trabalhadores e às suas organizações. Este artigo, busca discutir as formas burladas de
terceirização, com foco nos correspondentes bancários. Essa forma de contratar a
mão de obra de terceiros para realização de serviços próprios de bancários apresentou aumento significativo no Brasil nos últimos anos, com graves prejuízos
aos trabalhadores. O artigo apresenta um estudo das principais tendências das
decisões da Justiça do Trabalho em demandas envolvendo os correspondentes
bancários, trazendo assim, elementos para se discutir a terceirização, bem como
o papel das instituições públicas diante da terceirização, com ênfase à Justiça do
Trabalho brasileira. Os correspondentes bancários, quando reclamaram na Justiça
do Trabalho direitos equiparados aos de bancários ou, mesmo, quando postulam o
reconhecimento de vínculo com a contratante - bancos e instituições financeiras
– trazem à discussão o tema da terceirização na atividade fim. Os dados extraídos
do site do Tribunal Superior do Trabalho, TST, permitem verificar como a Justiça
do Trabalho interpretou esse fenômeno e como se portou diante dele, oferecendo
ou não resistência à terceirização de atividade fim.
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“TEMPO É DINHEIRO” – MAS PARA QUEM
MESMO?
EXPROPRIAÇÃO E CAPTURA DO TEMPO DE VIDA DOS
TRABALHADORES PELA REFORMA TRABALHISTA EM
SEU PROCESSO DE DESUMANIZAÇÃO
Diego Nieto de Albuquerque126
Juliana Teixeira Esteves127

Resumo: O presente trabalho se realiza a partir da análise de algumas
alterações recentemente trazidas pela “Reforma Trabalhista”, por intermédio da
Lei 13.467/17, cuja proposição acaba por introduzir relações ditas supostamente
como “mais modernas”, porém mais flexíveis, precárias, e de maior extração
da força de trabalho à jornada, na órbita do tradicional do modelo do trabalho
livre/subordinado. Na dinâmica da pesquisa, observando o avanço das novas
regras, num maior aproveitamento do tempo de trabalho a ser vendido/comprado
pelo capital - na relação de produção -, o artigo visa identificar esses novos
padrões de mercantilização que são impostos na atual configuração do contrato
de trabalho, e os desafios dessa conjuntura, não se furtando de sua análise crítica.
Nesse compasso, partindo de referencial marxista, e da própria sociologia do
trabalho nas pesquisas de Domenico de Masi, sem se olvidar das pesquisas de
autores nacionais, o estudo, na pauta de pesquisa bibliográfica e da colheita de
dados de órgãos nacionais que vem acompanhando a reforma desde sua vigência,
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visa, então, apontar os riscos de uma maior escalada desses moldes jurídicos,
no caminho de um aumento da expoliação do sujeito-trabalhador como medida
de expansão dos lucros produtivos e empresariais. Enfatiza-se, que, a dinâmica
desses contratos mais precários, pode conduzir, outrossim, à supressão do tempo
social da classe operária, que se vê cada vez mais “sem saída”, e até compelida
(em tempos de desemprego estrutural e informalidade) a vender o seu tempo de
vida em busca de sua preservação material à preço das regras de mercado – nem
sempre razoáveis ou decentes – ,tanto mais, agravado sob o pálio discursivo da
existência de uma “crise” que, pelo próprio texto de exposição de motivos da
lei em comento, aparece como justifica para inserção dos novos regramentos.
Deseja-se, assim, por intermédio desses detalhamentos, elucidar as condições
atuais do trabalho/emprego na realidade brasileira, em evidente subversão à
dinâmica fundamental de proteção da ciência do Direito do Trabalho, realçando
a crise civilizatória – e o modelo de perversão - que sociedade capitalista se acha
inserida, que, nesses moldes, apenas, ruma à maior captura da vida dos menos
afortunados.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Expropriação do Trabalho.
Tempo Social. Crise Civilizatória.
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A RESTRIÇÃO CONCEITUAL DO TEMPO
À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/17 E A
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE
DANO EXISTENCIAL
Yunnes Oscar Perez Hamoud128

Resumo: As constantes construções doutrinária e jurisprudencial quanto
às particularidades atinentes à jornada de trabalho são notórias em um contexto
histórico-cultural no qual as relações de trabalho mostram-se cada vez mais
complexas, de modo a serem objeto de maior observância e tutela jurídica diversas
questões secundárias que não o próprio serviço prestado no contrato de trabalho.
É o caso da noção de tempo à disposição do empregador, segundo a qual se considera como efetivo labor, a ser computado na jornada de trabalho ou remunerado
como hora extra, o período em que o empregado não se encontra de fato trabalhando, mas em posição de disponibilidade para aguardar ou executar ordens.
A comunidade jurídica brasileira optou historicamente por uma interpretação
ampla do conceito, dotada de um viés protetivo, de modo a abarcar diversas
noções em um só termo (troca de uniforme, descanso e alimentação no local de
trabalho, trajeto de ida e volta da empresa, caminho entre a entrada da empresa
e o posto laboral, etc); tem-se com o advento da Lei nº 13.467/17, todavia, uma
restrição conceitual nesse particular, uma vez que os novos dispositivos por ela
acrescidos à Consolidação das Leis do Trabalho referentes ao tema desconsideram a maioria daquilo previamente consolidado como tempo à disposição
do empregador e o caracterizam somente em caso de permanência no local de
labor do empregado por ordem do patrão ou de existência de trabalho de fato,
tornando raras as hipóteses em que os períodos não efetivamente trabalhados são
remunerados. Nesse sentido, o presente estudo tem por objeto a análise formal
e material das alterações promovidas no tocante ao amparo legal do conceito de
tempo à disposição, para que seja possível delimitar o caráter da nova norma e
interpretar suas consequências diretas em relação às garantias do trabalhador
e ao aproveitamento das horas de seu dia, as quais deverão ser, por força da lei,
128
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cada vez mais sufocadas pelas obrigações do trabalho e menos remuneradas.
Partindo desse ponto, será levantada e examinada a hipótese de caracterização
de dano existencial decorrente da restrição conceitual de tempo à disposição do
empregador imposta pela denominada Reforma Trabalhista, frente à possibilidade
de esse inevitável acúmulo de horas diárias dedicadas ao trabalho, superiores ao
período laboral constitucionalmente previsto, gerar empecilhos à realização do
projeto de vida pessoal e das relações sociais do empregado, de modo a frustrar
potencialmente as vontades e afazeres alheios a seu âmbito empregatício.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Tempo à Disposição do
Empregador. Dano Existencial.
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NOÇÃO AMPLIADA DO GRUPO ECONÔMICO
NO TRABALHO EM REDE
Jorge Luiz Souto Maior129
Paulo de Carvalho Yamamoto130
Carla Denise Theodoro131
Pedro Henrique Silva Rizzo132
Vinicius de Medeiros133

Resumo: A “reforma” trabalhista, supostamente, tentou dificultar a
configuração do grupo econômico, mas, inversamente ao que se supõe tenha
pretendido, acabou ampliando as possibilidades de configuração do grupo econômico, ao ponto, inclusive, de abranger as relações de transferência de atividade
entre empresas. Nos termos dos atuais parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT, o fato
de uma ou mais empresas estarem sob a direção, controle ou administração de
outra não é o que identifica o grupo econômico. Diz, expressamente, o § 2º que
“sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra” todas serão tidas como responsáveis solidárias pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Já o grupo econômico, que gera o mesmo efeito,
está tratado na sequência do mesmo artigo, a partir de um único critério, o “interesse integrado”. Repare-se o que diz o mesmo dispositivo a partir da disjuntiva:
“ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
129
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econômico”. Resta claro que a integração a grupo econômico não depende de
haver direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra, bastando,
meramente, que atuem mediante “interesse integrado”, como previsto no § 3º do
mesmo artigo: “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios,
sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes”.
Dentro desse marco jurídico, inclusive, qualquer tipo de “terceirização”,
quando as empresas explorem, promiscuamente, o trabalho de um empregado
se terá a configuração jurídica, de índole trabalhista, do grupo econômico, resultando na aplicação da responsabilidade solidária entre ambas, com superação,
obviamente, de qualquer outro preceito que aponte na direção de proteção menos
ampla que esta.

Palavras-chave: Grupo Econômico. Trabalho em Rede. Empregador;
Responsabilidade.
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MP 881/2019 - DECLARAÇÃO DE
LIBERDADE ECONÔMICA:
OS IMPACTOS TRABALHISTAS NA JORNADA DE
TRABALHO
Larisssa Rahmeier de Souza134
Marco Aurélio Serau Jr.135

Resumo: A MP 881, de 30/04/2019, instituiu a denominada Declaração
de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado,
normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica
e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador,
nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 1º, no parágrafo único do
art. 170 e no caput do art. 174 da Constituição. Essa MP visa diminuir o papel
regulatório do Estado e ampliar o espaço da livre iniciativa econômica, o que deve
ser cuidadosamente escrutinado a partir dos postulados previstos nos arts. 170 e
174 da Constituição Federal. Da simples leitura do art. 1º, §1 deste diploma legal,
se verifica que a proposta da MP 881 atinge o Direito do Trabalho. Neste artigo
analisaremos tão somente os possíveis impactos sobre o controle da duração
do trabalho, sendo objeto de outras colunas os demais temas. A MP 881, ainda
que possua o louvável objetivo de dinamizar a economia e “gerar empregos”
deve ser compreendida a partir dos ditames constitucionais pertinentes, bem
como de todo o conjunto do ordenamento jurídico, em particular os princípios
norteadores do Direito do Trabalho, que se coloca como ramo do Direito cuja
missão é balancear as relações de trabalho, naturalmente assimétricas. Tomando
sempre essa premissa, passamos a analisar alguns dispositivos da MP 881 que
podem ter reflexos no Direito do Trabalho. O dispositivo no seu art. 3º, inciso II,
na expectativa de propiciar um ambiente jurídico favorável à “criação de emprego
e geração de renda”, indica que é possível a realização de atividade econômica
em qualquer dia ou horário da semana. Essa norma não vale unicamente para
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o empreendedorismo individual, sem utilização de empregados, mas também
nas hipóteses em que exista a contratação de mão de obra, visto que o inciso
II menciona expressamente a ideia de “produzir e empregar”. De modo que as
condições para o exercício do trabalho deverão ser observadas, inclusive a delimitação da jornada laboral. Justamente por isso a alínea “d” do art. 3º, inciso II,
da MP 881, faz a ressalva de que deverá ser observada a legislação trabalhista, o
que abrange em especial a regulação jurídica da jornada. A Exposição de Motivos
da MP 881 menciona, unicamente, o respeito aos intervalos. Porém, não é possível
alcançar essa conclusão senão a partir do total desprezo de todo o quadro normativo relativo à duração do trabalho. De outra parte, quando a MP 881 estabelece
a possibilidade de realizar atividade econômica em qualquer dia e horário, não
se pode olvidar que há restrições ao trabalho realizado aos domingos e feriados.
Inicialmente recorde-se que o Texto Constitucional estabelece a excepcionalidade
do trabalho aos domingos, visto que o descanso semanal remunerado será fruído
preferencialmente aos domingos. Além disso, o trabalho aos domingos é objeto
da Lei 10.101/2000, que estabelece determinadas condições para seu exercício,
dentre elas a existência de legislação municipal autorizatória (o que encontra
respaldo na jurisprudência do TST e STF). O art. 1º, § 3º, da MP 881, estabelece
que esta consiste em norma geral de direito econômico, aplicável também aos
Municípios. Entrevê-se, neste particular, possível antinomia jurídica e provável
questão de constitucionalidade a respeito da competência legislativa para edição
de norma autorizadora de atividade econômica aos domingos – visto que hoje são
de atribuição dos Municípios, os quais passam a se submeter, em tese, à ampla
liberdade de horários trazida pela MP 881. Todos estes pontos aqui apresentados
são recentes, dados à controvérsia e precisam ser objeto de aprofundamento
hermenêutico por parte dos profissionais do Direito. Por fim, compreende-se
que é conveniente, quiçá necessário, cogitar-se de novos marcos jurídicos que
propiciem um ambiente mais favorável ao florescimento da Economia. Contudo,
esse esforço nunca poderá desprezar os marcos civilizatórios que residem nos
direitos trabalhistas, insculpidos na Constituição Federal e diversas normas de
Direito Internacional.
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O TELETRABALHO SOB UMA PERSPECTIVA
DA TEORIA DO VALOR-TRABALHO
			

Ana Cecília de Oliveira Bitarães136
Fernanda Resende Mendonça137
Henrique Figueiredo Marçal138

Resumo: O presente artigo terá como escopo fazer uma análise da relação
entre a teoria marxiana do valor-trabalho com a expansão do modelo de teletrabalho no Brasil, principalmente após Reforma Trabalhista, com a introdução
do capítulo II-A na CLT (BRASIL, 2017). As novas contratações de trabalho têm
ganhado contornos diferenciados aos adotados em período pós revolução industrial, abandonando a necessidade de presença física nos postos de trabalho. A
implantação do teletrabalho se insurge com a ideia de que é um modelo melhor ao
trabalhador, por lhe conferir ampla liberdade para exercer sua rotina de trabalho
(MARX, 2013, p. 165). Contudo, apesar de se eliminar a presença física, percebe-se
que os trabalhadores continuam em intenso estado de vigilância e exploração,
bem como mais propensos a contraírem doenças psicopatológicas, além de
estarem em um contexto de banalização de todo esse sofrimento do trabalhador
(DEJOURS, 2005, P. 63). Assim, será feito um estudo de como o trabalho tem sido
mais explorado, diminuindo seu valor e aumentando-se a mais-valia obtida,
tornando trabalhadores cada vez mais exaustos e com sua subjetividade sequestrada (COUTINHO, 2019, P.3), utilizando-se do teletrabalho como uma forma de
mascarar a mitigação dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos
ao trabalhador (BRASIL, 1988).
Palavras-chave: Teletrabalho. Valor-trabalho. Mais-valia. Exploração.
Direitos Fundamentais.
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Resumo: O presente trabalho tem como objeto o trabalho do setor de
Call Center da Holding Itaú Unibanco S/A no município do Rio de Janeiro durante
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o período de 2003-2014, designado como lulismo (SINGER, 2012). Na década de
1990, houve a introdução no Brasil do neoliberalismo, com desregulamentação
trabalhista, inclusive com a possibilidade de terceirização aberta pelo TST, bem
como a privatização e reestruturação de setores-chave da economia, tais como
o de telecomunicações e bancário. Tais políticas geraram uma crise sindical, o
descumprimento reiterado da norma trabalhista e o aumento vertiginoso de ações
trabalhistas (CARDOSO, 2003). Já no período 2003-2014, ainda que não tenha
havido a reversão dessas medidas, houve uma forte geração de empregos, especialmente com baixa remuneração, terceirizados e no setor terciário (POCHMANN,
2012). Neste cenário, o número de postos de trabalho nos Call Centers contou com
crescimento expressivo (BRAGA, 2012), tornando-se interessante para entender
o processo de reestruturação do setor de telecomunicações, bem como do setor
bancário e da realidade do trabalho sob o lulismo. Demonstra-se as principais
características do desenvolvimento do Call Center no Brasil entre os anos 2003 e
2014, tais como a evolução dos postos de trabalho, as regiões em que se desenvolveu, com a migração de postos de trabalho para a região Nordeste e redução
no Rio de Janeiro, o tipo de estabelecimento que passou a ser predominante,
concentrando a grande maioria de trabalhadores em grandes estabelecimentos,
o grau de concentração e oligopolização do setor, a rotatividade crescente entre
2003 e 2014, as formas de desligamento que se inverteram por completo no mesmo
período, dentre outros aspectos. Procura-se analisar as particularidades do desenvolvimento do Call Center, especialmente o bancário, no Estado do Rio de Janeiro,
demonstrando como o trabalho realizado pelas teleoperadoras e teleoperadores
se insere nas principais atividades bancárias e tem especial importância no caso
das operadoras de cartão de crédito da holding Itaú Unibanco S/A. Por fim, analisando-se os resultados de julgamentos do TRT da Primeira Região com relação ao
Call Center, em especial o bancário, estabelece-se uma relação entre a acumulação
flexível e os processos de descumprimento dos direitos trabalhistas no referido
setor e em especial, no segmento bancário, concluindo-se que a terceirização
ilícita era a principal razão de ingresso de ações judiciais por parte dos trabalhadores de Call Center e que a Justiça do Trabalho, embora seja uma barreira para tal
processo, não consegue evitar que a estratégia da Holding Itaú Unibanco S/A tenha
razoável êxito. Os métodos de pesquisa deste trabalho partem da revisão bibliográfica associada à análise quantitativa de dados, realização de entrevistas não
estruturadas com diretores sindicais e análise de acórdãos de processos oriundos
da capital do Rio de Janeiro julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região no ano de 2014.

Palavras-chave: Call Center. Trabalho Bancário. Acumulação Flexível.
Lulismo.
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RESUMOS

COLONIALIDADE DE GÊNERO E TRABALHO
INTERMITENTE
PERMANÊNCIA DE SUBALTERNIDADES
INTERSECCIONAIS
Flávia Souza Máximo140
Sarah Franco de Souza e Souza141

Resumo: É notório que a igualdade de gênero estabelecida em âmbito
formal está longe de ser uma realidade social. Segundo dados do IBGE (2017),
mulheres ainda são minoria em cargos de chefia e, mesmo quando exercem as
mesmas funções que um homem, chegam a receber 30% menos para exercê-las.
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Se a análise for efetuada em termos interseccionais142, o gender gap se torna ainda
maior: mulheres negras recebem em média 70% a menos que homens brancos para
desempenhar as mesmas atividades (IBGE, 2017). Tais dados reafirmam a divisão
sexual do trabalho, que tem como características a designação dos homens à esfera
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação
pelos homens das funções com maior valor social. A divisão sexual do trabalho
tem dois princípios organizadores: o princípio de separação - existem trabalhos
de homens e trabalhos de mulheres - e o princípio hierárquico - um trabalho
de homem tem valor superior em relação ao trabalho exercido por uma mulher
(HIRATA E KERGOAT, 2007, p. 599). Em razão da divisão sexual do trabalho,
às mulheres são confiados cargos de trabalho precários, categoria na qual se
enquadra o trabalho intermitente, estabelecido pela Lei 13.467/17. 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, independentemente do tipo de atividade do
empregado. A precariedade do trabalho intermitente é caracterizada pela ruptura
do binômio tempo-salário, pela ausência de garantia do salário mínimo mensal,
de modo que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição do
empregador, e, portanto, não é remunerado. Dessa forma, por se tratar de um
contrato que envolve a precariedade no tempo, as mulheres negras e periféricas
são as principais trabalhadoras absorvidas pelo trabalho intermitente143, o que
extravasa subalternidades144 interseccionais de gênero, raça e classe provenientes
da colonização, mas que permanecem nas relações laborais contemporâneas
no Brasil. Portanto, tais temporalidades sexuadas manifestadas no trabalho
intermitente revelam a colonialidade de gênero, que consiste nas opressões de
mulheres do Sul provenientes da colonização, mas que permanecem nas relações
sociais contemporâneas, efetivada mediante processos combinados de racialização, exploração capitalista-patriarcal e de dispositivos heterocisnormativos.
Desse modo, a presente pesquisa jurídico-sociológica pretende demonstrar como
a categoria de trabalho intermitente, apesar de contraditoriamente consistir
uma relação de emprego não-contínua, contribui para a legitimação jurídica da
colonialidade de gênero nas relações laborais brasileiras. Nesse sentido, a mera
absorção de mulheres não-brancas periféricas em um trabalho juridicamente

142

Para Kimberlé Williams Crenshaw, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação
(CRENSHAW, 2002).

143

Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2018).

144

Grupos subalternos refere-se ao termo classe subalternas de Gramsci, como categorias alijadas do poder. No
entanto, ressalta Spivak, que não devemos teorizar sobre um sujeito subalterno monolítico e indiferenciado,
pois tratam-se de sujeitos heterogêneos, que compõem as camadas mais baixas da sociedade (SPIVAK,
2004, p. 12).

159

subordinado não é suficiente para o desprendimento da condição de subalternidade dessas sujeitas provenientes da colonialidade de gênero.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Colonialidade de gênero. Trabalho
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ENTRE RELAÇÃO DE EMPREGO E
TRABALHO AUTÔNOMO SÓ HÁ O
DESEMPREGO
Fabrício Máximo Ramalho145
Jorge Luiz Souto Maior146
Késley Karinne Souza de Oliveira147
Tuane Virginia Tonon Pires de Farias148

Resumo: Diante das sucessivas mudanças no mundo do trabalho, a
doutrina (com reflexos na jurisprudência e até mesmo na lei) vem, desde a década
de 1990, tentando conferir status jurídico diverso da relação de emprego para os
trabalhos que não se apresentam na forma fabril típica do modelo fordista. Mas,
do ponto de vista jurídico, buscando eliminar a zona cinzenta entre emprego e
autônomo criam-se outras duas, quais sejam: a que separa o emprego do “quase
emprego” e a que distingue o “quase emprego” do trabalho autônomo. E, do
ponto de vista concreto, abre a porta para a retirada de trabalhadores da relação
de emprego em direção ao aparato intermediário, que não é outra coisa senão uma
fórmula institucionalizada de burlar a proteção jurídica trabalhista. O subemprego
não é nada além do que desemprego. Ao tratar da relação de emprego, deve-se
estudar o contexto social ao qual as partes estão inseridas, zelando pela primazia
da realidade e afastando as diversas fraudes perpetradas por aqueles que visam
maliciosamente afastar os poucos direitos laborais que ainda restam aos obreiros
em nossa legislação vigente. A partir desta premissa, deve-se, antes de apurar
145
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a relação propriamente dita, compreender melhor no que consiste a relação de
emprego e o trabalho autônomo, sob pena de desvirtuar a temática exatamente
como pretende a grande massa capitalista, que, pouco a pouco, retira os trabalhadores da proteção especial de empregado e os inserem, concomitantemente,
na condição de desempregados autônomos. A disposição contida no artigo 442-B
da CLT, incluída por força da Lei 13.467/2017, que admite a prestação contínua
e exclusiva do trabalhador, amplia o conceito para os institutos previstos no
Direito Civil, demonstrando claramente o interesse do Capital. A continuidade
e a exclusividade, vale frisar, são importantíssimas para o desenvolvimento das
atividades das empresas, já que elas necessitam de previsibilidade. Elas possuem
necessidade permanente da mão de obra para o seu empreendimento. Dentre as
justificativas dadas pelo legislador reformista, o tal “autônomo” oscilaria entre
ser um quase empregado e um quase empregador. Fez-se questão de enfatizar que
ele “não é empregado da empresa, ainda que preste serviços de forma exclusiva
e contínua” e que ele representa “o germe das micro e pequenas empresas”.
Longe das coberturas que lhe garantem um estado de bem-estar social pleno, o
autônomo vive sujeito a riscos inerentes aos contratos de Direito Civil, afastando-se das garantias mínimas de proteção estatal contida na CLT. Num contexto
real de dependência econômica ao vínculo de trabalho ofertado ao “autônomo”,
o operário assim contratado fica sujeito ao descaso social e a sua própria sorte,
assumindo risco da atividade empresarial de terceiro, por única opção em favor
de sua própria subsistência. Há elementos fático-jurídicos que, constatados na
realidade, verifica-se o desemprego de um empregado que se mantém prestando serviços em favor do Capital, dotado de amarras camufladas de liberdades.
Trata-se do autônomo-empregado-desempregado: um trabalhador formal que
serve para camuflar dados da realidade para uma sociedade que finge acreditar
nos índices de força produtiva formalizada. Seria o autônomo realmente um
trabalhador formal?
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RECONTRATUALIZAÇÃO DO DIREITO DO
TRABALHO
Isabel Ceccon Iantas149

Resumo: O presente artigo busca analisar o movimento de recontratualização do Direito do Trabalho que vemos ocorrer atualmente. Leva-se em conta
que o contrato de trabalho surge de um longo debate entre liberais e garantistas. Os
primeiros defendendo que o que deve prevalecer nos contratos é a autonomia das
partes, com a interferência mínima do Estado. Assim, posicionando-se contrários
à existência de um contrato específico de trabalho, com rígida regulamentação
legal. Por outro lado, os segundos pautando que essa matéria surge em um
contexto específico da história, qual seja a dominância de um modo de produção
capitalista, o qual exige a produção em massa e o maior lucro possível. Portanto,
para esse grupo, faz-se imprescindível a intervenção estatal nos contratos trabalhistas, para que se assegure condições mínimas de saúde e dignidade para a classe
trabalhadora. Assim, a ideia de proteção torna-se um princípio fundamental e
surge uma nova modalidade de contrato, à parte do Código Civil, onde diversos
direitos são resguardados para o operariado, bem como a imposição de deveres aos
respectivos contratantes. Todavia, modernamente, presenciamos o movimento
contrário: a recontratualização do Direito do Trabalho. No Brasil, mais especificamente, percebemos, com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), uma
tentativa de diminuir cada vez mais a atuação e a força dos sindicatos e privilegiar
as negociações individuais entre o(a) empregador(a) e o(a) trabalhador(a) - pressupondo, erroneamente, a igualdade entre essas duas partes. A ascensão da agenda
neoliberal passa a aproximar a matéria trabalhista do Direito Civil, tentando
vender a falsa ideia de que as partes podem pactuar livremente como será regido
o contrato de emprego, justificando as alterações legislativas com premissas,
também falsas, de que, assim, diminuirá o desemprego e a economia melhorará.
Dessa forma, podemos concluir que no presente artigo que a recontratualização do
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Direito do Trabalho está a serviço das classes mais altas, para que, assim, imponham condições mais favoráveis a seus interesses em detrimento das garantias
da classe trabalhadora.
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APLICABILIDADE E IMPACTO DO
TRABALHO INTERMITENTE NO BRASIL
Camila de Oliveira Borges150

Resumo: O trabalho intermitente surgiu como modalidade de contrato de
trabalho, no Brasil, por meio da Lei nº 13.467/17, que introduziu na CLT o §3º do
artigo 443. Em 2017, o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
passou a contabilizar esses dados no seu relatório de “Nível de Emprego Formal
Celetista”, designando campo próprio para análise do trabalho intermitente,
por meio da identificação de admitidos, desligados e saldo por setor de atividade
econômica, assim como por Unidade da Federação. Além disso, analisou as ocupações que se destacam nessa modalidade de contrato, do que é possível concluir
que, preponderantemente, o contrato intermitente está sendo usado nos cargos
de assistentes de vendas e similares. Os dados apresentam, ainda, atributos dos
trabalhadores admitidos por sexo, faixa etária e escolaridade. Esses mesmos
dados foram disponibilizados em relação ao ano de 2018, além do saldo mensal
de emprego intermitente neste ano. Em 2019, os dados até então disponibilizados
abrangem o período de janeiro a abril (MTE, 2019). O IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), por sua vez, pretendeu incluir, em 2018 perguntas
relacionadas ao trabalho intermitente no questionário da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio Contínua (PNAD contínua) (VALOR, 2017). Contudo, tal
inclusão não se observa (IBGE, 2019) e o cômputo do trabalho intermitente como
trabalho formal parece desvirtuar uma realidade no quadro do emprego formal
analisado pelo instituto (FOLHA, 2018). Por outro lado, o Judiciário tem atuado
na anulação de diversos contratos de trabalho intermitentes, sob o fundamento
de que estes não podem ser utilizados para cargos efetivos de atividade contínua,
permanente ou regular (CONJUR, 2018). A análise dessas informações pretende
demonstrar o impacto do trabalho intermitente na precarização do trabalho
formal, sob a ótica dos dados estatísticos, endossando a tese já sustentada na
Justiça do Trabalho, acerca da impossibilidade de substituição da mão de obra
efetiva por mão de obra intermitente.

Palavras-chave: Intermitente. Dados. Estatísticas. Anulação
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EMPREGADOR
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Resumo: A relação de trabalho é caracterizada pela existência de dois
sujeitos que encontram-se em posição assimétrica: de um lado há o empregador,
aquele que contrata, assalaria, dirige e fiscaliza a prestação dos serviços e, de
outro, o empregado, que é um ser subordinado. Diante da desigualdade entre
as partes, o Direito do Trabalho atribuiu certas proteções ao empregado, que é
considerado a parte vulnerável e hipossuficiente da relação. A Lei nº 13.467/2017
introduziu parágrafo único ao art. 444, da CLT criando a figura do empregado
hipersuficiente – empregado portador de diploma de ensino superior e que percebe
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social – concedendo a ele autonomia para livremente
estipular as condições negociais diretamente com o empregador nas hipóteses
previstas no art. 611-A, da CLT, com a mesma eficácia legal e preponderância
sobre os instrumentos coletivos. Pretende-se discutir, no presente trabalho, se
os requisitos adotados pelo legislador para caracterização do empregado hipersuficiente são suficientes para garantir a condição de igualdade entre empregado
e empregador necessária à liberdade de contratação e se o empregado hipersuficiente tem garantido o direito de resistência, especialmente no tocante ao poder
de se opor às determinações ilegais do empregador.
Palavras-chave: Empregado Hipersuficiente. Liberdade. Igualdade.
Resistência
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O TRABALHO INTERMITENTE NO DIREITO
BRASILEIRO E A OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA ALTERIDADE, DA CONTINUIDADE DO
CONTRATO E DA PROTEÇÃO
Claudirene Andrade Ribeiro152

Resumo: Trata-se de pesquisa sobre o contrato de trabalho intermitente,
na qual se discute como este tipo de contrato, trazido para o direito trabalhista
nacional por meio da Lei n. 13.467 de 2017, pretensamente denominada de Lei
da “Reforma Trabalhista”, que, dentre as inúmeras alterações à Consolidação da
Legislação Trabalhista - CLT, conferiu nova redação ao seu artigo 443 e inseriu o
artigo 452-A à mesma, afeta a classificação dos tipos de contratos de trabalho e
alguns princípios basilares do direito do trabalho, como o da alteridade, da continuidade do contrato de trabalho e da proteção. Para tanto, vale-se de pesquisa
bibliográfica e documental (análise dos dispositivos celetistas acerca do tema). É
um contrato de difícil conceituação técnico-jurídica (ALVES, 2018). Não se trata
do típico contrato celetista que privilegia a continuidade da prestação laboral e
tampouco de contrato a termo, em que a duração do contrato já é previamente
estipulada, ainda que por previsão, como no contrato de safra, já que, da análise
da nova redação do artigo 443, caput da CLT, a priori, constata-se que o legislador criou uma figura atípica, extraordinária, de contrato de trabalho, ao trazer
a previsão de possibilidade de sua adoção ao lado das modalidades de contrato
de trabalho sem prazo e a prazo. Por sua vez, o §3º do mesmo dispositivo legal,
contrariando a lógica da atipicidade deste tipo de contrato, após tentar definir
o que se considera como trabalho intermitente, como aquele tipo de trabalho
em que se alternam períodos de labor e de inatividade não remunerada, aponta
que o mesmo pode se dar para qualquer função e em qualquer tipo de empresa,
excetuando apenas os aeroviários. Ora, se se trata de uma nova e atípica figura de
contrato de trabalho, como se depreende do caput do dispositivo legal analisado e
se um dos objetivos do legislador era modernizar a legislação, por corolário lógico,
sua adoção deveria ser excepcional, ou seja, apenas para aquelas atividades em que
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pode ocorrer aumento inesperado no volume de trabalho da empresa, pois em se
tratando do trabalho ordinário e já conhecido ou previsível, os demais contratos
de trabalho previstos na legislação trabalhista já abarcavam a situação. Desse
modo, conclui-se que o contrato de trabalho intermitente, da forma como fora
incluído na legislação pátria, possibilita a precarização das relações de trabalho
e ofende os princípios da proteção, da alteridade e da continuidade da prestação
laboral, porquanto transfere parte dos riscos do empreendimento para o empregado, que não é remunerado nos períodos de inatividade, deixando de lado a
ideia de proteção à parte mais fraca da relação de emprego e colocando por terra
o pressuposto de assegurar uma remuneração mínima pelo trabalho prestado na
constância do pacto laboral.
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Trabalho Intermitente. Princípios do Direito do

Trabalho. Violação.

REFERÊNCIAS
ALVES, Amauri César. Trabalho intermitente e os desafios da conceituação jurídica.
In: Revista Síntese. Trabalhista e Previdenciária. Ano XXIX, n. 346, abr. 2018.
ARARARIPE, Liliana R. Bastos de Alencar. Trabalho autônomo e intermitente: as
novas figuras laborais trazidas com a reforma e os desafios que a mudança acarreta.
In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, v. 21, n. 2,
2017.
ARAÚJO, Eneida Melo Correia. O contrato de trabalho intermitente: um novo
contrato? In: Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Ano 84, n° 1, jan./mar. 2018.
BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis
Trabalhistas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del5452.htm. Acesso em: 13 jun. 2019.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis
n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho
de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 13 jun.
2019.
CID, Clarissa Felipe. Contrato de trabalho intermitente e a precarização do direito
do trabalho. In: Revista Fórum Justiça do Trabalho. Belo Horizonte, ano 34, n. 398,
fev. 2017, p. 53-56.
COLUMBU, Francesca. O trabalho intermitente na legislação laboral italiana e
brasileira. In: Revista dos Tribunais. Editora Thomson Reuters, vol. 984/2017, out.
2017, p. 277-301.

171

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18 ed. São Paulo: LTr,
2019.
FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Trabalho intermitente. In: Revista de Direito
do Trabalho. Editora Revista dos Tribunais, Ano 44, v. 188, abr. 2018, p. 77-87.
JOÃO, Paulo Sérgio. Subordinação e Trabalho Intermitente: Quebra de Paradigma.
In: Revista Síntese. Trabalhista e Previdenciária. Ano XXIX, n. 346, abr. 2018, p.
41-43.
NOGUEIRA, Eliana dos Santos Alves. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, n. 51, 2017, p. 127-148.
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2017.

QUEM SÃO OS TRABALHADORES
INTERMITENTES BRASILEIROS?
Jacqueline Aslan Souen153
Pedro Daniel Blanco Alves154

Resumo: No mapa do mercado de trabalho nacional, historicamente
marcado pela miríade de indicadores de precariedade e heterogeneidade, tais
quais o excedente estrutural de força de trabalho, baixos salários, elevados níveis
de rotatividade e informalidade, quantidade expressiva de vínculos em micro e
pequenas empresas e no trabalho por conta própria (KREIN, 2013), o contrato
de trabalho intermitente acentua a possibilidade de absorção de trabalhadores
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no contexto de ampliação da liberdade patronal em determinar as condições de
uso, contratação e remuneração da mão de obra. Tal formulação é explícita na
redação do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, ali incluído pela Lei nº 13.467/2017.
Legalmente vigente desde novembro de 2017, o contrato de trabalho intermitente
foi sustentado no parecer assinado pelo relator do PL nº 6.787/2016 na Câmara
dos Deputados – origem legislativa da, grafada necessariamente entre aspas,
“reforma” trabalhista – como um elemento de modernização das relações de
trabalho que levaria o país à geração de 14 milhões de empregos no período de
10 anos, 3 milhões apenas no setor de comércio, segundo “projeções” que cita
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). Corriqueiro no discurso neoliberal, que não
prestigia o desenvolvimento econômico como elemento central do processo de
geração de empregos, o argumento que transfere aos arranjos encontrados na
legislação trabalhista a responsabilidade pela variação na taxa de ocupação é
reiterado nas justificativas para a implementação de modificações substantivas
na regulação do trabalho mundo afora. Segundo essa concepção, a “rigidez”
das legislações sociais constituídas a partir de estímulos estatais de desenvolvimento econômico deve ser “flexibilizada” com vistas à sua adequação aos novos
formatos adotados pelos mercados liberalizados, sustentando a existência de
uma correlação entre flexibilidade, por exemplo, na contratação e remuneração
da força de trabalho e nível de emprego (FERREIRA, 2014), teorização bastante
questionável do ponto de vista empírico. Com esta perspectiva, o presente trabalho
busca contribuir com a resolução da questão formulada em seu título, trazendo
um acompanhamento dos dados oficiais – lançados no CAGED – que indiquem
os contornos do trabalho intermitente no país e questionem as projeções que
fundamentaram a propagada “relevância” desse modal flexibilizante para o
mercado de trabalho brasileiro. Por ora ainda tidos como bastante incipientes,
os dados demonstram que de novembro de 2017 a abril de 2019 houve nessa
modalidade contratual 108.805 admissões e 36.487 desligamentos, resultando um
saldo de 72.318 postos de trabalho. As ocupações que mais admitiram trabalhadores intermitentes foram assistente de vendas (11.411), repositor de mercadorias
(5.151), servente de obras (4.258), atendente de lojas e mercados (4.181) e faxineiro
(3.754), algo que sugere, para além do brutal descompasso com as projeções da
relatoria parlamentar, que esse tipo de contrato direciona-se a atividades com
baixos índices de qualificação e remuneração, inseridas em setores incapazes de
dinamizar a economia a ponto de contribuir significativamente com a geração de
empregos, o que esvai, evidentemente, a prometida “modernização” das relações
laborais daí decorrentes.
Palavras chave: Reforma Trabalhista. Trabalho Intermitente. Mercado de
Trabalho. CAGED.
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A PERSPECTIVA DO DIREITO À
DESCONEXÃO NO BRASIL A PARTIR DE
UMA ANÁLISE DE CASO
Júlia Dumont Petry155
Sidnei Machado156

Resumo: O direito à desconexão, demanda originada pela intensificação
do uso de novas tecnologias no mundo do trabalho, não tem regulamentação no
Brasil. A jurisprudência ainda é incipiente, mas há julgados de impacto. Nesse
sentido, o texto analisará a decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida
nos autos 2058-43.2012.5.02.0464. Essa decisão, pelo seu conteúdo e argumentos,
tem impactos relevantes. O acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, em caso envolvendo a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
(comumente referida como HP), trata de analisar a necessidade de observância
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a esse direito ainda embrionário no universo do trabalho brasileiro. Com base no
conteúdo do julgado da Corte, o artigo buscará compreender o sentido do direito à
desconexão, admitido pela jurisprudência brasileira sob a perspectiva da garantia
dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, essenciais
para a manutenção do gaguejante regime democrático brasileiro. Para tanto, a
análise dos direitos fundamentais já mencionados no acórdão da 7ª Turma - saúde
e lazer - será ampliada para que atinja também as demais garantias fundamentais, sob uma perspectiva sistêmica, principalmente no que se refere à ligação
entre a dignidade da pessoa humana e o direito ao não-trabalho. A relevância
do assunto se dá frente ao avanço incansável das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) que atinge o trabalhador brasileiro e as consequências, nem
sempre positivas, da inserção desmedida de tais ferramentas tecnológicas no
dia-a-dia da classe trabalhadora. O fenômeno da “tecnologização” do trabalho
afeta, em especial, aqueles que se submetem à modalidade de labor denominada
“teletrabalho”, definido pela Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo
75-B. Esse é o caso do autor da ação proposta contra a empresa Hewlett-Packard
Brasil LTDA., a qual se fez referência no início do presente texto. Com a posse
de um aparelho celular e de um notebook fornecidos pela empresa, o empregado submeteu-se a regimes de sobreaviso que duraram 24 horas diárias, de
sexta-feira a sexta-feira. Diante do quadro fático delineado pelo caso concreto, a
decisão colegiada sob análise que foi proferida em outubro de 2017 indaga sobre a
harmonização do modelo brasileiro para responder de forma adequada às novas
modalidades de relação de emprego surgidas a passo dos avanços tecnológicos, a
fim de prevenir o dano existencial. Assim, o artigo também buscará analisar se as
mudanças trazidas pela Lei 13.467/2017 (em específico a inserção dos dispositivos
que tratam do teletrabalho), posterior ao acórdão, foram capazes de oportunizar
a garantia dos direitos fundamentais constitucionais dos trabalhadores para fazer
frente aos impactos negativos nas condições de trabalho pelo uso de tecnologias
no ambiente laboral.
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O EMPREGADO HIPERSUFICIENTE NA
REFORMA TRABALHISTA
Ana Cecília de Oliveira Bitarães157
Thais Delfino Brasileiro dos Santos158

Resumo: O presente trabalho tem como escopo fazer uma análise sobre
a criação da figura do empregado hipersuficiente com o advento da Lei n. 13.467,
de 13 de julho de 2017, que instituiu a chamada reforma trabalhista. O estudo será
sobre o conceito de (supostos) altos empregados, excluídos do capítulo de duração
da jornada de trabalho, com sua conformação de hipersuficiente, inclusive com
indicação de exemplos de trabalhadores desse tipo. Além disso, será analisada a
possível inconstitucionalidade do artigo 444, parágrafo único da CLT (BRASIL,
1943), com base nos requisitos formais de que trata o controle de constitucionalidade, além da apuração de possível violação de seus direitos humanos, tanto
no ramo do direito do trabalho, quanto especificamente também em seu viés do
meio ambiente do trabalho. Desse modo, será feito um estudo sobre a liberdade
conferida a partir da reforma, possibilitando ao trabalhador transacionar seus
direitos, principalmente pelos hipersuficientes, porém concedida sem se instituir
autonomia aos trabalhadores, que seria a verdadeira possibilidade de ser autor de
seu destino, diretamente relacionada com a execução de normas programáticas
(SARMENTO, 2016, P. 153).
Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Empregado Hipersuficiente.
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Resumo: Vivemos em tempos que a autoafirmação do ser está mais
intensa do que nunca. A cada dia que passa, o ser humano reivindica mais liberdade. Talvez seja nesse sentido que nos deparamos hoje, mais do que antes,
com uma incessante busca por autonomia. Ocorre que, foi diante desse desejo
humano que a Reforma Trabalhista se debruçou. Agarrando-se ao discurso de
maior autonomia, o que a Reforma trouxe, na realidade, foi uma ironia. Ironia pois
o que se vislumbra a partir da Reforma, na realidade, é uma menor autonomia. O
Direito do Trabalho é regido por uma relação entre partes desiguais: por um lado,
têm-se o empregador, detentor dos meios de produção e do capital; e por outro,
o empregado, parte hipossuficiente que dispõe da sua força de trabalho em troca
de uma contraprestação para sustendo próprio e de sua família. É este Direito o
responsável pela busca do equilíbrio entre duas dimensões: a econômica, uma
vez que legitima o sistema capitalista e a humana, uma vez que protege a pessoa
humana do trabalhador. É por estas e outras razões que não é possível fazer
uma aproximação “seletiva” do Direito do Trabalho com o Direito Civil, como a
Reforma pretende, em seu art. 8o da CLT, sem destruir sua própria essência. Além
disso, como pretende mostrar o presente artigo, sem a pretensão de esgotar o
assunto, algumas alterações trazidas pela Lei 13.467 de 2017, como a prevalência
do negociado sobre o legislado do art. 611-A com a justificativa de conferir maior
autonomia de negociação ao empregado, ao passo que o art. 611-B retira das
normas sobre duração do trabalho e intervalos o caráter de normas de saúde,
higiene e segurança do trabalho, normas estas de indisponibilidade absoluta
de acordo com a Constituição de 1988, bem como o art. 442-B que dispõe que a
contratação do empregado “autônomo”, com ou sem exclusividade, de forma
contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, nos remete, na realidade, ao
objetivo principal da Reforma: Uma falsa autonomia e uma real precarização e
flexibilização do Direito do Trabalho.
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TRABALHO INTERMITENTE
EXPERIÊNCIAS COMPARADAS
Renata Ferreira Spíndola de Miranda161

Resumo: O artigo apresenta um exame do instituto do trabalho intermite,
nova modalidade contratual trazida pela Lei nº 13.467/17, que acrescentou os
artigos 443§3º e 452-A à CLT, com base na ordem constitucional e nas experiências estrangeiras. Sob inspiração da metodologia do direito comparado, a
pesquisa realiza um cotejo de experiências legislativas nacionais e estrangeiras,
se beneficiando das técnicas de levantamento bibliográfico e legislativo, com
pesquisa bibliográfica e análise crítica das obras de doutrinadores nacionais e
estrangeiros da área do direito do trabalho. O estudo tem início com a análise
do contexto social e dos fundamentos jurídicos que embasaram a aprovação
da Reforma Trabalhista no Brasil, utilizando, como paradigma, a dignidade da
pessoa humana. Em seguida, busca delinear as principais características do regime
intermitente instituído, bem como, as suas manifestações anteriores no ordenamento jurídico brasileiro por meio da denominada jornada móvel, variável ou
flexível. Passa-se, então, à análise das experiências legislativas vivenciadas na
Itália, em Portugal e no Reino Unido, o qual nos leva a depreender que o contrato
intermitente brasileiro ora dialoga com o contrato zero hora britânico, ora dialoga
com a intermitência italiana e portuguesa. Por fim, adentra-se na investigação
dos possíveis efeitos decorrentes da instituição do regime intermitente na relação
individual de trabalho, com base na matriz constitucional fundada na dignidade
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da pessoa humana e na valorização do trabalho, com vistas ao compromisso
internacional de promoção do trabalho decente.
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O INTERMITENTE
A CONTINUIDADE E A INCONSTITUCIONALIDADE
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Resumo: A Lei nº 13.467 alterou a CLT, e introduziu o trabalho intermitente. O intermitente reúne os elementos fáticos-jurídicos da relação empregatícia,
quais sejam: pessoa física, pessoalidade, subordinação e onerosidade, salvo a
habitualidade, que foi mitigada pela norma, ao prescrever que a prestação de
serviços não é contínua, intercalando períodos de prestação de serviços e de inatividade. Porém, a descontinuidade não exclui sua natureza jurídica de empregado.
Pode ser denominado como empregado estratificado (expressão concebida por
Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, 2017, p. 158), assim como
o terceirizado, o teletrabalhador, o empregado submetido à jornada de tempo
parcial e o empregado hipersuficiente, isso porque foram submetidos à legislação dissociada dos princípios protecionistas e regentes do Direito do Trabalho,
representando um retrocesso social e jurídico. Ademais, o contrato de trabalho
intermitente é inconstitucional, uma vez que precariza a relação de emprego,
promove um efetivo retrocesso social, e lesiona a dignidade da pessoa humana,
ao não se garantir direitos fundamentais básicos do trabalhador, tais como o
direito ao recebimento de um salário mínimo mensal e a limitação à jornada
de trabalho, assim, expõe o empregado à um em elevado risco de acidente de
trabalho e doenças ocupacionais. Além disso, prejudica o pertencimento de classe,
o reconhecimento da sua identidade e a respectiva inclusão social através do
trabalho. Por fim, a definição de trabalho intermitente, prevista na CLT, traz uma
atecnia jurídica, ao utilizar o termo “contínua”, isso porque um dos elementos
que caracterizam a relação de emprego é a não eventualidade. Já a expressão
“contínua” é utilizada como elemento caracterizador do emprego doméstico, não
se aplicando ao trabalho urbano. O instituto não deve ser aplicado em atividades
em que se faz necessária a prestação de serviço semanalmente e integradas na
estrutura empresarial, mas nas atividades pontuais e que não estão inseridas na
dinâmica do empreendimento. Tem-se que o intermitente mora no limbo, afinal,
entre o autônomo e o empregado tradicional, correspondendo, portanto, a uma
metamorfose jurídica, já que mistura estes dois tipos de trabalhadores em uma
nova figura. Na verdade, se o trabalhador não comparece nem um dia na semana
na empresa, corolário lógico que tanto a continuidade ou a habitualidade estão
afastadas, e deverá ser considerado um autônomo, e lado outro, se ele comparece
ao menos uma vez por semana, incidirá sobre ele a habitualidade e tão logo, será
um empregado tradicional. Fazendo uma hermenêutica sistêmica do intermitente, tem-se que ele fica caracterizado quando o trabalhador que é especializado
técnica ou cientificamente, é convocado para comparecer na empresa, em período
superior a uma semana, porém, calculada dentro de um específico mês. Ou seja, o
seu elemento caracterizador é ele prestar serviços dentro de um específico mês,
mas não de maneira semanal, e principalmente não mais que duas vezes dentro
dela. Para tanto, será empregado o método dedutivo, pretendendo-se, a partir das
premissas apresentadas, se chegar a uma conclusão quanto ao tema em debate
(LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 74).
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Resumo: O artigo enfrenta a legitimação da precarização do trabalho para
recuperar a economia. Entendida como forma jurídica que possibilita a redução
do valor da força de trabalho, para abaixo até mesmo do valor de reprodução da
classe trabalhadora, a precarização tenta se legitimar pelo argumento de que
os trabalhadores detentores de direitos plenos são privilegiados e excluem do
mercado de trabalho tantos outros trabalhadores. Relacionando direitos sociais á
“custos”, o suposto alto custo do trabalho, diante do potencial econômico limitado
das empresas, limitaria a economia e causaria desemprego. Em suma, o que se
diz é que os trabalhadores são os culpados pela exclusão social, transformando
a redução de direitos em uma política de justiça social, como consta, expressamente nos relatórios das “reformas” trabalhista e previdenciária brasileiras.
No entanto, a justiça social, preconizada desde a formação da Organização das
Nações e, posteriormente, com a institucionalização das Nações Unidas, é um
preceito que busca a melhor repartição da riqueza socialmente produzida. Em
sentido oposto ao de custo, a compra da jornada de trabalho pelos empresários é
exatamente aquela que produz valor e produz a riqueza econômica a ser consumida. A retirada de direitos tem a ver, portanto, com o barateamento da jornada
de trabalho que é inversamente proporcional aos lucros. Nessa medida o paralelo
não se faz por menos direitos e mais emprego, mas menos direitos e mais lucro
privado dos empregadores. A economia política marxista ainda esclarece que o
período de grande indústria com organização ampliada do trabalho tem como
característica intrínseca a exclusão da força de trabalho, gerando desemprego.
Contudo, o sintoma é causado pela organização privada do trabalho que na medida
em que aumenta a produtividade ao invés de reduzir coletivamente a jornada de
trabalho, mantém a jornada e exclui trabalhadores que “sobram”. Clarificar a
economia política do desemprego é essencial para compreender que a retirada
de direitos não tem o condão de aumentar o emprego, mas apenas majorar os
lucros na exploração do trabalho. Ademais, no que se refere a economia nacional,
a retirada de direitos do trabalho e direitos sociais agrava a crise econômica pois
reduz o mercado interno diminuindo o consumo e desindustrializando o país.
Ainda, nos torna mais dependentes da venda de commodities baratas para os
países centrais, fato gerador da crise econômica atual. Enfrentar a crise econômica
e gerar empregos passa necessariamente por aumentar salários e direitos sociais,
criar mercado interno e mesmo nos marcos do capital, absorver uma maior parte
da força de trabalho disponível. Precarização, portanto, trata-se de uma distribuição da miséria, enquanto as maiores porções de toda riqueza produzida ficam
restritas às mãos de poucos conglomerados econômicos internacionais e de seus
representantes intelectuais, políticos e culturais.
Palavras-chave: Precarização. Emprego. Crise.
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A TARIFAÇÃO DO DANO IMPOSTA PELA
REFORMA TRABALHISTA
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DESASTRES DE MARIANA E
BRUMADINHO.
Ana Maria Andrade Lara168
Juliana Benício Xavier169
Paulo Eduardo Vieira de Oliveira170

Resumo: Em 05 de novembro de 2015, assistimos ao rompimento da
barragem de Fundão, um empreendimento controlado pela anglo-australiana
BHP Billiton e pela brasileira, Vale S.A. No seu trajeto, o composto de minérios e
água levou consigo dezenove trabalhadores171 e desencadeou um aborto (XAVIER
e VIEIRA, 2016). Após três anos, em 25 de janeiro de 2019, o evento voltou a se
repetir em outra barragem da mineradora Vale. Desta vez, 254 foi o número de
pessoas mortas, além das 24 cujos restos mortais ainda não foram encontrados.
Pretendemos analisar, à luz desses dois acidentes de trabalho172, a constitucionalidade da tarifação do dano inserida no art. 223G da CLT pela Lei 13.467/2017.
Partiremos da normatividade da Constituição e dos avanços conquistados no
campo do direito civil, que tem caminhado no sentido de ser instrumento de
concretização da “máxima eficácia social”, objetivo que só pode ser alcançado
caso “não se percam de vista os valores consagrados no ordenamento civil-constitucional” (TEPEDINO, 2003, p. 15). Partindo do princípio da reparação integral
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(artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), o civilmente responsável possui
a obrigação de indenizar de maneira ampla aquela ou aquele a quem tenha imposto
um dano. Nesse contexto, “tarifar o dano” envolveria lançar mão de um juízo
simples e puramente objetivo, que emoldura categorias, desconsiderando “as
circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado”, critérios que devem ser
observados com a finalidade “de afastar eventual tarifação do dano”. (STJ. 2019).
A partir dessa reflexão pretendemos responder aos seguintes questionamentos:
Traços contratuais, mais precisamente o salário auferido pela vítima, podem
influenciar na responsabilidade objetiva consubstanciada nos prejuízos conexos
à atividade desenvolvida e, para além disso, limitar eventual indenização devida a
título de danos extrapatrimoniais? Muitas são as características em comum entre
o acidente de trabalho de 05 de novembro de 2015 e o de 25 de janeiro de 2019.
Existe coerência na possível redução brutal no valor das indenizações a serem
pagas em favor das famílias das trabalhadoras e dos trabalhadores mortos em
2019, se comparados aos que faleceram em 2015, por estarem divididos pela Lei
13.467/2017? Como legitimar que se confira tratamento indenizatório distinto a
pessoas que foram vítimas do mesmo evento danoso (rompimento da barragem
em Brumadinho), já que a proposta do art. 223G é determinar que o dano seja
medido pelo salário auferido por cada trabalhadora e trabalhador a ser indenizado? Considerando que (1) o Direito do Trabalho, ao adquirir autonomia o
fez justamente no sentido de incorporar aspectos cogentes voltados aos valores
sociais; (2) está em curso uma mudança paradigmática no direito privado, que
o tem impulsionado a superar o caráter individualista em favor do princípio da
socialidade; admitir a tarifação do dano imposta pela Lei 13.467/2017 é um retrocesso, reconduzindo o direito do trabalho à lógica individual e patrimonialista, o
que já não é admitido sequer no âmbito do direito civil.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Danos Extrapatrimoniais.
Tarifação.
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DE “COMMODITY” EM “COMMODITY”, A
REPETIÇÃO (IN)FINITA DA HISTÓRIA
A VELHA EXPANSÃO CAPITALISTA E OS NOVOS
MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DO SER HUMANO E DA
NATUREZA
Juliana Benício Xavier173
Maria da Glória Ferreira Trogo174
Raphael Vinicius de Sousa Resende175

Resumo: Nos capítulos finais do Livro I de “O Capital: Crítica da Economia
Política”, Karl Marx desvenda o processo por meio do qual o modo capitalista de
produção afirmou-se historicamente, suplantando o antigo sistema feudal. Não
foram “o direito e o trabalho” os únicos meios de enriquecimento, desde tempos
imemoriais (MARX, 2017, p. 786). Ou seja, não foi o somatório da abstinência à
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dedicação ao trabalho que garantiram a fonte inicial da acumulação capitalista.
A estrutura econômica da sociedade feudal precisou ser forçosamente dissolvida
para liberar os elementos que compuseram a estrutura econômica da sociedade
capitalista. A trabalhadora e o trabalhador só se tornaram livres para disporem de
si ao se emanciparem da servidão e da coação corporativa. Em processo concomitante, essas e esses recém-libertos são esbulhados de todos os meios de produção,
ou seja, de “todas as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais
lhes ofereciam” (MARX, 2017, p. 787). O modelo proposto por Marx identifica a
acumulação na “pré-história” do capitalismo. A verdade, todavia, é que esses
processos acompanham a vida desse modo de produção. Partindo dessa análise
histórica, a que Marx chama de acumulação primitiva de capital, pretendemos
analisar a atuação da mineradora Vale S.A., que expande suas atividades à custa
da (1) super-exploração da força de trabalho, entregando adoecimento e morte
para trabalhadoras e trabalhadores; (2) utilização de mão-de-obra escravizada
(escravidão contemporânea); (3) expulsão territorial de povos e comunidades
tradicionais; (4) supressão de formas alternativas de produção e consumo. Com
a finalidade de verificar que, ainda atualmente, o processo de acumulação passa
ao largo da romantizada valorização do valor, analisaremos o rompimento das
barragens de rejeitos da Vale em Mariana (2015) e Brumadinho (2019). Partiremos
de uma propaganda institucional em que a empresa se compara aos “grandes
navegadores” da Idade Moderna e aos “bandeirantes”. No convite para assistir
ao anúncio, a Vale diz: “Foram as descobertas que mudaram a humanidade,
mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. É preciso reinventar
cada passo para tornar o futuro um lugar melhor para todos. Redescobrir é estar
constantemente em busca de novas formas de evoluir. Somos Redescobridores!
Assista ao vídeo e confira o nosso manifesto” (Redescobridores Vale, 2019). No
artigo que nos propomos a escrever, pretendemos responder a alguns questionamentos: A Vale é redescobridora ou é (co) criadora de um mundo (1) com cerca
de 195 milhões de pessoas desempregadas e de 100 milhões de pessoas sem teto;
(2) com mudanças climáticas ameaçadoras, perda drástica de biodiversidade,
profunda redução da água doce disponível e poluição letal do ar? O modelo de
evolução que propõe estaria fundado no roubo, na inserção forçosa no mercado
de trabalho mulheres e homens que, de alguma forma, resistiam em se transformarem em “vendedoras e vendedores de sua força de trabalho”? Repetindo a
violenta história da colonização, a Vale quer obliterar os ocupantes dessas terras?
A nossa hipótese é que, ao fazer apologia ao passado bandeirante e à invasão (a
que chama de “descoberta”) do nosso continente por portugueses, ingleses e
espanhóis, a mineradora responsável pelos maiores desastres socioambientais
do Brasil forja um processo de reinvenção do passado para justificar o presente
(crimes de Mariana e Brumadinho) e, por que não, o futuro (Barão de Cocais e
outras cujo potencial ameaçador sequer conhecemos).

Palavras-chave: Expansão do capital. Vale S.A. Mineração.
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UM ESTUDO DA TERCEIRIZAÇÃO A PARTIR
DOS CRIMES SOCIOAMBIENTAIS DA VALE
S.A. E DA BHP BILLITON EM MARIANA E
BRUMADINHO/ MG
Jackeline Benício Xavier176
Juliana Benício Xavier177
Lucas Reis da Silva178

Resumo: Partiremos da compreensão de terceirização como o “processo
de contratação de trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo último é
a redução de custos com a força de trabalho e/ou a externalização dos conﬂitos
trabalhistas” (MARCELINO, 2013, p. 50). Nossa proposta é refletir acerca de um
dos mecanismos atualmente mais utilizados no mundo do trabalho a fim de
espoliar trabalhadoras e trabalhadores na relação deste com o capital: a terceirização. Dados demonstram a íntima relação entre o referido fenômeno e o
trabalho escravizado contemporâneo, com o aumento da ocorrência de acidentes
de trabalho, com o exercício de atividade laboral em jornada extrapolada e com a
percepção de menor remuneração das terceirizadas e terceirizados em relação às
empregadas e aos empregados da empresa tomadora. Grandes empresas, a fim de
maximizarem seus lucros, terceirizam parte de sua cadeia produtiva repassando
a outras empresas, e às vezes às próprias trabalhadoras e trabalhadores, obrigações trabalhistas que lhe cabiam, inclusive aquelas relativas ao meio ambiente
de trabalho. A intermediação de mão de obra reforça o caráter de “mercadoria”
da força de trabalho humana. O fracionamento da mais-valia entre o tomador
de serviços e a empresa interposta evidencia a qualidade mercantil da força de
trabalho ao mesmo tempo em que representa dupla exploração da trabalhadora e do trabalhador. Ao inserir contrato jus-civilista na relação tipicamente
trabalhista, marcada por princípios próprios, como o da subordinação jurídica e
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da hipossuficiência, a terceirização, de um lado, cria uma cortina de fumaça na
relação social do trabalho e, de outro, intensifica a contradição entre o capital
e o trabalho que a caracteriza. Em 05 de novembro de 2015 o Brasil assistiu ao
rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, uma aventura
jurídica formada pela brasileira Vale S.A. e pela Anglo-australiana BHP Billiton.
No episódio, que despejou 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração
na bacia do rio Doce, 19 homens trabalhadores foram mortos, dos quais, 13 eram
terceirizados (XAVIER E VIEIRA, 2016). Em 25 de janeiro de 2019, estoura uma
segunda barragem de rejeitos da Vale, na cidade de Brumadinho, repetindo-se
o crime socioambiental. Desta vez, 254 foi o número de pessoas mortas já identificadas, restando 24 a serem encontradas/os. A empresa ainda não publicou
qualquer documento informando dentre estes, quem eram suas empregadas e
empregados. Se mantida a proporção do primeiro evento, cerca de 190 seria o
número de funcionárias e funcionários terceirizados. O presente artigo partirá dos
rompimentos das barragens de rejeitos de mineração da Vale S.A. e da BHP Billiton,
com a finalidade de avaliar os impactos que a terceirização causa na relação entre
o capital e o trabalho. Buscaremos analisar as implicações da terceirização na
degradação do meio ambiente laboral, sua contribuição na intensificação do
desequilíbrio na relação acima identificada, refletindo sobre o instituto como
mecanismo de expansão do capital.
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VIRTUS IN MEDIO OU IN VERITAS III
Mariana Benevides da Costa179
Marilu Freitas180

Resumo: O presente estudo encerra a trilogia intitulada “Virtus in medio”
ou “in veritas”, em que se analisa a situação do trabalhador autônomo economicamente dependente, surgida no ordenamento jurídico brasileiro, de forma
positivada, a partir da Lei n.º 13.467, de 14 de julho de 2017. Assim, uma vez
expostas a referida figura e seus correlatos no direito comparado, bem como suas
características, conexões sociais e limitações fático-jurídicas, volta-se, agora, de
forma inédita e inovadora, para mais um aspecto dessa relação de trabalho de tão
restritas possibilidades, para o fim de completar e ultimar a tratativa da matéria. A
propósito, cuida-se do meio ambiente do trabalho desse obreiro qualificado como
sendo autônomo exclusivo, buscando-se, a partir de levantamentos doutrinários
e jurisprudenciais, a propositura de um necessário redesenho para o panorama
ora predominante, onde o que se tem visto, de regra, é a prevalência da referida
condição de autonomia, sobre qualquer responsabilidade do tomador de serviço.
Ignora-se, no particular, que o meio ambiente do trabalho hígido e seguro é um
direito humano fundamental, o qual não mais se subsume à figura do empregado,
stricto sensu, alcançando, na verdade, todo e qualquer trabalhador, inclusive –
e quando o caso de não se tratar da hipótese majoritária de uma contratação
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empregatícia defraudada –, a figura disposta no art. 442-B, da CLT, redação pós
Reforma Trabalhista. Assim, visa este estudo superar o genérico e equivocado
entendimento de que, relativamente ao trabalhador autônomo, não têm seus
empresários contratantes obrigações e responsabilidades respeitantes aos riscos
laborais. Multifatoriais quanto às causas respectivas, acidentes e morbidades
do trabalho suportados pelos trabalhadores autônomos exclusivos podem, sim,
suscitar deveres e encargos empresariais, seja no âmbito preventivo, seja no
âmbito reparatório, inclusive, de forma objetiva, a teor da Política Nacional do
Meio Ambiente, também aplicável à espécie. Neste sentido, vertem-se casuísticas
do risco inerente da atividade, como, também, casuísticas respeitantes ao risco
geral da vida, próprio da chamada sociedade do risco (ou risiko gesell schaften),
explicando-se, quanto a cada qual delas, o que seja – ou não – uma decorrência
nomológica e quais são os respectivos acréscimos consectários. Tece-se, finalmente e como um fechamento conclusivo, oportuno quadro jurisprudencial para
o assunto.

Palavras-chave: Trabalho Autônomo Exclusivo. Meio Ambiente do
Trabalho. Responsabilidade Civil. Tomador do Serviço.
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NORMAS INTERNAS E BIOPOLÍTICA
A GESTÃO MINUCIOSA – E MERCADOLÓGICA – DO
CORPO DO TRABALHADOR
Bruno Rodrigues Zanello181

Resumo: O presente trabalho analisa o poder exercido sobre o corpo dos
sujeitos na relação de trabalho. Trata-se de deslocamento do eixo tradicional de
análise do poder, a saber, o soberano, exaustivamente teorizado e contextualizado,
apontando para o biopoder, para aquelas situações que escapam dos dispositivos
jurídicos e de suas regulamentações, superando a visão contratualista de poder
como um bem jurídico, para demonstrá-lo em sua natureza relacional, capilar. Tal
reconhecimento implicou, necessariamente, em uma reconfiguração epistemológica do direito do trabalho que, num primeiro momento, focou - partindo das
premissas foucaultianas - na dimensão disciplinar do poder, voltada a fabricação
dos corpos e a construção disciplinar de uma nova economia do poder a partir
dos séculos XVII e XVII. Nessa dimensão do poder, a busca é por aquilo que pode
ser extraído dos corpos a partir de uma relação contínua de vigilância, assegurada pelos dispositivos de disciplina, no modelo da sociedade normalização.
Todavia, conforme o próprio Foucault destacou, existe uma teia de relações que
não podem ser explicadas por essas duas formas de poder. Trata-se de um poder
que incide sobre a vida, com surgimento historicamente datado no século XVIII
e que, com o passar do tempo, produziu uma mutação na dinâmica do poder,
inclusive, nas relações de trabalho. Seu nascimento implica numa transformação
dos dispositivos de poder, voltando-se para uma análise do aspecto biológico da
corporalidade, em uma gestão da vida do corpo, não voltado em torná-lo útil e
dócil, como no poder disciplinar, mas sim voltado a uma gestão da coletividade.
A partir dos aportes das teorizações de Foucault e Esposito, o artigo procederá a
análise desse novo modelo de gestão biológica dos corpos nas relações de trabalho
a partir da análise de dois casos topicamente escolhidos. O primeiro caso analisado é o de empresas que obrigam os funcionários a utilizarem vestimentas, fitas
adesivas e “meias-calças” para encobrir as tatuagens, numa gestão onde o corpo
é objeto da gestão biológica do empregador, que busca anular a subjetividade
expressa nas tatuagens em nossa sociedade hipermoderna, gerindo-o coletiva e
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biologicamente, enfraquecendo direitos consagrados na modernidade. O outro
caso típico é a reprovação de empregado em testes físicos e/ou o estabelecimento
de padrões corporais para o exercício de atividade profissional, numa gestão
biológica que alcança até mesmo o padrão alimentar do empregado. Colocado o
arsenal teórico e os dois casos escolhidos, o trabalho mostrará de que forma esse
dispositivo biopolítico presta-se ao enfraquecimento dos direitos fundamentais
do trabalho, que está vinculado ao poder soberano, insuficiente no oferecimento
de novas respostas aos problemas, enfraquecendo nosso modelo democrático.

Palavras-chave: Biopolítica. Dispositivos; Direitos Fundamentais do
Trabalho
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AS INCOERÊNCIAS PRÁTICAS NA TUTELA
LENITIVA DO ART. 223-G, §1º, DA LEI
13.467/2017
A TARIFAÇÃO DO DANO MORAL E O CASO BRUMADINHO
Anselmo Luiz Bacelar Junior182
Bruna Figueira Marchiori183

Resumo: A partir da Reforma Trabalhista, foi inserido no texto da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) o parágrafo primeiro do artigo 223-G,
que promove substanciais alterações na disciplina jurídica dos danos extrapatrimoniais no âmbito do direito do trabalho. Nesse aspecto, o mencionado dispositivo
cria um verdadeiro modelo de tabelamento do dano moral ao estabelecer uma
tipificação dos interesses que devem ser juridicamente tutelados, reduzindo as
hipóteses de cabimento de indenização e criando uma vinculação do valor das
indenizações ao salário do trabalhador. A problemática verificada nessa alteração
proposta pela reforma é justamente essa parametrização estanque do dano moral
pautada nos salários do lesado. Esse critério pode criar dissonâncias na realidade
quando observados os casos concretos, na medida em que um mesmo dano pode
gerar indenizações de montantes significativamente díspares (PIRES, 2018, p. 30).
Frise-se que o modelo adotado pelo legislador reformista confronta o princípio
da vedação ao retrocesso e da máxima do in dubio pro operario, tendo em vista
que o trabalhador, que anteriormente possuía maior tutela de seus direitos diante
de danos de caráter extrapatrimonial, agora vê-se confrontado com verdadeiros
óbices legais para a obtenção de indenizações (CORTIANO, RAMOS e ARNT, 2018).
O caso Brumadinho é um em que essa potencial discrepância da tarifação se revela:
com múltiplos lesados que possuem distintos aspectos subjetivos, sendo uns
empregados outros lesados na esfera civil, as bases de quantificação do dano moral
do Direito do Trabalho ficam em monta substancialmente inferior às do Direito
Civil, dando uma tutela jurídica distinta para quem está em mesma condição
de fato e de direito (CASAGRANDE, p. 98, 2017). Outrossim, dentro do próprio
Direito do Trabalho há uma distinção prejudicial de reparação a depender do
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cargo que os lesados ocupavam, havendo maior reparação extrapatrimonial para
aqueles que possuíam maiores salários, critérios essencialmente não correlatos,
visto que a lógica da reparação pelo dano moral é de restaurar, na medida do
possível, dado o caráter lenitivo da reparação um dano causado, que ocorre de
igual modo à todos no caso Brumadinho, independentemente do salário percebido,
reparando pelo dito “preço da dor” (pretium doloris) (PEREIRA, p. 317, 2001).
A pesquisa utiliza a revisão de documentos da literatura jurídica atinentes ao
tema para traçar conclusões gerais ante a observação de fenômenos específicos,
descoberta a relação entre eles e a generalização da relação, por via do método
indutivo (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 86), bem como a observação do caso
concreto de Brumadinho sobre as potenciais consequências da tarifação do dano
moral para os envolvidos. Diante de todo o exposto, objetiva o presente trabalho
realizar uma análise crítica dos efeitos da inclusão do artigo 223-G, §1º, da lei
13.467/2017 nas demandas laborais relativas a dano moral no caso Brumadinho,
refletindo acerca da constitucionalidade do dispositivo legal e de sua convencionalidade. Importante, ademais, traçar conclusões sobre se as mudanças trazidas
são consoantes com os objetivos justificadores da criação do supracitado artigo
pelo legislador reformista.

Palavras-chave:
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Trabalhista.
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O DANO BIOLÓGICO E A PLURALIDADE
DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS
Caroline Reisen de Albuquerque184

Resumo: Novas dinâmicas nas relações de trabalho são reflexos das
inúmeras modificações socioeconômicas decorrentes do capitalismo pós Segunda
Guerra Mundial. Em especial, a Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0,
marcada pela diversidade, velocidade e inovações, impacta diretamente nas
conformações trabalhistas. Em que pese os direitos trabalhistas conquistados
serem considerados como mínimos, por serem o patamar mínimo garantidor
da dignidade da pessoa humana no âmbito trabalhista, a atual sistemática
mostra-se como um ambiente propício ao vilipêndio de direitos sociais, através da
complexidade dos danos e do exercício abusivo da relação de subordinação entre
empregador e empregado. Como modo de frear essa lógica contrária à conquista
social do direito do trabalho, torna-se essencial a compreensão das vertentes de
danos gerados no meio ambiente do trabalho. Partindo dessa premissa, alcança-se
o questionamento e cerne deste artigo: o que é o dano biológico? Sob a ótica de
direito comparado, o doutrinador italiano Vallebona (2006, p. 395) preleciona que
“per il danno biologico ocorre dedurre una scpecifica lesione dell’integrità psico
física medicamente accertabile”, isto é, o dano biológico é decorrente de lesão à
integridade psicofísica de uma pessoa, sendo suscetível de averiguação médica.
Nessa linha, o presente artigo tem por objetivo enfrentar a indagação exposta e
demonstrar a necessidade de aplicação da modalidade dano biológico no Brasil.

Palavras-chave: Dano Extrapatrimonial; Dano Biológico; Relações
Trabalhistas.
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MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
NA TERCEIRIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
BIOPSICOSSOCIAL
Leonardo Pellegrini185
Marco Aurélio Serau Junior186

Resumo: Há tempos já se ameaçava a prevalência da Súmula 331, do TST:
a única que dispunha acerca da terceirização. Mas 2017 foi ano de mudanças,
dentre as quais as Leis 13.429 e 13.467, Lei da Terceirização e a “reforma trabalhista”, respectivamente, as quais tomaram o manche e guinaram bruscamente
em sentido contrário aos avanços e conquistas que integram o Estado de Direito.
A terceirização, técnica de gestão empresarial cujo intento visa a descentralização
de parte das etapas produtivas, passou a ser entendida sob perspectiva diversa,
quando da mudança sistemática no ordenamento que deu o aval para a exploração
das atividades fim. Verdadeiramente, abriram-se as alas para a concentração
doa esforços sobre as áreas fim ou atividades principais. A modalidade serve ao
achatamento salarial apontado por Pochmann. A deturpação da Lei 6.019 de 1974
foi escancarada. O diploma, que antes tratava de locação de serviços temporários
ou de caráter excepcional entre empresas, passou a abarcar uma gama ilimitada de atividades sujeitas à exploração laboral terceirizada. O limite deixou de
ser a atividade meio e passou a ser a atividade fim; o que, em outras palavras,
compreende o verdadeiro significado de ilimitado. E, à mesma altura que expande
a envergadura da terceirização, inclusive com subcontratações, blinda os contratantes, de maneira que não possam ser obrigados à vinculação empregatícia, como
determinava a antiga regra, mas somente subsidiariamente pelo descumprimento
de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias. O provimento ao RE 958252
e à ADPF 324 se deu sob o fundamento de ser medida necessária para garantir o
pleno emprego, salvaguardando o direito de socorrer-se da tutela em casos de
abusos. A conjuntura, no entanto, mostra-se, ao contrário do posicionamento do
Supremo, desfavorável ao trabalhador, principalmente sob a perspectiva do meio
ambiente de trabalho (traçando um recorte para o estudo biopsicossocial). À luz
da Constituição, e do próprio princípio da dignidade humana, é direito de todos
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o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem exceções, o que abarca tanto
os trabalhadores urbanos quanto os rurais. Do espectro internacional, impera
perceber, principalmente, a Convenção 155 da Organização Internacional do
Trabalho, que trata da “Segurança e Saúde dos trabalhadores”, a qual abrange
todas as áreas de atividade econômica, todas as modalidades de relação de trabalho
e também compreende como local de trabalho todos os lugares em que o obreiro
deverá comparecer e esteja sob qualquer espécie de controle do empregador.
Assim, como há de se expor, o trabalho objetiva demonstrar a fragilidade da
legislação quanto aos terceirizados no meio ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Terceirização. Meio ambiente. Constituição.

DESAFIOS PARA A PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO
A APLICAÇÃO DE ENUNCIADOS DAS JORNADAS DA
ANAMATRA PELO TRT-3 EM TEMPOS DE REFORMA
Karen Artur187
Laís Cristine Saggioro Oliveira188
Vinícius Antônio Toscano Simões Nabak189

Resumo: Ao longo do tempo, a interseção do Direito do Trabalho
com as demandas ambientais propiciou uma normatividade própria em torno
da proteção do trabalhador e do meio ambiente laboral. Essa normatividade
implica na proteção da vida humana, verdadeiro tema de saúde pública expresso
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tanto no âmbito constitucional, como no das políticas públicas e da agenda do
Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho. Diante da constante
tensão das relações de trabalho na temática, cabe apontar os sentidos contrários da Reforma Trabalhista de 2017 aos desenvolvimentos dessa proteção no
ordenamento nacional, de maneira a mapear como os juristas do trabalho e a
jurisprudência têm lidado com os desafios que já se delineavam e com aqueles que
foram somados a partir da reforma. Para tanto, a presente pesquisa foi realizada a
partir do exame da aplicação dos enunciados publicados pela Associação Nacional
de Magistrados do Trabalho (ANAMATRA), na 1a e na 2ª Jornadas de Direito e
Processo do Trabalho em acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(Minas Gerais) sobre a temática em questão, extraídos da base de dados do TRT
3, no período do primeiro ano da reforma trabalhista de 2017. Com os resultados
desta amostra verificou-se que os enunciados da primeira jornada no tema da
responsabilidade do empregador, principalmente do referente à inversão do ônus
da prova em favor da vítima nas ações indenizatórias por acidente do trabalho,
estavam sendo aplicados. Em relação à segunda jornada, observa-se a presença
majoritária de enunciados atinentes ao acesso à justiça. Desse modo, por meio
da defesa do direito fundamental do acesso à justiça, trabalhadores puderam
ter ao menos discutidas questões relativas à sua saúde e segurança sem terem
que sofrer com limitações institucionais impostas por terem apresentado essas
demandas. Tais demandas referem-se desde a direitos básicos como o adicional
de insalubridade até discussões que cada vez mais devem ganhar destaque diante
das pressões econômicas e políticas a respeito do direito a um meio ambiente
laboral não agressor de sua dignidade física, mental e social. Além disso, os casos
revelam-se representativos de ações individuais contra grandes setores econômicos. Com isso, apontamos para a importância da manutenção da abertura
institucional a esses debates para a manutenção de uma esfera pública a favor
dos sentidos humanizadores da construção sócio -jurídica de proteção ao meio
ambiente laboral enfatizada pela Constituição de 1988 e pela OIT. Esses sentidos
buscam afirmar a dimensão coletiva da proteção do meio ambiente do trabalho,
afastando a mobilização total trazida pelo mercado, que destrói as condições
genuinamente humanas pretendidas pelos pactos sociais do pós-guerra, tal qual
nos alerta o grande jurista Alain Supiot.

Palavras-chave: Meio Ambiente do Trabalho. Reforma Trabalhista.
Enunciados. Anamatra. TRT 3

209

REFERÊNCIAS
ANAMATRA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho deixa
herança histórica para operadores do Direito. Brasília: 22 de novembro de 2011.
Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/18971-1-jornada-de-direito-material-e-processual-na-justica-do-trabalho-deixa-heranca-hist-rica-para-operadores-do-direito05336775440105028 . Acesso em: 14 de
junho de 2019.
______________. 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho.
Brasília: 19 de outubro de 2017. 2017a. Disponível em: http://www.jornadanacional.
com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=4 . Acesso em 14
de junho de 2019.
______________. Reforma trabalhista: Anamatra divulga íntegra dos
enunciados aprovados na 2ª Jornada. Brasília: 17 de outubro de 2017. 2017b.
Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25797-reforma-trabalhista-anamatra-divulga-integra-dos-enunciados-aprovados-na-2-jornada . Acesso em 15 de junho de 2019.
ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Milton. A terceirização e o descompasso com a higidez,
saúde e segurança no meio ambiente laboral: responsabilidade solidária do tomador
do serviço a partir das normas de saúde e segurança no trabalho. Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, MG, v. 58, n. 89, jan./jun. 2014,
p. 67-81.
ARTUR, Karen. Saúde do Trabalhador: Desafios da institucionalização de um direito
humano. Direito Ambiental do Trabalho, v. 2: Apontamentos para uma teoria geral.
FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, Ney; SEVERO, Valdete
Souto (Coord.). São Paulo: LTr, pp. 55- 62, 2015.
DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS. Terceirização e precarização das condições de trabalho:
Condições de trabalho e remuneração em atividades tipicamente terceirizadas e
contratantes. São Paulo, n. 172, mar. 2017.
FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, Ney; SEVERO, Valdete
Souto (Orgs). Direito Ambiental do Trabalho: Apontamentos para uma Teoria Geral
– Volume 2. São Paulo: LTr, 2015, p.441-452.
FONSECA, Vicente José Malheiros da. Meio Ambiente do Trabalho e Saúde do
Trabalhador. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, Ney;
SEVERO, Valdete Souto (Orgs). Direito Ambiental do Trabalho: Apontamentos para
uma Teoria Geral – Volume 2. São Paulo: LTr, 2015, p. 21-51.

210

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito Fundamental ao Meio Ambiente do
Trabalho Hígido: Responsabilidade Civil do Empregador. In: FELICIANO, Guilherme
Guimarães; URIAS, João;
MARANHÃO, Ney; SEVERO, Valdete Souto (Orgs). Direito Ambiental do Trabalho:
Apontamentos para uma Teoria Geral – Volume 2. São Paulo: LTr, 201, p. 429-440.
GARGARELLA, Roberto; DOMINGO, Pilar; ROUX, Theunis. Courts and Social
Transformation in New Democracies: an Institutional Voice for the Poor?. 1ª Edição.
Londres: Routledge, 2006.
MARANHÃO, Ney. Meio ambiente laboral: relevância sócio-jurídica de seu
reconhecimento constitucional. MELO, Raimundo Simão de; ROCHA, Claudio
Jannotti (Coord.). Constitucionalismo, Trabalho, Seguridade Social e as Reformas
Trabalhista e Previdenciária. São Paulo: LTr, 2017, p. 450-458.
MELO, Raimundo Simão. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador.
São Paulo: LTr, 2004.
_____________________ Responsabilidade do empregador pelos
acidentes de trabalho – evolução histórica e legislativa. In: FELICIANO, Guilherme
Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, Ney; SEVERO, Valdete Souto (Orgs). Direito
Ambiental do Trabalho: Apontamentos para uma Teoria Geral – volume 2. São
Paulo: LTr, 2015, p.453-464.
MONTEIRO, Carolina Masotti. A responsabilidade patronal diante das doenças
ocupacionais. In: NEVES, Ingrid Cruz de Souza; NEVES, Isabelli Cruz de Souza; SILVA,
Rinaldo Mouzalas de Souza e. Direito Ambiental no trabalho: o meio ambiente do
trabalho, uma aproximação interdisciplinar. Direito Ambiental do Trabalho, v. 2:
Apontamentos para uma teoria geral. FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS,
João; MARANHÃO, Ney; SEVERO, Valdete Souto (Coord.). São Paulo: LTr, 2015, p.
13- 20.
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenização por Acidente do Trabalho ou Doença
Ocupacional. 4ª Edição. São Paulo: LTr, 2008.
SANTOS, José Aparecido dos. Reforma trabalhista e proteção à saúde do trabalhador.
Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, PR, v.
7, n. 64, dez. 2017/jan. 2018, p. 53-64.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; SEVERO, Valdete Souto. O acesso à justiça sob a mira
da reforma trabalhista: ou como garantir o acesso à justiça diante da reforma
trabalhista. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
Curitiba, v. 6, n. 61, jul./ago. 2017, p. 57-92.
SUPIOT, Alain. Governance by Numbers: The Making of a Legal Model of Allegiance.
Portland: Bloomsbury, 2017.

211

TST - Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro ano da reforma
trabalhista: efeitos. Brasília: 5 de novembro de 2018. Disponível em:
http://tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/
primeiro-ano-da-reforma-trabalhista-efeitos?inheritRedirect=false%20%3E
.
Acesso em 14 de junho de 2019.

TRABALHO CONTEMPORÂNEO. VÍNCULOS
DOS ADOECIMENTOS COM O TRABALHO
SUBORDINADO. A CONFLUÊNCIA ENTRE A
TEORIA JURÍDICO TRABALHISTA CRÍTICA
E A TEORIA ORGANIZACIONAL CRÍTICA
Andrade, Everaldo Gaspar Lopes190
Lira, Fernanda Barreto191
Malagueta, Raïssa Saldanha Menezes192

Resumo: Parte-se do fato da doutrina jurídico-trabalhista clássica,
ao tratar do adoecimento no trabalho e pelo trabalho, limitar-se à análise dos
subsistemas normativos que dizem respeito à saúde, segurança e medicina do
trabalho, descritivamente, reduzindo suas proposições hermenêuticas a uma
análise voltada para o interior dos subsistemas jurídicos, possibilitando vôos
interpretativos apenas pela articulação com as normas internacionais, buscando
preservar o postulado geral do trabalho entendido como decente. Ainda, evidencia
a necessidade de contextualização das normas e princípios deste ramo com as
multifacetadas organizações de trabalho, fruto, sobretudo, das novas tecnologias
da informação e da comunicação, e dos modelos de gestão/administração que se
impuseram a partir da década de 1980. Busca-se engendrar uma linha hermenêutica capaz de demonstrar que o adoecimento vincula-se ao próprio objeto
do Direito do Trabalho, o trabalho contraditoriamente livre e subordinado, ou
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melhor: à subordinação, por adesão, da força do trabalho ao capital. Aproximando
a teoria jurídica clássica à teoria social crítica, com base na visão do Direito
Capitalista do Trabalho de Wilson Ramos Filho (2012), o qual, inspirado pela
sociedade do controle difuso de Michel Foucalt, discute-se os novos métodos de
gestão e o mal estar laboral generalizado, analisando especificamente cada um dos
espíritos do capitalismo, inclusive no que se refere às inversões de perspectivas.
Percorre outras variáveis do processo considerado por David Harvey (2012) como
aquele que desencadeou a passagem do sistema fordista para o da acumulação
flexível, enveredando pelas inovações tecnológicas nos métodos de gestão e pelo
desemprego, analisando a autoimplicação interessada, a avaliação individual
indutora de sujeição e o verdadeiro sequestro da subjetividade dos trabalhadores,
pelo qual são manipulados e convencidos a incorporarem o sentimento de obrigação moral em relação às expectativas empresariais. Comprova-se o aumento da
ansiedade no trabalho, especialmente pela composição de sistemas integrados de
gestão – enterprise resource plannings – permitindo trocas on line de mensagens e
comunicações metrificadas e vigiadas diuturnamente, e de avaliações individualizadas de performances fruto de um complexo sistema de premiações. Rompe
com os modelos de gestão anteriores e conduz à busca de trabalhadores cada
vez mais competentes, flexíveis, polivalentes, criativos e autônomos, liderados
por um “manager” (auxiliado por coachs, team leaders e experts) referenciados
por meio de um sofisticado sistema informatizado de controle, e responsáveis
pela introdução de mecanismos igualmente sofisticados que objetivam manter
os trabalhadores em permanente estado de ansiedade produtiva, garantida por
avaliações individuais e coletivas, dominando pela precarização laboral (Harvey,
2012). No esteio do pensamento de Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, acerca
da necessidade de desconstrução do paradigma do trabalho livre/subordinado
como objeto do direito do trabalho, e ainda tomando por base a visão de Ricardo
Antunes sobre o novo proletariado global, entendem os autores ser irreversível
o vínculo do adoecimento com o trabalho subordinado, uma vez que decorrente
e inerente a ele, impondo-se a redescoberta do trabalho como ontologia do ser
social distante do adoecimento, retomando-se os movimentos emancipatórios e
contrahegemônicos para ampliar o cânone da proteção e prevenir o adoecimento,
numa resistência orquestrada em busca de igualdade, justiça social e cidadania.
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A ATUALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE
CAPITAL A PARTIR DA DEGRADAÇÃO DAS
MULHERES
UMA ANÁLISE FEMINISTA DOS CRIMES DA VALE E DA
BHP BILLITON EM MARIANA E BRUMADINHO
Larissa do Vale193
Michelle Cristina Farias194
Juliana Benício Xavier195

Resumo: No dia 05 de novembro de 2015, aconteceu em Minas Gerais um
dos maiores desastres socioambientais do mundo. Na data, 55 milhões de m³ de
rejeitos de mineração foram despejados na bacia do rio Doce, como consequência
do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, de propriedade da mineradora brasileira Vale S. A. e da anglo-australiana BHP Billiton. Em 25 de janeiro
de 2015, a tragédia se repete com o rompimento de outra barragem de rejeitos de
mineração da Vale S. A. na cidade de Brumadinho, que liberou 17 milhões de m³ de
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mineração na bacia do rio Paraopeba. Diversos eram os usos, sentidos e vivências
das comunidades com as bacias dos rios Doce e Paraopeba, com destaque para
as experiências agroecológicas, experiências da economia solidária, projetos
de homeopatia, horticultura orgânica. As margens dos rios eram habitadas
por mulheres e homens que viviam do pescado, que cultivavam seus próprios
alimentos e forneciam comida saudável e diversificada às populações locais,
sendo certo que além de garantir segurança alimentar, ofereciam resistência a
um modelo econômico cuja expansão faz aumentar progressivamente a nossa
situação de dependência (BARCELOS ET all, 2016). Destaca-se que as mulheres são
as grandes protagonistas na garantia da diversidade de usos, sentidos e vivências
nessas comunidades tradicionais, as quais são compostas por grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social (Decreto
6.040, de 7/02/2017), relacionando-se com a terra de maneira simbiótica, não
a reconhecendo enquanto um espaço de exploração econômica, mas como um
espaço de troca. Ao tornarem inviável o acesso aos rios e às áreas agricultáveis
em suas margens, as empresas estimulam a desigualdade de gênero e causam
retrocesso no processo de empoderamento feminino. Além disso, a BHP Billiton
e Vale S.A. colocam inúmeros empecilhos para reconhecer as mulheres como
atingidas de forma independente de seus companheiros. No que diz respeito à
Mariana, especificamente, relatório do Conselho Nacional dos Direitos Humanos
apontou que “a gestão da tragédia [...] por parte da empresa está centralizada, no
tocante às indenizações, na figura dos chefes de família, o que, em geral, excluiu
jovens e mulheres” (2017, p. 10). Os rompimentos das barragens em Minas Gerais
além de representarem perda da independência financeira, geraram aumento nos
conflitos familiares, dentre os quais, a violência doméstica, além de intensificarem
a sobrecarga física e psicológica que as mulheres enfrentam por cuidar da saúde
dos familiares. Pretendemos investigar os eventos de 2015 e 2019 à luz do livro
“Calibã e a Bruxa”, de Silvia Federici, por meio do qual a autora chama atenção
para a opressão feminina como uma das manifestações do processo de acumulação
primitiva de capital. Ao expandir-se à custa de comunidades e povos tradicionais, a
Vale S. A. resgata um antigo método de produção de riqueza que não tem qualquer
relação com a valorização produtiva do valor, mas que está pautado unicamente
no roubo e na destruição. Ou seja, “o direito e o trabalho” continuam não sendo
os únicos meios de enriquecimento (MARX, 2017, p. 786).
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HIPÓTESES JURÍDICAS
DE CARACTERIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS EM
CASOS DE ACIDENTE DE TRABALHO DOS
MOTOCICLISTAS DE APLICATIVO
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Resumo: Um dos espelhos da chamada uberização do trabalho é o fenômeno crescente dos motociclistas que aderem à realização de entregas através de
aplicativos. O trabalho da categoria se reinventa a partir desta condição - excluindo-se a contratação através do vínculo de emprego ou a prestação de serviços
a carteira de clientes previamente formada, o que efetivamente se caracterizaria como trabalho autônomo - e os motociclistas passam a integrar a massa
cada vez mais expressiva de trabalhadores integrantes de uma zona híbrida no
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que diz respeito à regulamentação, ou seja, sem que se caracterize o vínculo de
emprego ou o efetivo trabalho autônomo, o que demonstra a relação existente
entre o desenvolvimento tecnológico e a precarização. Antes mesmo do referido
aumento significativo do número de motociclistas ocasionado pelo desemprego
estrutural e pelas inovações tecnológicas, o número de acidentes de trabalho
recorrentes da categoria já se mostrava significativo e o índice de motociclistas
mortos em acidentes de trânsito já se fazia alto em comparação à população
que não desenvolve esta atividade (SOARES, et al., 2011). Estudos precedentes
já confirmavam que esses trabalhadores realizam atos muitas vezes contra as
leis de trânsito e preditores de acidentes como uma ferramenta para se atender
à demanda de produção (DINIZ, 2003, p. 220-221). Com o aumento do número
de integrantes da categoria em situação de trabalho precarizado a tendência é
que se alargue também o número de acidentes de trabalho, embora a informalidade não propicie o registro formal para fins estatísticos. Fato é que, no caso
dos motociclistas prestadores de serviço via aplicativo, as empresas, embora não
se responsabilizem em qualquer medida pelos danos causados por acidentes e
não forneçam equipamentos de segurança ou fiscalizem seu uso, aparecem e se
legitimam como mediadoras que fornecem infraestrutura para a realização do
trabalho, definem e detém os instrumentos de avaliação, criam regras e formas de
estímulo ao trabalho que se confundem e operam como controles da produtividade
do trabalhador (ABÍLIO, 2017, p. 21), além de contarem com alta participação nos
lucros dos trabalhadores por estas considerados autônomos. Diante do exposto,
o presente estudo se propõe a analisar em que medida as empresas devem ser
responsabilizadas em casos de acidente de trabalho dos motociclistas que prestam
serviço por aplicativo, considerando-se que saúde e segurança são direitos básicos
do trabalhador, os quais devem ser garantidos independentemente da caracterização do vínculo empregatício, de acordo com o ordenamento constitucional e
infraconstitucional e com a teoria do risco do negócio.
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O ADOECIMENTO PSÍQUICO DO
TRABALHADOR COMO DECORRÊNCIA
DA REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE
TRABALHO
Patrícia Garcia dos Santos198
Miriam Tavares de Sá199

Resumo: As relações de trabalho vêm sendo profundamente alteradas
nas últimas décadas em virtude de diversas mudanças no modo de produção e,
consequentemente, no mercado de trabalho capitalista. A crise econômica de
1973 e a transição do modo de acumulação fordista para a acumulação flexível
podem ser determinadas como o marco inicial dessas transformações. Marcada
por características opostas àquelas que foram responsabilizadas como causadoras
da crise do fordismo, a acumulação flexível surge como uma nova combinação e
readequação de antigos elementos da lógica geral de acumulação. As alterações
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introduzidas pela nova estrutura de poder que surge com a flexibilização, entretanto, não se limitaram apenas ao cenário produtivo, alcançando a vida pessoal
dos indivíduos a partir da difusão dos novos valores perpetrados pela sociedade
neoliberal do consumo. Analisando-se as novas características que passaram a
ser exigidas dos trabalhadores pelo mercado de trabalho, podem-se perceber as
nefastas consequências dessa reestruturação na vida privada dos indivíduos, que
tiveram seu modo de viver e se relacionar em sociedade profundamente alterados
pela acumulação flexível. Nesse contexto, a presente pesquisa busca analisar
os elementos que existem na intersecção entre as mudanças promovidas pela
reestruturação do mercado de trabalho e a saúde psicológica do trabalhador,
abarcando os fatores socioeconômicos que marcam a sua inserção na sociedade
neoliberal. Fundamenta-se o estudo desenvolvido a partir de uma concepção
marxista e multicausal do adoecimento psíquico, objetivando demonstrar o papel
do trabalho – e, ao fundo, de toda a estrutura capitalista em que o indivíduo
encontra-se inserido – como uma de suas causas constitutivas. Conforme será
demonstrado, a produção toyotista, marcada por um aumento significativo no
uso de altas tecnologias e no encadeamento de atividades cada vez mais especializadas, passou a demandar um conjunto de novas características dos trabalhadores.
Esses, para atender às expectativas do mercado de trabalho, devem concentrar-se em um processo de constante formação, objetivando uma permanente
busca por maior qualificação, além de estarem dispostos a intensificar o ritmo de
desempenho de suas atividades mediante a adoção de aptidões multifuncionais
e polivalentes. Dessa forma, a aparente motivação e engajamento voluntários
do trabalhador, longe de revelarem apenas a sua identificação com os objetivos
da empresa e sua postura proativa de verdadeiro colaborador com a mesma,
escondem o medo e a submissão que lhes são impostos pela exacerbada pressão
psicológica exercida pelos meios de gestão. Nesse cenário, além de corresponder
às exigências direcionadas ao seu corpo físico – que é forçado a romper os limites
humanos –, o trabalhador depara-se com uma série de obrigações que atingem
sua capacidade psíquica. Assim, como forma de driblar as fronteiras impostas
pelo corpo, o expansionismo capitalista sobre o indivíduo direcionou-se à sua
psique, apossando-se de seu infinito potencial de autocoação. Se antes a exploração da mão de obra decorria, principalmente, de fatores coercitivos externos,
capazes de elevar a produtividade a níveis sobre-humanos, hoje, a exploração
física converte-se em psíquica, por meio de um processo de verdadeira submissão
por captura da subjetividade do trabalhador, incutindo sobre o mesmo a lógica da
autoresponsabilização para se manter no mercado de trabalho.
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RESUMOS

TRABALHADORES DO SEXO E VIOLÊNCIA
SIMBÓLICA:
SOBRE RECONSTRUIR CAMINHOS
Guilherme Guimarães Feliciano200

Resumo: A atividade sexual própria com objetivo de lucro não está criminalizada no Brasil. Há ilícito penal na intermediação para a lascívia de outrem,
na manutenção de casa de prostituição ou no próprio lenocínio; em tais circunstâncias, porém, o trabalhador do sexo é vítima, não infrator. Nada obstante, as
instituições oficiais tendem a reproduzir o preconceito socialmente disseminado
e a incrementar o défice de cidadania dos trabalhadores do sexo, mantendo-os
em guetos simbólicos de clandestinidade e de informalidade que se espraiam
por diferentes planos de realidade (geográfico, jurídico, econômico, social,
político). Em tais contextos de indiscriminada opressão – que (a) deita raízes
na reificação própria do modo de produção capitalista e nos pruridos morais
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da tradição judaico-cristã e (b) tanto é praticada pelos agentes exploradores
como pelas sociedades tradicionais (predominantemente cristãs) e pelo próprio
Estado laico (no que omite as suas funções de tutela e trai o seu laicismo constitucional) –, duas distorções se concretizam: (1) os indivíduos que se dedicam a
tais atividades já não se reconhecem como sujeitos de direitos em suas relações de
trabalho e (2) as instituições públicas já não conseguem distinguir entre situações
de efetiva violência e modalidades de trabalho livre que reclamam regulamentação bastante e mínima proteção jurídica. Assim é que, ao separar joio de trigo,
impende reformar teses jurídicas ainda vicejantes e readequar procedimentos
oficiais para: (1) identificar as hipóteses em que há tráfico de pessoas, exploração
sexual infanto-juvenil, restrição de liberdade, servidão por dívidas, trabalhos
forçados, trabalhos degradantes – em perspectiva labor-ambiental (e não por
definição apriorística) – ou outras modalidades atentatórias ao núcleo essencial
da dignidade da pessoa humana, extremando-as daquelas em que há meramente
a manifestação capaz, livre e eficaz da vontade de desempenhar atividade remunerada, a despeito de opções preexistentes de exercícios laborais diversos; (2)
nos casos de violência, a par das responsabilidades penais que se devem aferir
individualizadamente, proceder, no âmbito civil-trabalhista, à pronta liberação das
vítimas, garantindo-lhes proteção física – inclusive com a aplicação subsidiária
das medidas cautelares da Lei Maria da Penha –, condições de regresso à origem e
meios de subsistência imediata, valendo-se, para tanto, dos instrumentos legais
já disponíveis para esse efeito: inspeção do trabalho (com definição de grupos e
estratégicas específicas), tutelas judiciais provisórias (de urgência – cautelares
e antecipatórias – e de evidência), tutelas judiciais inibitórias e de remoção do
ilícito, habeas corpus (onde houver ingerência de autoridade pública direta ou
delegada), mandados de segurança e outros remédios análogos, inclusive com
vista à imediata anotação dos vínculos empregatícios (omitindo-se, no caso de
menores de dezoito anos ou de vítimas propensas à revitimização, a natureza do
labor), à pronta quitação de verbas resilitórias, de salários pendentes e de FGTS
não depositado e à emissão de ordem judicial para o pagamento das parcelas do
seguro-desemprego, às expensas do FAT, nos termos dos arts. 2º e 2º-C da Lei
n. 7.998/90 (evitando-se os trâmites burocráticos ordinários, como exigência
de CTPS assinada e de TRCT); (3) ainda nos casos de violência, instar todos os
agentes envolvidos na rede de exploração (e, se o caso, o próprio Estado), sempre
sob responsabilidade civil objetiva (ut art. 927, par. único, CC e art. 37, §6º, CF,
respectivamente), à indenização das vítimas, por danos materiais (sob prova dos
danos emergentes e dos lucros cessantes), morais (“in re ipsa”), estéticos (sob
prova da perda estética relevante) e existências (sob prova do prejuízo relevante
ao projeto de vida), como ainda por danos morais coletivos (com reversão para
projetos que favoreçam as comunidades de onde majoritariamente advierem as
vítimas, preferencialmente ao FAT ou a outros usos inespecíficos); e (4) nos casos
não-violentos – que tanto abrangem a prostituição stricto sensu, se derivada de
vontade válida (= manifesta, capaz, livre e eficaz), como as atividades laborais
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análogas (a exemplo da participação em obras pornográficas e do comércio
eletrônico de imagens eróticas lícitas, em tempo real ou não), romper com a hipocrisia judicial e legislativa imperante e, a reboque de movimentos da sociedade
civil organizada, (4.1) promover a regulamentação legislativa das profissões do
sexo, conferindo densidade jurídico-positiva às atividades laborais que, sob esse
caráter, já possuem referência formal na Classificação Brasileira de Ocupações; e
(4.2) consolidar, por precedentes, uma jurisprudência que supere a equivocada
tese da “ilicitude do objeto” em préstimos sexuais organizados por terceiros; e,
assim, reconhecer, sob tais condições, genuínas relações de emprego, plenas de
direitos civis e de proteção social, notadamente se presentes os elementos do art.
3º, caput, da CLT.

Palavras-chave: Trabalhadores do Sexo. Prostituição. Marginalidade.
Regulamentação da Prostituição.
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Resumo: O presente artigo tratará da necessidade de uma nova abordagem a ser dada ao que se entende por classe trabalhadora no contexto da
relação jurídica trabalhista, partindo-se da razão histórica deste ramo, voltado
à melhoria da condição social da classe trabalhadora como um todo. Nesse cenário,
é preciso ter como ponto de partida que a opressão de classe é apenas uma dentre
as diversas sofridas pelos trabalhadores/trabalhadoras, devendo-se considerar
as discriminações de gênero, orientação sexual e de raça, sob pena de, ignorando-as, permanecer-se invisibilizando seguimentos a quem o Direito do Trabalho
deve servir. O estudo torna-se necessário, na medida em que referidas hipóteses
discriminatórias podem se apresentar de forma concomitante, potencializando
a opressão, o que resulta na superexploração e precarização das condições de
trabalho dos trabalhadores(as) a elas submetidos. A fim de nos mantermos firmes
no propósito de nos fazermos acessíveis a quem, de fato, nossos estudos se direcionam, dedicaremo-nos menos a expressões que objetivam denominar referidas
situações, tais como interseccionalidade205, transversalidade206, tríplice discriminação207, sistema de opressão interligado208, dentre outras, e mais a analisarmos
ocasiões em que elas se fazem presentes, especialmente no contexto de recente
contrarreforma trabalhista, a isso aliando a doutrina existente que, com analogias
precisas, fizeram referidos conceitos de fácil entendimento e percepção no dia-a-dia de trabalhadores e trabalhadoras. Assim é quando Kimberly Crenshaw faz
referência à ideia de cruzamento de eixos ou de ruas, ao tratar do processo movido
em face da General Motors, nos Estados Unidos, nítido exemplo da discriminação
sofrida pelas mulheres negras e não apreendido pelo Tribunal americano, pois
constatado que havia homens negros na linha de produção e mulheres brancas
atuando nos cargos de secretariado. Invisibilizou-se a discriminação presente
no cruzamento dos eixos gênero e raça: inexistiam mulheres negras trabalhando
na empresa. No contexto da contrarreforma trabalhista, essas desigualdades se
acentuam, especialmente ao levarmos em conta, por exemplo, que o teletrabalho
é especialmente prejudicial se acrescentarmos o fator gênero à discriminação
de classe. No mesmo sentido, a “uberização” das relações de trabalho, termo
criado para destacar a precarização causada pelas relações de trabalho por meio
de aplicativos, que desconsidera relações de trabalho sob roupagens semelhantes
há muito desempenhadas por mulheres, com as revendedoras de cosméticos.
Ainda, a trabalhadora doméstica, cujos direitos lhes seguem sendo garantidos de
forma reduzida, o que, aliado à questão racial, potencializam a informalidade a
que referida categoria ainda é primordialmente submetida. Ressaltamos, também,
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os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, categoria majoritariamente
composta por mulheres negras, experimentando a elevação do padrão discriminatório. Por fim, voltando-nos ao tema do Encontro, buscaremos denunciar
a ausência de qualquer neutralidade epistemológica em referidas abordagens, de
modo a contribuir para um melhor entendimento do atual contexto trabalhista e,
assim, de fato, avançar à função primordial do Direito do Trabalho: a melhoria da
condição humana dos trabalhadores e trabalhadoras, sob quaisquer condições.

Palavras-chave: Discriminação. Interseccionalidade. Contrarreforma
Trabalhista. Classe Trabalhadora. Divisão Sexual e Racial do Trabalho
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EPISTEMOLOGIAS SUBALTERNAS EM
LUTA PELA DESMERCANTILIZAÇÃO DO
TRABALHO
Tainã Góis209

Resumo: O trabalho reprodutivo é aquele determinado em oposição ao
conceito de trabalho produtivo. A divisão binária entre as duas formas de trabalho
socialmente necessário é abstrata e historicamente determinada, tendo em vista a
complementariedade orgânica, quando olhado do ponto de vista da prática social.
São pares complementares. Nessa condição, é aquele que não produz imediatamente mercadorias. Atualmente, com o avanço do capital sobre novos campos,
tomando os serviços e os trabalhos de cuidado enquanto bolsões de receptação de
lucro, o limiar dessa distinção parece trazer uma interessante agenda de estudos.
Para além de uma realidade de degradação das condições de trabalho que deve
ser combatida de forma contundente, abre-se uma janela histórica para que se
rediscuta profundamente a epistemologia da formulação jurídica, colocando na
ordem do dia temas que em tantos momentos são relegados à segundo plano.
As formulações quanto à divisão sexual do trabalho não são novidade em quase
nenhum campo de conhecimento, apesar de ser inegável a forte resistência das
ciências jurídicas, pouco porosas a possibilidade de esses debates atingirem-lhe
as estruturas. Não à toa, ainda lutamos para estabelecer uma teoria jurídica feminista. Essa contenda é fundamental. Superada a resistência conservadora clássica,
mesmo àqueles que se colocam ao lado da melhoria das condições de vida dos e
das trabalhadoras tem uma tendência a considerar a classe como única categoria
de avaliação da realidade presente, deixando de lado profícuos debates que vem
oxigenando as possibilidades de resistência. Nesse sentido, e uma vez que o campo
do Direito do Trabalho está sendo disputado, parece relevante absorver as novas
abordagens desenvolvidas no seio da produção teórica e das práxis sociais favoráveis à regulamentação humana do trabalho. O que se propõe discutir, então,
é que o ponto de vista de uma recente feminilização do mercado de trabalho é
ideológico, e que mais auxilia a misitifcar a condição atual de precarização que
dimensionar, vez que só pode ser encontrada dessa forma se o observador coloca
o olhar na condição do trabalho a partir da esfera da produção: o trabalho é então
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aquele realizado pelo homem na esfera pública para criação de valor de troca.
Nesse sentido, as críticas à epistemologia do sujeito universal busca promover
uma alteração de perspectiva, atravessando a dificuldade de ir além do trabalho
mercantilizado, buscando o trabalho vivo que se esconde por detrás das mistificações que se criam em torno dos conceitos de raça e de gênero. Para tanto, serão
analisados os conceitos de trabalho e colocação social de sujeitos subalternos,
num recorte jurídico, a partir da discussão da agenda proposta pelas teóricas
latino-americanas do trabalho, e das feministas da reprodução social.
Palavras-chaves: Direito do Trabalho. Feminismo. Epistemologias
Subalternas. Conceito de Trabalho. Mercantilização do Trabalho
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CRÍTICA À REFORMA TRABALHISTA
(LEI 13.467/2017): UMA ANÁLISE DAS
CONTRADIÇÕES DE RAÇA, CLASSE E
GÊNERO
João Victor Marques da Silva210
Mário Soares Neto211

Resumo: A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) no Brasil está inserida historicamente num contexto de transformações no mundo do trabalho,
iniciadas a partir da década de 1970, baseadas em um processo de flexibilização
da regulação das relações capital-trabalho, que culminaram no desgaste acentuado das bases protetivas justrabalhistas e na precarização social do trabalho.
Nesse sentido, tal processo se torna mais acentuado e perverso na realidade da
sociedade brasileira, na qual os níveis de inserção dos trabalhadores no sistema de
proteção social são historicamente baixos, afetando notadamente negros e negras,
em virtude do racismo na conformação da dinâmica do mercado de trabalho.
De acordo com Krein e Gimenez (2018), tal alteração legislativa significa uma
mudança substantiva no padrão de regulação do trabalho no Brasil, pois, no seu
entender, altera mais do que as relações de emprego, tendendo a produzir efeitos
deletérios sobre a economia, o mercado de trabalho, a proteção social e a forma
de organização da sociedade brasileira. Já para Krein, Gimenez e Santos (2018),
afeta-se significativamente o sindicalismo e sua capacidade de ação coletiva,
introduzindo medidas que enfraquecem e esvaziam os sindicatos. Dessa forma,
partindo-se do materialismo dialético e de um recorte qualitativo, o presente
artigo tem como objetivo analisar as contradições de raça, classe e gênero diante
da atual Reforma Trabalhista, que promoveu alterações significativas no núcleo
protetivo do Direito do Trabalho, estabelecido na norma celetista e na ordem
constitucional. Em outras palavras, procurar-se-á responder à seguinte pergunta:
como a Reforma Trabalhista expõe as contradições de raça, classe e gênero no
seio da classe trabalhadora brasileira, ao impor quebra do padrão protetivo do
trabalho na ordem constitucional e infraconstitucional? Para tanto, na primeira
210
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parte, analisaremos as modificações e os impactos da Reforma Trabalhista para
o conjunto da classe trabalhadora, em compasso com a retórica da modernização
das relações de trabalho no país, justificativa da alteração legislativa. Na segunda
parte, demonstraremos as inconstitucionalidades presentes na Lei 13.467/2017,
notadamente quanto ao princípio protetivo do Direito do Trabalho, fazendo a
discussão teórico-política sobre a crítica da forma jurídica no ramo justrabalhista.
Por fim, exporemos que, à luz da dinâmica histórica da sociedade do trabalho no
país, os negros e negras trabalhadores serão os mais impactados com a Reforma
Trabalhista.

Palavras-chave: Crítica à Reforma Trabalhista. Classe, Raça e Gênero.
Forma Jurídica.
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SUPERAÇÃO DO GÊNERO COMO FIM
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Resumo: O artigo pretende demonstrar como o reconhecimento tardio
da mulher como sujeita de direitos segue a lógica de produção e reprodução das
condições de existência do sistema político-econômico capitalista, evidenciando
através das contradições entre concessões de direitos e retrocessos legais as
estratégias de controle dos corpos femininos e a reificação dessas sujeitas em
mercadorias de baixo valor e grande rentabilidade social e econômica. Desse
modo, passará pela constatação de que o trabalho reprodutivo desempenhado
por elas é resguardado por direitos sociais de pouca efetividade e estabilidade,
como a proteção à maternidade e a redução de riscos inerentes ao trabalho em
condições insalubres, necessitando assim, de estudo e revisitação constante sobre
a etiologia das relações de gênero e os modos de validação das diferenças, socialmente criadas, dentro das estruturas do Estado e, em questão de urgência, da
alteração dos direitos trabalhistas das mulheres no contexto político conservador
do atual governo brasileiro, denotando como o Estado, dentro da sua conformação
jurídica e administrativa, se mostrou como agente perpetuador da reprodução da
sociabilidade capitalista e o local social de sujeitas e sujeitos desde a referências
de gênero. O desmanche trabalhista, principalmente referente à proteção da
maternidade e à vedação do trabalho da gestante e lactante em condições insalubres (MP 808) demonstram a despreocupação do Estado com a conservação
dos direitos sociais. Tais alterações legislativas afetam em grande medida aos
grupos vulneráveis historicamente, em destaque as mulheres, principalmente
as negras e periféricas, que ao se depararem com um contexto de alta taxa de
desemprego optam facilmente pelo emprego em detrimento das condições dignas
de trabalho. Além do mais, a privação de direitos constitucionalmente previstos
aumenta a desigualdade social, visto que as mulheres além do trabalho assalariado, ainda são responsáveis por tarefas essenciais a manutenção da vida humana
(cuidado doméstico e materno), podendo assim desestabilizar a estrutura econômica familiar de grupos de baixa renda e os relegarem a margem da sociedade. É
importante enfatizar que sobre a divisão sexual do trabalho e o uso do trabalho
reprodutivo como estratégia de reafirmação do capitalismo existe uma carência
doutrinária que comporte toda a complexidade das relações sociais de sexo e
busque ultrapassar as narrativas que justificam o determinismo biológico do que é
feminino e masculino, ou seja, o Estado e seus aparatos jurídicos e administrativos
ainda são dirigidos pela matriz heteronormativa que recorrentemente valida a
discriminação de gênero. Quanto a essas problemáticas, Judith Butler critica a
universalização e exclusão de todo comportamento fora da compreensão binária
das relações de gênero. O gênero é tratado como norma e reduz toda uma gama
de interações sociais aos conflitos marcados pela matriz heteronormativa que
coloca o feminino e o masculino no centro das problemáticas de gênero, tomando
corpo nas instituições e legislações. Em suma, a superação do gênero como matriz
heteronormativa possibilitaria o reconhecimento da mulher não como corpo
que performa a feminilidade e possui obrigação compulsória e inconsciente de
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reprodução do modo de produção capitalista, já que não mais se justificaria a
divisão sexual do trabalho nesses termos.

Palavras-chave: Trabalho Reprodutivo. Divisão Sexual do Trabalho.
Direitos Sociais. Matriz Heteronormativa. Determinismo Biológico.
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A REFORMA TRABALHISTA E SEUS
IMPACTOS PARA AS TRABALHADORAS
NEGRAS
Michelle Maria Costa Machado214

Resumo: O presente trabalho versa sobre as consequências da reforma
trabalhista no direito ao trabalho das mulheres negras. As opressões sofridas por
elas não funcionam da mesma forma para as mulheres brancas, pois possuem
processos históricos e opressões distintos. Enquanto a mulher branca era impedida de trabalhar pelo casamento e cuidado com os filhos, as mulheres negras
sempre tiveram que laborar. Logo, o estigma do sexo frágil não existe para essas
mulheres. Elas são as que mais sofrem com a discriminação e a precarização no
ambiente laboral, conquanto exista proteção constitucional e infraconstitucional
que buscam combater a segregação no local de trabalho. Todavia, a Constituição
Federal de 1988, embora considerada cidadã, possui dificuldades de efetividade no
214
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plano fático, pois as mulheres negras continuam sofrendo discriminação, tanto
para conseguir um emprego quanto durante a vigência do contrato de trabalho
e também com a despedida arbitrária e sem justa causa. Em relação ao direito
do trabalho, a legislação de proteção da mulher não tem como foco principal a
mulher negra, mas a mulher branca. Com o advento da lei 13.467/2017, que está
alinhada com a racionalidade neoliberal e o capitalismo contemporâneo, elas se
tornam as mais prejudicadas e em consequência a sua força de trabalho a mais
mercantilizada. As mulheres brancas sofrem os seguintes efeitos com o advento
da reforma trabalhista: os mesmos que todos os trabalhadores e os relativos ao
seu sexo. Em relação às mulheres negras as consequências são piores, pois além
de sofrerem com os mesmos efeitos que as mulheres brancas, ainda sofrem com
os que são decorrentes de sua raça. O presente trabalho tratará inicialmente da
origem da discriminação, remontando de forma breve ao período escravocrata e
suas consequências. Logo, explanará sobre as espécies da discriminação contra
a mulher negra. Após essas considerações, será exposto acerca da lei do trabalho
doméstico, que foi afetada pela reforma trabalhista e cuja maioria dos trabalhadores são mulheres negras. Finalmente, o artigo tratará da lei 13.467/2017 e os
artigos que contribuem para a mercantilização e violação do direito fundamental
ao trabalho da mulher negra. Além dos artigos específicos que dispõem sobre a
proteção do trabalho da mulher, serão tratados os dispositivos sobre a duração
do trabalho, terceirização, direito coletivo, limitação do dano extrapatrimonial;
acesso à justiça; salário e remuneração. Feitas as criticas a esses pontos controversos da reforma, o artigo proporá medidas para combater os danos causados
pela reforma trabalhista às trabalhadoras negras.

Palavras-chave: Mulher Negra. Reforma Trabalhista. Direitos
Fundamentais. Direito ao Trabalho. Discriminação.
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FEMINISMO E DIREITO DO TRABALHO:
UM DIÁLOGO NECESSÁRIO PARA A
SUPERAÇÃO DO MODELO DE EXPLORAÇÃO
DAS MULHERES
Daphne de Emílio Circunde Vieira Andrade215
Danielle de Jesus Dinali 216

Resumo: Vivemos a era do neoliberalismo, que desde meados do século
passado em diante, imprimiu na sociedade a sua marca “capital”. O capital está
presente em todos os sentidos: da financeirização do capitalismo à construção
de um modelo psicossocial de “homem-empresa”, que se comporta como único
responsável por seu próprio desenvolvimento e sobrevivência. Nesse cenário, a
luta das mulheres continua viva e crescente, desdobrando-se em movimentos
feministas que almejam assegurar a elas os mesmos direitos que os homens, mas
também, desejam a reconstrução do sentido da luta a partir de um olhar sobre
as diferenças e a realidade das mulheres dos mercados econômicos dos países
do Sul. Essa reconfiguração do movimento feminista tem como diferencial a
interseccionalidade dos estudos de classe, gênero, raça e sexo e sua relação com
a divisão do trabalho. O presente estudo tem por objetivo inicial analisar como
esses movimentos conectam-se com o estudo do Direito do Trabalho, que vive
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entre o expansionismo e o reducionismo. Na sequência, abordaremos como as
novas políticas de austeridade em torno dos direitos laborais geram impactos
sobre o aumento da exploração individual e coletiva das mulheres, em uma perspectiva dos países do Sul Global, tal como a vivenciada no Brasil após aprovação
da Reforma Trabalhista pela Lei n. 13.467/17. Conforme demonstraremos, as
estatísticas provam que o trabalho precário, subutilizado e mercadorizado tem
alma e rosto de mulher. Ao final, pretende-se um breve apontamento sobre como
a sociedade hodierna é reflexo de um poder colonial que se mostra cada vez mais
dominador, opressor e desumanizante.
PALAVRAS-CHAVE: Feminismo. Direito do Trabalho. Trabalho da Mulher.
Poder Colonial.
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DECOLONIALIDADE DE GÊNERO NO
DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO
MÉTODO EPISTÊMICO DE DESMERCANTILIZAÇÃO DOS
CORPOS FEMININOS
Tainá Dias Couto217
Flávia Souza Máximo Pereira218
Vitor Lordello Borba219

Resumo: A doutrina trabalhista brasileira dominante importou o paradigma eurocêntrico jurídico-laboral, enaltecendo o trabalho livre/subordinado
como objeto central do Direito do Trabalho. Esta doutrina revela que o Direito
do Trabalho brasileiro recepcionou os fundamentos europeus da filosofia liberal
da modernidade, legitimando no Brasil o modelo de sociabilidade que pretendia
universalizar o modo de produção capitalista. No entanto, o paradoxo jurídico
do trabalho livre/subordinado, como importação do pensamento moderno
liberal-burguês eurocêntrico, nos revela mais do que uma crítica em dimensão
ontológica-marxista, pois extravasa outras faces da colonialidade do saber e de
gênero. Ao perpetuar o pensamento eurocêntrico que estabelece esta diferença
transhistórica entre trabalho escravo-servil e trabalho livre-subordinado, a
doutrina pátria majoritária juslaboral escondeu as sobreposições entre tais formas
de trabalho que ocorreram no Brasil-colônia e suas respectivas articulações com
raça e gênero, o que oculta, até hoje no Direito do Trabalho brasileiro, sujeições
interseccionais220. Do ponto de vista do pensamento moderno liberal-eurocêntrico, ainda enaltecido pelo Direito do Trabalho brasileiro, a escravidão, a servidão
e a produção mercantil independente são concebidas como uma sucessão histórica pré-capitalista. Entretanto, na América Latina, tais formas de controle do
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trabalho não emergiram em uma seqüência histórica unilinear, pois nenhuma
delas foi uma mera extensão de antigas formas pré-capitalistas, e, portanto, não
eram incompatíveis com o capital. Assim, todas essas formas de trabalho não só
atuavam concomitantemente, mas também foram todas articuladas em torno do
mercado mundial capitalista (QUIJANO, 2005). Além de serem simultâneas, tais
formas laborais foram associadas à ideia de raça, ligada à cor da pele, impondo-se
uma sistemática divisão racial do trabalho, em que “índios” foram confinados
na estrutura da servidão e os “negros” foram reduzidos à escravidão. Os espanhóis e os portugueses, como raça branca dominante, podiam receber salários
(QUIJANO, 2005). Por fim, a divisão racial do trabalho nas colônias foi articulada
com as relações sociais de sexo, resultando em uma colonialidade de gênero,
que consiste na opressão de mulheres do Sul proveniente da colonização, mas
que permanece na contemporaneidade. A caracterização das mulheres europeias
brancas como sexualmente passivas e frágeis tornou a posição das mulheres
não-brancas caracterizada como objeto sexual, mas também suficientemente
fortes para aguentar qualquer tipo de trabalho, não só o doméstico (LUGONES,
2008). Nesse sentido, a decolonialidade de gênero é método urgente para um
desprendimento epistêmico do paradigma jurídico-laboral eurocêntrico, que não
considera a divisão racial-sexual colonial específica das trabalhadoras brasileiras,
deixando-as às margens do núcleo protetivo do Direito do Trabalho brasileiro: a
relação de emprego. Portanto, o trabalho livre/subordinado foi e ainda continua
uma construção jurídica baseada em um sujeito trabalhador europeu, masculino,
branco e heterocisnormativo: a norma juslaboral é sexuada e tem origem determinada. Assim, a decolonialidade de gênero subverte a mercantilização dos corpos
femininos no Brasil, pois prioriza o reconhecimento jurídico das trabalhadoras
do Sul com suas especificidades, construindo novas epistemologias protetivas a
partir da nossa realidade.

Palavras-chave: Direito do Trabalho Brasileiro. Colonialidade de
Gênero. Sujeições Interseccionais.
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DINÂMICAS ATUAIS DE EXPLORAÇÃO DO
TRABALHO DA MULHER – GIG ECONOMY
E OS SEUS IMPACTOS NA DESIGUALDADE
DE GÊNERO
Bianca Neves Bomfim Carelli221

Resumo:

O Direito do Trabalho surge como legitimador do sistema
de exploração do trabalho alheio, com a pretensão de conferir certo equilíbrio
precário e circunstancial à sociedade, ao Estado e ao meio de produção concorrencial capitalista, sendo, portanto, em sua conhecida ambiguidade, de interesse do
capital e constituindo, ao mesmo tempo, instrumento antibarbárie. Entretanto,
desde o final do século passado os detentores do poder econômico engendram,
no Brasil e em grande parte dos países ao redor do mundo, diversas tentativas
de abrandamento e flexibilização da legislação trabalhista, inseridas no quadro
de hegemonia do pensamento neoliberal. Nesse contexto surge recentemente
a economia por demanda como uma estratégia de aumentar a exploração do
trabalho, diminuir o seu custo e deixar o trabalhador à margem dos direitos protetivos trabalhistas. Para dificultar a constatação do vínculo empregatício, empresas
passaram a utilizar o meio eletrônico para a intermediação dos trabalhadores,
com menores riscos de reconhecimento da relação de emprego com o profissional,
em um processo chamado de “zona cinzenta do trabalho e emprego”. A pesquisa
propõe investiga se as novas dinâmicas de trabalho tendem a refletir a desigualdade de gênero já presente nas modalidades tradicionais de trabalho, analisando
as possíveis razões para o fenômeno. A pesquisa analisa alguns fatores que podem
contribuir para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, especialmente
os fatores relacionados ao trabalho do cuidado e à maior atribuição às mulheres
de tal trabalho. Tais fatores impactam em menores salários para as mulheres, em
um percentual reduzido de mulheres ocupando cargos de gestão e em uma maior
ocupação feminina de trabalhos com vínculos mais fluidos, menores ganhos e
ocupações por tempo parcial, traços caracterizadores do trabalho no contexto
da economia por demanda. Assim a pesquisa analisa se os traços de flexibilidade
do tempo de trabalho que caracterizam a dinâmica do trabalho por demanda,
atraentes para as mulheres que desempenham majoritariamente o trabalho do
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cuidado e se, mesmo em tais ocupações, as mulheres podem estar em piores
condições do que os homens, refletindo, assim, a desigualdade já existente nas
modalidades tradicionais de trabalho. Logo, a pesquisa realiza a revisão bibliográfica de autores que abordam o conceito de zona cinzenta, adotando como
referenciais analíticos Christian Azais e Donna Kesselman, e Helena Hirata em
relação à desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Assim, o trabalho
investiga se a nova dinâmica de trabalho reflete a desigualdade de gênero no
mercado de trabalho, analisando as possíveis razões para o fenômeno.

Palavras-chave: Gig Economy. Desigualdade de Gênero. Mercado de
Trabalho

MULHER, REFORMA TRABALHISTA, E
A RETROCESSÃO DA PROTEÇÃO AO SEU
TEMPO SOCIAL:
OU MUDAM-SE OS PAPÉIS SOCIAIS, OU MUDA A LEI!
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Resumo: O presente artigo pretende discutir, para além da evolução
do papel da mulher na sociedade laboral e no mercado de trabalho, as recentes
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alterações legislativas fruto da Lei 13.467/2017, especialmente a partir da revogação
do intervalo especial de 15 (quinze) minutos para realização de horas extraordinárias, historicamente consagrado através do antigo art. 384 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Em que pese a dogmaticidade do tema, esta revogação traz em
si inegável conteúdo ideológico desconectado à realidade sociológica do gênero
femenino, especialmente quando se analisam recentes pesquisas acerca do tema.
Inicialmente, é preciso repensar o (novo) papel da mulher na relação trabalho e
vida, inclusive quando se vê, ainda, a percepção social que principal função feminina é cuidar da casa, dos filhos, e demais afazeres correlatos. Consoante dados
já historicamente consolidados pelo IBGE, o total de horas semanais de trabalho
feminino é maior do que ao homem. A análise da participação feminina da força
de trabalho e na taxa de desemprego, segundo dados oficiais da OIT, também traz
importantes reflexões sobre a inserção real das mulheres no mercado de trabalho,
mormente quando já são a maioria dos desempregados e subempregados. Também
com relação ao rendimento médio há evidente disparate entre homens e mulheres,
e a situação se agrava nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como
é o caso do Brasil. Este, portanto, é o pano de fundo para a análise pontual da
questão do tempo social e da jornada de trabalho feminina, consubstanciado no
extinto art. 384 da CLT. Aqui se inclui o necessário conceito de tempo social, o
qual, aliado aos fatores biológicos (embora estes sejam, na opinião dos autores,
cada vez menos vinculantes), legitimava a concessão do intervalo previsto no
citado artigo, inclusive no âmbito da Jurisprudência estabelecida no Tribunal
Superior sobre o assunto. Entender o tempo social enquanto tempo necessário
ao cumprimento de todos os atos e obrigações que lhe são demandados socialmente, naquele determinado corte de tempo/espaço, decorrente, diretamente da
posição e do papel social que lhe é imposto naquela e por aquela sociedade, acaba
sendo postura minimamente razoável e humana nesse contexto. No entanto, a
proposta precarizante, consubstanciada na novel “Reforma Trabalhista”, acaba
seguindo diretamente a teoria economicista do capital humano, com foco na
mera redução do custo da mão de obra feminina, e revela clara opção ideológica
em desconsiderar o tempo social e as comprovadas distorções ainda existentes,
revogando definitivamente a previsão legal do referido intervalo. Mostra-se, em
clareza, que não há fundamento social que legitime essa revogação, materialmente
inconstitucional. Não há como entender o humano como custo, nem desconsiderar
a função social diferenciada que ainda é atribuída à mulher. Enquanto não houver
efetiva igualdade real de papéis e de distribuição do tempo social, a revogação do
referido artigo revela-se, ao contrário, fomento à desigualdade. Por essa razão,
assim, ao final, o presente trabalho objetiva (re) estabelecer o foco da proteção
na pessoa, e em suas relações, para que se busque uma sociedade cada vez mais
justa, humana e igualitária.

Palavras-chave: Relações de Gênero. Reforma Trabalhista. Trabalho
da Mulher. Diminuição da Proteção. Descompasso Social.
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Resumo: O presente trabalho tem por escopo apresentar uma breve
análise sobre a mudança inserida pela Lei 13.467/2017, mais precisamente com
a inclusão do §1º do artigo 223-G da Consolidação das Leis do Trabalho, em
relação à tarifação do dano moral, para, após, analisar como tal alteração implica
em um tratamento diferenciado a pessoas com situações econômicas diferentes,
assim como amplifica o tratamento discriminatório que as mulheres recebem
no mercado de trabalho, contrariando os direitos entabulados pela Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo anteriormente mencionado
estabelece que, em caso de procedência do pedido de dano extrapatrimonial, o
juízo fixará a indenização a ser paga levando em considerando o último salário do
ofendido, dependendo da natureza da ofensa, se leve, média, grave ou gravíssima
(BRASIL, 2017). Ademais, também ficou estipulado um limite máximo para a
indenização (BRASIL, 2017). Ora, evidentemente que os trabalhadores, a partir
da vigência da Lei 13.467/17, com a procedência do pedido de indenização por
danos extrapatrimoniais, receberão valores distintos pelo simples fato de receberem salários diferentes, não obstante terem sofrido o mesmo dano indenizável.
Destaca-se, nesta esteira, a questão de gênero e a percepção de salários desiguais
entre homens e mulheres. Em 2018 foi realizada a 107ª Conferência Internacional
do Trabalho, promovida anualmente pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), em que, dentre outros assuntos, teve como pauta o assédio moral e a
violência de gêneros nos locais de trabalho (ANAMATRA, 2018). No discurso
do Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, foi apresentado o dado de que as mulheres
seguem recebendo salários 20% inferiores aos dos homens, ainda que realizem o
mesmo trabalho ou um trabalho de igual valor (ANAMATRA, 2018). Neste mesmo
ano, o IBGE divulgou pesquisa informando que no ano de 2017, trabalhadores
brancos receberam, em média, 72,5% a mais do que os trabalhadores pretos ou
pardos, o que evidencia a ainda existente desigualdade racial no Brasil (IBGE,
2018). Assim, observa-se que as mulheres negras recebem salários ainda menores
que as mulheres brancas, seja nos casos em que possuem a mesma escolaridade,
seja porque não tem acesso às mesmas oportunidade e condições de ensino (IBGE,
2018). Desta feita, considerando que as mulheres ganham salários inferiores aos
homens, mesmo quando em funções iguais, quando da fixação do dano extrapatrimonial a ser pago pelo empregador, estas receberão valores menores, haja vista a
utilização do último salário do ofendido como base de cálculo. Assim, um homem,
que realiza a mesma atividade que uma mulher, valendo-se da mesma experiência e perfeição técnica, receberá um quantum indenizatório mais expressivo
pelo mesmo dano sofrido, sendo esse valor mais expressivo ainda em relação às
mulheres negras. Destaca-se, por fim, a afronta do referido artigo à Constituição
Federal Brasileira de 1988, que fere, não apenas o princípio da isonomia, mas
também a reparação integral e adequada do dano (PORTO; HONÓRIO, 2019, p.
478) e a dignidade da pessoa humana, haja vista, prever proteção desigual entre os
trabalhadores, fomentando a discriminação da pessoa por sua situação econômica
e, inclusive, pelo seu gênero e raça.
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POR QUE ESTUDAR GÊNERO,
SEXUALIDADE, RAÇA E DEFICIÊNCIA NO
DIREITO DO TRABALHO?
Flávio Malta Fleury226
Pedro Augusto Gravatá Nicoli227
Wanessa Susan de Oliveira Rodarte228

Resumo: Qual é a importância dos estudos de gênero, sexualidade,
raça e deficiência para uma compreensão crítica do direito do trabalho? Este é
um questionamento que muitas e muitos de nós, estudiosas e estudiosos das
temáticas de gênero, sexualidade, raça e deficiência em sua intersecção com o
trabalho e o direito do trabalho, somos, invariavelmente, instadas e instados a
responder. Algumas de nossas colegas e alguns de nossos colegas, também estudiosas e estudiosos do direito do trabalho, afirmam que o estudo dos marcadores
sociais da diferença de gênero, sexualidade, raça e deficiência é secundário para
compreender os contornos do mundo do trabalho contemporâneo e sua regulação
jurídico-estatal, pois acreditam na centralidade do trabalho para a conformação
da organização social e para a constituição das subjetividades humanas. Não
discordamos do fato de que todas e todos nós dependemos do trabalho para sobreviver e temos nossas vivências marcadas e afetadas pelo trabalho, seja pelo nosso
próprio trabalho ou pelo trabalho de outras pessoas que se revela fundamental
para possibilitar o nosso (sobre)viver. Alertamos, porém, que, em conjunto com
o trabalho, outros marcadores sociais da diferença, como gênero, sexualidade,
raça e deficiência, desempenham um papel fundamental para a conformação de
nossas vidas. Afinal, condicionam: quem pode trabalhar; em benefício de quem o
trabalho é prestado; em quais setores do mercado de trabalho formal (ou informal)
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se pode trabalhar; quanto se recebe em contraprestação ao trabalho; se o trabalho é
reconhecido pelo Estado e seu direito como legítimo ou se é concebido como ilícito
e, consequentemente, reprimido; a quais direitos se terá, formal e materialmente,
direito; como se é vista ou visto (se é que se o é). Portanto, o que propomos questionar é por que algumas poucas e alguns poucos de nós podem escolher se querem
ou não trabalhar e em quais condições; e outras tantas e outros tantos não têm
escolha ou têm tão poucas possibilidades de escolha. O que propomos questionar
são quaisquer perspectivas analíticas sobre a regulação jurídica do trabalho que
desconsiderem as diferentes vivências do trabalho das pessoas (ou proporcionadas
pelo trabalho) a depender do sexo que lhes foi atribuído quando do nascimento,
do gênero que performam no decorrer de suas vidas, da cor que matiza suas peles
e dos traços que marcam seus corpos. Estudar como os marcadores sociais da
diferença contribuem para a construção de um quadro social no qual o trabalho
ocupa posição variável na vida das pessoas e como o Estado e o direito regulam
o trabalho de modo a consolidar (ou transformar) esse quadro social demanda
visitar o arcabouço teórico dos estudos de gênero, sexualidade, raça e deficiência.
Afinal, este arcabouço provoca um deslocamento epistemológico em relação aos
modos estabelecidos de uma teoria do conhecimento jurídico trabalhista a partir
do tensionamento e da revisão dos pressupostos, dos fundamentos, das normas
e das próprias fronteiras do direito do trabalho, ao reclamar a atenção deste
ramo jurídico para pautas reivindicadas por mulheres, pessoas negras, LGBTs e
deficientes, que até então eram consideradas como não pertencentes a ele.
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AMEFRICANIDADE COMO CATEGORIA
CHAVE PARA COMPREENDER AS
RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL
Patrícia Maeda229

Resumo: Os estudos feministas franceses acerca da consubstancialidade,
termo cunhado por Daniele Kergoat, e os estudos feministas estadunidenses sobre
a interseccionalidade, expressão revelada por Kimberlé Crenshaw, ajudam, mas
não são suficientes para a compreensão da questão trabalhista no Brasil. A imbricação das categorias classe, gênero e raça se dão de maneira específica na América
Latina e o movimento teórico que busca considerar esta especificidade e criticar o
eurocentrismo tem ganhado força sob a nomenclatura “decolonialidade”, em que
se destaca da obra seminal de Aníbal Quijano. No Brasil dos anos 1980, a produção
teórica da antropóloga, filósofa e ativista feminista negra Lélia Gonzalez, influenciada tanto pelas culturas escravizadas quanto por Louis Althusser, Frantz Fanon
e Jacques Lacan, parece-nos o instrumental mais adequado para fazer a leitura
materialista histórica das relações de trabalho. A “amefricanidade”, a “mulher
negra”, o “pretuguês” são conceitos por meio dos quais Lélia Gonzalez desafiou o
mito da democracia racial e abordou o “racismo disfarçado” no Brasil e recuperou
estratégias de resistência e luta das mulheres negras e indígenas. Estes elementos
e outros presentes na produção textual (acadêmica e política) de Lélia Gonzalez
podem nos dar importantes subsídios para compreender as relações de trabalho
no Brasil, quer do ponto de vista do Direito positivado, quer da perspectiva da
materialidade das relações sociais.
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Privilégio Social. Relações de Trabalho.
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“MILITÂNCIA DE VITRINE”:
O PINK MONEY/PINKWASHING COMO ESTRATÉGIA
MERCADOLÓGICA DE APROPRIAÇÃO SUPERFICIAL DAS
PAUTAS LGBTI+ NO BRASIL.
Larissa do Vale Teixeira230

Resumo: O ano de 2019 marca os 50 anos da revolta no bar Stonewall Inn,
em Nova Iorque, consagrando-se como marco simbólico da luta por direitos da
comunidade LGBTI+ no mundo, frente a um cenário de resistência à repressão
policial e discriminações que sujeitas e sujeitos LGBTI+ sofriam. No Brasil, mobilizações com o mesmo teor se consagraram na década de 1970 (TREVISAN, 2018).
Nesse ínterim, compreende-se que tardiamente os grupos considerados contra
hegemônicos (ALVES, 2010) insurgem, e de maneira não retroativa, mediante um
230
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cenário de incansáveis, silenciadas e naturalizadas violências estruturais assim
como negligências de amparo legal. Não obstante, tais cenários propositalmente
se instauram através de uma articulação atual política econômica neoliberal,
ao passo que vislumbram ora um neoliberalismo progressista (FRASER, 2017)
ora um neoliberalismo reacionário, sendo o primeiro responsável pela difusão
de um ethos de reconhecimento superficialmente igualitário e emancipatório
(FRASER, 2017). O ideário de diversidade social que se estabelece nessas circunstâncias visa um empoderamento corporativo das classes minoritárias ocidentais
com o intuito de ascensão hierárquica, permeado por um discurso meritocrático (FRASER, 2017). Ou seja, velam-se as motivações que estruturaram a (re)
ação da comunidade LGBTI+ que passa a ser visibilizada nos cenários sociais,
para apropriação de sua imagem de forma a beneficiar os detentores de poder e
do capital social, econômico e cultural. Esse último se dá, primordialmente, na
contradição existente da indústria cultural em enaltecer formalmente a simbologia do movimento LGBTI+ e estimular novos nichos de consumo (FONSECA,
2018) ao passo que, na materialidade, a situação destas pessoas tendem a permanecer na obscuridade das violências sistêmicas. Frente à essas ações, conceitos
como Pink Money/Pinkwashing/Gay-friendly se popularizam com significâncias
atreladas ao poder de consumo da comunidade LGBTI+, da visibilidade desta e
na afirmação da promoção do respeito e empatia por parte de estabelecimentos e
empresas. A diversidade sexual tornou-se um campo fértil de exploração por parte
da capitalização do mercado (FONSECA, 2018), mas o protagonismo de indivíduos
LGBTI+ na composição dos setores sociais que não sejam de marginalização e
de subproletariado, ainda deixam a desejar. Visando, principalmente, abordar o
cenário de incoerência entre a empresa que se intitula Gay-Friendly e o seu corpo
de funcionárias/os, o presente artigo busca trazer reflexões e críticas ao trato do
capitalismo frente à essa pauta e alternativas de formas de atuação da comunidade
LGBTI+ que objetive uma militância revestida de caráter político de inclusão e não
apenas de uma visibilidade superficial (FRASER, 2018).
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TRANSGENERIDADE E SEUS DESAFIOS
SOCIAIS DIANTE DA OPRESSÃO
CAPITALISTA
Tuane Virginia Tonon Pires de Farias231

Resumo: Os padrões sociais heteronormativos no mercado de trabalho
transcendem a manifestação de preconceito indireto, demonstrando a necessidade de reinventar conceitos pré-concebidos no ímpeto de se fazer valer os
direitos sociais constitucionalmente assegurados, em especial atrelando a igualdade entre os cidadãos, independentemente da opção sexual ou identidade de
gênero. Movimentos em defesa da comunidade LGBTQIA+ apontam participação
ativa no país, mas na prática o que se observa é que os transgêneros continuam a
ser marginalizados, em condições de empregabilidade precárias, que favorecem
a inclusão desta parcela da sociedade em atividades ilícitas. A necessidade de
subsistência, inerente a qualquer ser humano, gera consequências terríveis para o
transgênero, que sem oportunidade real de obter seu sustendo de maneira digna,
acaba sendo aliciada pela criminalidade que visa obter lucro com a exploração
sexual ou, o que é ainda pior, no trabalho a serviço das organizações criminosas.
Apesar das similitudes, tais premissas não podem ser equiparadas à precarização
genérica, ante a peculiaridade dos contratos que envolvem travestis como sujeitos
de direito contratantes. Isto porque a relação de poder entre empregador e empregada engloba conceitos pessoais e sociais que decorrem de vivencias das travestis
desde a infância, e impactam de maneira incompatível com a relação de poder
entendida pelo homem médio, sobretudo quando se avalia que as vivencias sociais
devem implicar em alteração de interpretação e aplicação do direito individual
como medida de observância aos preceitos constitucionais. Por outro lado, procurando passar uma melhor imagem à sociedade, especialmente por conta do grande
número de adesões aos grupos de proteção à comunidade LGBTQIA+, algumas
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empresas têm promovido políticas de inclusão que vão para além dos interesses
camuflados: são oferecidos apenas e tão somente cargos incompatíveis com a
alta qualificação profissional, presumindo-se miserabilidade. Diante da pouca
oferta de empregos e da baixa inclusão no mercado de trabalho, transexuais são
submetidas constantemente à exploração de alta complexidade, que remontam
a condições de trabalho sub-humanas: horas extras, assédio moral e exposição
à riscos ocupacionais se encontram presente no cotidiano destas profissionais.
Superadas todas as dificuldades cotidianas decorrentes de relação de trabalho
extremamente degradante, as transgêneros enfrentam dificuldades ou exposição
que ceifam seu direito de Ação: os Tribunais não estão preparados para receber
ações com o respeito que a situação merece (o atual sistema PJ-e sequer aceita a
inserção de nome social para a distribuição de demandas quando respectivo nome
não está em consonância com a base de dados da Receita Federal). Em conclusão,
observa-se que as travestis sobrevivem sob uma lógica da censura, marginalidade
e sujeitas a uma relação de poder, seja em ambiente laboral, mediante submissão a
extrema exploração, seja em momento pós contratual, no qual costumam imergir
em um mundo de marginalidade por falta de oportunidade real.
Palavras-chaves: Transgêneros. Empregabilidade. Preconceito.
Criminalidade
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A DISCUSSÃO EM TORNO DA CRISE DO
CUIDADO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
ANÁLISE DO TRABALHO DE CUIDADO NO
BRASIL
Bárbara Almeida Duarte232
Cristiane dos Santos Silveira233
Pedro Augusto Gravatá Nicoli234

Resumo: “Crise do cuidado” é uma expressão utilizada internacionalmente, principalmente no campo da Economia Feminista, para se referir
a problemas variados em torno das necessidades de cuidados e de sua satisfação. No debate público sobre o assunto, a expressão costuma referir-se a um
“deficit de cuidado”: uma expansão na necessidade de cuidado, por um lado, e
uma contração na oferta de cuidado, por outro (HOCHSCHILD, 1995). Em textos
acadêmicos mais recentes, todavia, a discussão ampliou-se, tornando-se uma
análise do conjunto de mudanças sociais, econômicas, demográficas e culturais
que aconteceram nas sociedades do Norte Global nas últimas décadas, que levaram
a mudanças na “organização capitalista da reprodução social” (FRASER, 2016)
ou a uma “reorganização na forma de satisfazer a necessidade de cuidados da
população” (OROZCO, 2012). As autoras que falam da crise do cuidado, então,
apresentam uma “contradição sócio-reprodutiva do capitalismo” (FRASER, 2016)
ou a uma “contradição capital-vida” (OROZCO, 2012), e, dessa forma, a crise do
cuidado é compreendida a partir de sua relação com uma crise mais ampla, que
é a “crise da reprodução social”. Ao abarcar uma análise da relação (ou melhor,
da contradição) entre a reprodução social e a acumulação de riquezas, na atual
conformação capitalista financeirizada e globalizada, as análises sobre a crise do
cuidado tornam-se importantes para a compreensão dos problemas de cuidado
também nos países do Sul Global, juntamente com um estudo de suas especificidades sociais, políticas, econômicas. Dessa forma, buscando compreender de
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que formas essas contradições se verificam em torno do cuidado no Brasil, este
artigo buscou traçar, inicialmente, um breve panorama da discussão em torno da
“crise do cuidado”, que se iniciou ainda na década de 1990, com autoras e autores
como Arlie R Hochschild, e ampliou-se a partir de análises de autoras como Amaia
Pérez Orozco e Nancy Fraser. Essas pesquisadoras apresentam que a crise tem
tido um desfecho reacionário, a partir da mercantilizado e delegação do cuidado a
mulheres mais subalternas, em geral imigrantes, através de trabalhos precários.
Partindo para a realidade brasileira, o que se observa é que ainda não vivemos
uma crise do cuidado nos moldes daquela vivenciada nos países do Norte Global,
mas há uma tendência à crise do cuidado no país, em razão das contradições
próprias do sistema socioeconômico capitalista, mas essa tendência é contida
pela grande quantidade de mulheres nacionais, principalmente pobres e negras,
disponíveis para desempenhar trabalhos precários de cuidado. Assim, o segundo
objetivo deste artigo foi o de analisar, a partir de uma perspectiva sociojurídica,
de que forma a marginalização jurídica em torno do cuidado, principalmente das
trabalhadoras conhecidas como “diaristas domésticas”, coloca-se como uma
resposta reacionária brasileira para a contenção de uma crise do cuidado no país,
reforçando as desigualdades já existentes, de gênero, de classe, de raça, entre
outras. O que se verifica, então, é que o Brasil, apesar de suas especificidades, lida
com seus problemas de cuidado de forma semelhante a países do Norte Global,
a partir da mercantilizado e delegação do cuidado a mulheres mais subalternas
através de trabalhos precários.

Palavras-chave: Crise do Cuidado. Diaristas Domésticas. Marginalização
Jurídica.
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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DAS
MULHERES NOS ESPAÇOS DELIBERATIVOS
DOS SINDICATOS235
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva236
Luana Angelo Leal237
Daiane Ferreira de Castro238

Resumo: O estudo analisa e reflete sobre a importância da inserção das
mulheres nos espaços deliberativos dos sindicatos. Para isso, parte-se do conceito
de “outsider within”, trabalhado por Patrícia Hill Collins (2016), como sendo o uso
criativo que as mulheres fazem de sua marginalidade para produzir um pensamento feminista capaz de refletir um ponto de vista especial em relação ao si e à
sociedade com o objetivo de criar distintas perspectivas quanto à diversos paradigmas. Analisa-se a inserção das mulheres nos sindicatos a partir da perspectiva
interseccional, problematizando como raça, classe e gênero podem dificultar que
as mulheres alcancem patamares de influência e decisão. Compreende que tal
inserção se faz necessária, pois a autodefinição e a autoavaliação inerentes ao
status de outsider within cria um ponto de vista diferenciado no debate público,
inclusive o sindical, principalmente naqueles em que o conteúdo das decisões
terá impacto direto no trabalho das mulheres. A pesquisa pretende articular os
conceitos de representatividade (BIROLI, 2015) e interseccionalidade (CRENSHAW,
1989; HIRATA, 2017) com a participação das mulheres nas organizações sindicais
a partir de estudo no qual Candy Florêncio Thomé (2012) esmiúça o princípio
da igualdade laboral sob a perspectiva de gênero, bem como analisa os efeitos
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da divisão sexual do trabalho sobre a vida da mulher e apreende as entidades
sindicais como instrumentos de luta contra a desigualdade. A posição de subalternidade que é estabelecida às mulheres pela divisão sexual do trabalho, quando
perpetuada nos espaços deliberativos sindicais, negando voz às demandas das
mulheres, pode pulverizar a atuação sindical, impossibilitando que as mulheres
se sintam representadas. Diante do papel da negociação coletiva, da importância
das convenções e acordos coletivos para a garantia e ampliação de direitos, a
atuação sindical e a representatividade das mulheres nos sindicatos tornam-se
relevantes. A partir da análise de artigos de autores como Sayonara Grillo Silva
(2008, 2015) e Renata Dutra Queiroz (2016), pôde-se perceber que a função de
proteção e defesa é intrínseca à razão de ser dos sindicatos, atores privilegiados
para a criação e efetivação dos direitos sociais trabalhistas, e que as negociações
sindicais se constituem em espaço de luta e lócus privilegiado de enfrentamento
dos conflitos laborais. A partir desses apanhados teóricos, a pesquisa bibliográfica
se concentra nos estudos nacionais sobre sindicatos, na produção normativa
brasileira sobre direito coletivo do trabalho e busca examinar como a literatura
aborda a ideia de importância do local de fala das mulheres, verificando como tais
conceitos podem ser utilizados para analisar a atuação e a estrutura dos sindicatos.
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TRABALHO REPRODUTIVO NA OBRA
MARXIANA:
UM RETORNO AOS TEXTOS DE BASE
Maria Carolina Fernandes Oliveira239

Resumo: São muitas as tentativas de críticas acerca da aproximação entre
feminismo e marxismo e, neste campo de enfrentamento, a centralidade é ocupada
pela questão do trabalho reprodutivo na obra de Karl Marx. O argumento se funda
na premissa da desconsideração, por parte de Marx, do trabalho reprodutivo
enquanto trabalho produtivo. Justifica-se que, e de fato, o desenvolvimento do
modo de produção capitalista não seria possível se inexistente fosse esta forma de
trabalho e que – e neste ponto está o erro – por tal motivo, Marx não poderia tê-lo
colocado em segundo plano em sua análise econômica e social. Embora tentador
a princípio, este argumento se esvazia quando observados os seguintes aspectos:
a conformação das famílias operárias no século XIX na Europa; a premissa da
remuneração do trabalho reprodutivo enquanto não correspondente à realidade da
época; a proposta de Marx quando da elaboração de uma crítica da economia política. Este trabalho dedicar-se-á a discutir de modo substancial os dois primeiros
aspectos, isto é, aqueles que direcionam a questão histórica em torno deste debate.
O terceiro aspecto, voltado a demonstrar a proposta da análise marxiana para uma
crítica da economia política enquanto uma proposta necessariamente categorial,
será introduzido neste artigo para, em momento posterior, ser aprofundado em
todas as principais frentes conceituais. Fundamentarão este trabalho os textos
de maturidade da obra de Marx, bem como os principais escritos de Heleieth
Saffioti e Michelle Perrot.
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EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
FEMININA:
REFLEXÕES A PARTIR DA INDÚSTRIA TÊXTIL
Flávio Ribeiro de Lima240

Resumo: A inserção da força de trabalho feminina nos processos produtivos é, frequentemente, assimilada ao advento da I Revolução Industrial (1760
– 1860) - período de consolidação do modo capitalista de produção -, quando as
mulheres são introduzidas nas indústrias para, por exemplo, operar os maquinários na indústria têxtil. Nos séculos posteriores o desenvolvimento tecnológico
e a busca por acumulação ampliada de capital conduzem, por um lado, as crises
socioeconômicas e, por outro, ao acirramento da concorrência entre nações e
empresas (HARVEY, 2014). Todos esses processos provocaram profundas alterações nas relações de produção como um todo e contribuíram para que a busca
por diminuição dos custos (em todos os níveis, mas principalmente no rebaixamento dos custos com o trabalho) tornasse-se regra na produção industrial.
Neste interim, a força de trabalho feminina, mal remunerada e mais precarizada
que a força de trabalho masculina torna-se, efetivamente, partícipe da classe
trabalhadora (NOGUEIRA, 2004: 18-20) gerando desigualdades salariais e de
direitos trabalhistas entre os sexos. Essas desigualdades de gênero e de classe,
vêm sendo cada vez mais incorporadas no plano ideológico das sociedades de
tal modo que, mesmo com muitos avanços nos debates e nas lutas em prol da
igualdade de gênero (XX) em anos recentes, ainda não foi possível romper com a
“acepção do papel feminino” construído e naturalizado durante muitos séculos
(NASCIMENTO, 2014: 47). Tanto que ainda hoje, cabe às “mulheres articular
os papéis familiares e as atividades profissionais” (NASCIMENTO, 2014: 47).
Tem-se assim que com a inserção da mulher no mundo do trabalho, o modo
capitalista de produção inaugura uma forma específica de exploração da força de
trabalho e opressão de gênero vinculada à sociedade de classes (VAZQUEZ, 2018:
136). Se tomarmos as cifras para o Brasil, observaremos que essa realidade desigual de exploração da força do trabalho feminina é estruturante. A partir de uma
compilação de dados oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para o ano de 2018, é possível identificar que mesmo representando
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aproximadamente 44% da força de trabalho do país (IBGE, 2018) as mulheres
continuam realizando jornadas de trabalho maiores (a pesquisa refere-se também
ao trabalho reprodutivo) e recebendo “rendimentos médios menores do que os
homens pelo trabalho desempenhado fora de casa” (BIROLI, 2016: 2). Veja-se
que o rendimento médio das mulheres equivale a cerca de ¾ (ou 63,4%) do
que os homens recebem por uma mesma atividade laboral (IBGE, 2018). Essas
disparidades salariais e relações desiguais de classe e gênero foram identificadas
por nós ao longo da pesquisa sobre a indústria têxtil e de confecções do Noroeste
do Estado do Paraná. Nessas indústrias há predominância da participação do
trabalho feminino que, conforme os dados coletados em campo, correspondem
a 83% do total da mão de obra (LIMA, 2018). Nelas é possível identificar também
o mascaramento das relações contratuais de trabalho, o que toca na questão
do rol de proteções asseguradas pelos direitos trabalhistas. Deste modo, nos
parece importante refletir sobre a exploração da força de trabalho feminina, suas
formas de opressão e desigualdade, sobretudo em um contexto no qual a corrida
pela diminuição do social e a precarização da força de trabalho vêm se tornando
regras. É neste caminho que deve ser conduzido o debate que estamos propondo
ao V Encontro da Rede Nacional de Grupos de Pesquisa e Extensão em Direito do
Trabalho e Seguridade Social (RENAPEDTS).

Palavras-chave: Exploração da Força de Trabalho Feminina. Indústria
Têxtil. Precarização.
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A SUBALTERNIDADE DO SIGNO FEMININO
NA SEXUALIDADE DO TRABALHADOR:
A MARGINALIZAÇÃO DAS GAYS AFEMINADAS NO
MERCADO DE TRABALHO.
Breno Lucas de Carvalho Ribeiro241

Resumo: Desde a formação do sistema capitalista, as concepções
de trabalho, trabalhador e tempo de trabalho eram padronizadas a partir de
parâmetros masculinos e atreladas a arranjos familiares rígidos e com papéis
pré-definidos (VIEIRA, 2018). As reificações de gêneros e identidades cristalizam
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hierarquias e fomentam relações de poder, o que normaliza corpos e práticas,
reproduzindo privilégios e exclusões. Essa lógica rígida determina relações sociais
como a principal “norma de ordem social, configurando e reafirmando noções
de comando de feminilidade e masculinidade enraizada na história patriarcal
do Ocidente” (CURIEL 2007; FEDERICI 2010; LUGONES 2007; RIVERA, 1996 e
2010). A normalização das identidades - e sua consequente opressão - define
padrões de comportamento e, ao mesmo tempo, rejeita as diferenças (BUTLER,
2003). Levando em conta o panorama do trabalho e questionamentos feministas
em torno do próprio conceito de trabalho– que exigem revisão das oposições
como produção e reprodução, público e privado, formal e informal (DEBERT;
PULHEZ, 2017, p. 18), pretende-se desenvolver uma interpelação do Direito a
partir da perspectiva de sexualidade de criticar a maneira como a teoria jurídico-trabalhista uniformizou, universalizou e recepcionou o trabalho. Considerando
grupos subalternizados, como as gays afeminadas, muitas exercem profissões em
que seja possível a sua interação com as identidades femininas, porém, há uma
segregação, uma vez que gays afeminados pertencentes as “classes populares”
exercem profissões socialmente consideradas “inferiores”, posto que relacionado
ao cuidado, como por exemplo, cabelereira, cozinheira, maquiadora e atendente
(ANJOS, 2000), sendo negada qualquer possibilidade de uma estética ou performatividade considerada feminina (TEIXEIRA; PERDIGÃO; CARRIER, 2016, p. 398).
Busca-se, dessa maneira, a extensão do Direito do Trabalho para que “inclua
todos os processos da reprodução social das normas pré-concebidas, o que não
significa de modo à desnaturalizar os limites da disciplina” (FUDGE, 2014, p. 20),
entretanto, busca cultivar uma perspectiva crítica a fim de possibilitar o desenvolvimento de capacidades técnicas e livres de performatividades dissidentes.
Sabe-se que esse sujeito do trabalho é masculino; apresentado como universal
(HIRATA; ZARIFIAN, 2009, p. 252). Para isso, adota-se a teoria Queer Of Colour,
enquanto lugar de subalternidade continuamente ressignificado, levando-se
em consideração “experiências culturais antihegemônicas, de contestação da
sociedade normativa e das suas múltiplas formas de exclusão por meio de sítios
de contestação social e de desconstrução política das normas majoritárias” (REA;
AMANCIO, 2018). Visa-se questionar as “múltiplas normatividades acerca do
heterossexismo, da branquitude e dos padrões de classe média, entre os quais a
branquitude foi privilegiada enquanto marca do essencialismo e das identidades
políticas gays” (HARITAWORN, 2008, p.6). Busca-se enfrentamento “às normas
sexuais, às sociais e às corporais, pressupondo sempre uma leitura interseccional
da dominação” (BOURCIER, 2002). Considerando a relevância da “divisão heteronormativa” (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 2013) do trabalho para a organização
social, seria de se prever que o gênero fosse considerado um fator de importância
na teorização do Direito do Trabalho. Para isso, a metodologia da pesquisa adotada
baseia-se na revisão bibliográfica, adotando-se o método dedutivo, com técnica
qualitativa e análise doutrinária. Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa
teórica (natureza qualitativa).

273

REFERÊNCIAS
ANJOS, G. (2000). Identidade sexual e identidade de gênero: subversões e
permanências. Sociologias, 2(4), 274-305.
BOURCIER, Marie-Hélène/Sam. Entrevista realizada por Pedro Paulo Gomes Pereira.
CULT, no 205, 2015, pp.11-15.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner.
2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Civilização
Brasileira, 2018. Introdução: vida precária, vida passível de luto.
BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas. Civilização brasileira, 2018.
DEBERT, Guita Grin; PULHEZ; Mariana Marques. Desafios do cuidado: Apresentação.
In: DEBERT, Guita Grin; PULHEZ; Mariana Marques (org.). Desafios do cuidado:
gênero, velhice e deficiência. Campinas: Unicamp/IFCH, 2017. p. 5-27.
FEDERICI, Sylvia. 2010. Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación
originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.
FERGUSON, Roderick A. Aberrations in black: toward a queer of color critique.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.
FUDGE, Judy. Rungs on the Labour Law Ladder: Using Gender to Challenge
Hierarchy. Saskatchewan Law Review, v. 60, n. 2, p. 237-264, 1996.
FUDGE, Judy; GRABHAM, Emily. Introduction: Gendering Labour Law. feminists@
law [online], v. 4, n. 1, p. 1-4, 2014.
GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, Encarnación. Trabajo doméstico-trabajo afectivo: sobre
heteronormatividad y la colonialidad del trabajo en el contexto de las políticas
migratorias de la UE. Revista de Estudios Sociales, n. 45 Bogotá, enero - abril de
2013.
HIRATA, Helena; ZARIFIAN, Philippe. Trabalho (conceito de). In: HIRATA, Helena
et al. (org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p.
251- 251-256.
LUGONES, María. Colonialidad y género. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.9:
73-101, julio-diciembre 2008.
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas,
Florianópolis, 22(3): 320, setembro-dezembro/2014.
MEDEIROS, M. O trabalhador homossexual, o direito à identidade sexual e a não
discriminação no trabalho. In: POCAHY, Fernando. (Org.). Rompendo o silêncio:
homofobia e heterossexismo na sociedade contemporânea. Porto Alegre: Nuances,
2007.
274

MOHANTY, Chandra. Bajo los ojos de occidente. Academia Feminista y discurso
colonial. Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes, ed.
Cátedra, Madrid, 2008.
MOLINIER, Pascale. Ética e trabalho do care. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES;
Nadya (Org.). Cuidado e cuidadoras. As várias faces do trabalho do care. Atlas, 2012.
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Revista Sociologia
Política, n. 25.
PELÚCIO, Larissa. Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre
pós- colonialismos, feminismos e estudos queer. Dossiê de Saberes Subalternos.
Contemporânea, v.2, n.2, jul-dez. 2012.
PUAR, Jasbir. “Prefiro ser um ciborgue a ser uma deusa”: interseccionalidade,
agenciamento e política afetiva. Meritum – Belo Horizonte – v. 8 – n. 2 – p. 343-370
– jul./dez. 2013.
PUAR, Jasbir K. Revista Lusófona de Estudos Culturais, vol. 3, n. 1, 2015,
Homonacionalismo como mosaico: viagens virais, sexualidades afetivas.
RABELO, Adriana Marques. Diversidade sexual nas organizações: vivências e
percepções dos trabalhadores homossexuais. Belo Horizonte, 2016. Disponível em:
<www.biblioteca.pucminas.br/teses/Administracao_RabeloAM_1.pdf>. Acesso em
14 de mar. de 2019
REA, Caterina Alessandra; AMANCIO, Izzie Madalena. Descolonizar a sexualidade:
Teoria Queer of Colour e trânsitos para o Sul. Cadernos pagu (53), 2018.
REIS, Daniela Muradas. Discriminação nas relações de trabalho e emprego:
reflexões éticas sobre o trabalho, pertença e exclusão social e os instrumentos
jurídicos de retificação. In: BARZOTTO, Luciane Cardoso (coordenadora). Trabalho
e igualdade: tipos de discriminação no ambiente de trabalho. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora; Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2012.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento; Justificando,
2017.
RIOS, Roger Raupp. Direitos fundamentais e orientação sexual: o direito brasileiro e
a homossexualidade. Revista CEJ, Brasília, v. 2, n. 6, set./dez. 2006.
RIVERA, Silvia. 1996. Ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia postcolonial
de los 90. La Paz: SAG.
RIVERA, Silvia. 2010. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. La Paz: Editorial Piedra
Rota.

275

SANTOS, Dartagnan Ferrer dos Santos. Igualdade, diferença e identidade: três
pilares da alteridade nas relações de trabalho de um mundo pluralista. In: BARZOTTO,
Luciane Cardoso (Coord.). Trabalho e igualdade: tipos de discriminação no ambiente
de trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 99.
SANTOS, Rodrigo Leonardo de Melo. A discriminação de homens gays na dinâmica
das relações de emprego: reflexões sob a perspectiva do direito fundamental ao
trabalho digno. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito, Estado e Constituição) Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade de Brasília, 2016.
SEGATO, Rita Laura. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um
vocabulário estratégico descolonial. e-cadernos ces [Online], 18 | 2012, colocado
online no dia 01 dezembro 2012, consultado a 24 outubro 2018. URL: http://journals.
openedition.org/eces/1533; DOI : 10.4000/eces.1533
SINHA, Mrinalini. Colonial masculinity: the ‘manly englishman’ and the ‘effeminate
bengali’ in the late nineteenth century. Manchester: Manchester University Press,
1995.
TEIXEIRA, J. C., PERDIGÃO, D. A. & CARRIERI, A. P. (2016). O discurso gerencialista e
a construção de ideais estéticos femininos e masculinos. Farol – Revista de Estudos
Organizacionais e Sociedade, 3(7), 366-417
VIEIRA, Regina Stella Corrêa. O cuidado como trabalho: uma interpelação do Direito
do Trabalho a partir da perspectiva de gênero. Tese de Doutorado, 2018.

POBREZA DE TEMPO E TEMPO DE
TRABALHO
Bárbara Ferrito242

Resumo: Trata-se de trabalho de pesquisa realizado no bojo do Programa
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no grupo
de Pesquisa Configurações Institucionais e Relações de Trabalho – CIRT. Em
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um contexto de alta flexibilização da jornada de trabalho, no qual há perda da
nitidez das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, mostra-se
relevante a pesquisa sobre como esses tipos de tempo e seus usos se manifestam
conforme o gênero. Exsurge dessa conjuntura o conceito de pobreza de tempo,
que trata das pessoas que não possuem tempo para desenvolver as atividades
necessárias de seu cotidiano, entendendo o tempo como fator relevante para
análise dos índices de desenvolvimento e bem-estar. A pesquisa teve por objetivo,
portanto, entender como os usos dos tempos se manifestam conforme o gênero e
como a pobreza de tempo encontrada afeta a disponibilidade das mulheres para o
contrato formal de trabalho. Para tanto, buscou-se analisar os dados fornecidos
na pesquisa “Estatística de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”,
bem como o teste piloto da pesquisa “Usos do tempo” de 2009, ambas promovidas
pelo IBGE. Os resultados encontrados demonstraram que os papéis de gênero
impõem as mulheres deveres reprodutivos, domésticos e de cuidados, que retiram
delas autonomia para a disponibilização de tempo no mercado de trabalho. Com
isso, agrava-se a situação de precariedade, flexibilização e vulnerabilidade desse
grupo social, o que é, muitas vezes, ratificado pelo próprio Direito.

Palavras-chave:

Tempo. Gênero. Trabalho
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A FORMA MERCADORIA, A FORMA
JURÍDICA E A CRÍTICA AO DIREITO DO
TRABALHO
Rafael Borges de Souza Bias243

Resumo: O presente artigo, ao mesmo tempo que expõe a ideia marxista
de mercadoria, discute como esse conceito guarda em si uma crítica à modernidade e à tentativa de construção de neutralidade axiológica no campo das
ciências sociais, o que posteriormente se aproveita para refutar os pressupostos
da doutrina clássica do Direito do Trabalho. Para tanto, parte do método dedutivo, tendo como instrumento a pesquisa bibliográfica, cujas fontes primárias
foram obras do próprio Marx (O Capital e Manuscritos econômico-filosóficos)
e de Pachukanis (Teoria Geral do Direito e Marxismo). O estudo discorre que o
fetichismo da mercadoria, ao atuar ocultando a realidade das relações sociais, faz
com que as pessoas percebam os objetos como algo desvencilhados das mediações histórico-sociais. É justamente a autonomia das relações sociais entre as
mercadorias em relação ao sujeito humano que torna evidente para Marx a falta
de lógica da “racionalidade” mercantil. Assim, o pensamento crítico de Marx
(2017a, 2008), desvencilhado da tradição e dos costumes e sem se ater à missão
de construir uma ontologia da pessoa humana, destitui o estatuto do sujeito que
pensa o mundo isolado do mesmo e fundamenta o próprio pensar a partir da noção
de “estar no mundo”, a qual é efetivada por meio da atividade sensível: o trabalho.
A par disso, o autor reconhece os antolhos da ciência acrítica no seu projeto de
emancipação humana, uma vez que naturaliza a economia capitalista justamente
pelo fetichismo da mercadoria, que interfere na percepção das práticas sociais.
Nesse caminho de negação do idealismo filosófico e da neutralidade da ciência,
a qual atua, por vezes, como ideologia, sem compromisso com a razão porque
ignorante quanto aos aspectos materiais de funcionamento do mundo, Pachukanis
(1988) realiza um ensaio metodológico para descoberta da forma jurídica, analisando o direito sob o enfoque da dialética marxista e do materialismo histórico,
assim como Marx procedeu no âmbito da econômica política para decifrar a forma
mercadoria. Ao analisar os aspectos materiais de desenvolvimento do capitalismo,
o jurista russo conclui que o a superestrutura jurídica concreta é resultado da
evolução histórica da economia mercantil-monetária e mercantil-capitalista
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que, por sua vez, é base dos esquemas abstratos da ideologia jurídica. Isto porque
as relações humanas têm fundamento nas relações entre sujeitos, daí surgem as
condições para o desenvolvimento de uma superestrutura jurídica. Diante disso,
o estudo conclui que o Direito do Trabalho, em seus fundamentos teóricos, exerce
uma postura funcional perante o capitalismo, pois sua filosofia se apresenta
como ciência das condições a priori, com o objetivo de superar as contradições da
sociedade dividida em casses pelo binômio ideologia/hegemonia, e fazer com que
as classes dominadas absorvam e recepcionem os valores das classes dominantes.
Isto porque, a partir de uma versão pública de cultura trabalhista sincronizada
com o discurso ideológico do trabalho como sinônimo de dever, com o objetivo
de atender às necessidades do expansionismo industrial e neutralizar o avanço
das organizações coletivas dos trabalhadores, os teóricos clássicos do Direito do
Trabalho elegeram o trabalho subordinado como seu objeto primeiro, central,
quase exclusivo.
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Resumo: O presente trabalho pretende analisar a questão das migrações
internas brasileiras a partir de concepções teóricas que possam explicitar suas
dinâmicas nos marcos do capitalismo. Para tanto, alicerçado nos apontamentos
de Jean-Paul Gaudemar, propõe-se explicitar um dos desdobramentos que exigem
a mobilidade da força de trabalho como pressuposto da mobilidade do capital,
especificamente no que concerne ao caso brasileiro. A partir daí, orientado pelas
elaborações de Evgeni Pachukanis e Bernard Edelman, será analisado no artigo
o revestimento que a forma jurídica dá a está manifestação da mobilidade no
capitalismo. A problemática principal deste artigo refere-se à reestruturação dos
mecanismos de acumulação de capital na mundialização da sociedade produtora
de mercadorias, especialmente a partir da década de 1970, e em como a acentuação
da mobilidade toma seu aspecto geral, total e forçado, evidenciando a crescente
sujeição do trabalho ao capital e sua expressão nos fenômenos migratórios e na
dinâmica espacial do mercado de trabalho (HEIDEMANN, 2004). Assim, assume os
subsequentes problemas de pesquisa: (i) como se dá o acesso aos direitos sociais
em contrapartida ao recrudescimento das barreiras aos fluxos migratórios e; (ii)
em que medida a noção jurídica de liberdade e igualdade impacta neste processo?
Para tanto, levanta-se a seguinte hipótese: a mobilidade, enquanto qualidade
socialmente imposta à força de trabalho, acarreta em dinâmicas específicas na
reestruturação dos métodos de acumulação de capital que, orientados pela noção
jurídica de liberdade, tendem a precarização através da exploração desta mobilidade. Por fim, como objetivo almeja contribuir com a crítica marxista dos direitos
sociais, elaborando a pesquisa com base nas categorias “sujeito de direito” e
“princípio da subjetividade jurídica”, analisando as manifestações e repercussões
contemporâneas da mobilidade no processo de trabalho.
Palavras-chave: Capitalismo. Migrações. Mobilidade. Forma Jurídica.
Sujeito de Direito.
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A RECONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE
TRABALHO A PARTIR DA FILOSOFIA DE
ENRIQUE DUSSEL
Bruno Rodrigues Zanello245

Resumo: O presente trabalho analisa a articulação entre a concepção
de trabalho, “sociedade de direitos” e o discurso democrático. A partir de uma
análise empírica, pretende demonstrar que o processo de apatia política está
intimamente vinculado a um processo de desconstrução do direito do trabalho e
das garantias asseguradas pela Constituição da República, que sucumbe em face
do projeto neoliberal-globalizante em andamento no Brasil e na América Latina
desde os anos 90. Em um segundo momento, a partir das teorizações de Enrique
Dussel, que ressignificou e adequou as teorizações marxistas para o contexto
da América Latina, busca reconstruir o conceito de trabalho no direito a partir
da categoria trabalho vivo, mostrando como a articulação do conceito filosófico
com a construção jurídica do instituto produzirá importante transformação,
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permitindo uma ressignificação do conceito de “direito ao trabalho”, com uma
ressubjetivação do trabalhador, que hoje encontra-se objetificado pela tecnicização, fetichização e alienação do processo produtivo. Nesse sentido, a decisiva
contribuição de Dussel é que a categoria permite operacionalizar e evidenciar
a exterioridade através do outro, a partir da alteridade (categoria importada
de Levinas), apresentando uma proposta de uma nova totalidade (desafiadora
ao direito, ainda com raízes modernas). Além disso, a categoria trabalho vivo é
apresentada como factível apenas em comunidade, o que nos permite superar o
hiperindividualismo da sociedade hipermoderna, reinserindo o trabalho em sua
natureza não alienada, não como atividade individual, mas coletiva e, portanto,
atrelada à democracia. Assim, o resgate da concepção marxista-dusseliana de
trabalho vivo, operando a partir de suas duas facetas (positiva e negativa), presta-se a ser um importante aporte para a constituição de uma teoria crítica apta a
ressignificar o próprio conceito de trabalho e os instrumentos jurídicos a partir
da exterioridade, oferecendo importante arsenal teórico à desconstituição dos
direitos do trabalhador, voltando-se, em última esfera, à defesa da democracia.

Palavras-chave: Trabalho vivo. Enrique Dussel. Sociedade de Direitos.
Neoliberalismo. Apatia Política.
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CONFRONTANDO LEON TROTSKY COM
BERNARD EDELMAN
POTENCIALIDADES E LIMITES DO DIREITO COMO
TÁTICA
Ticiane Lorena Natale246
Lara Porto Renó247

Resumo: Esta pesquisa busca entender as potencialidades e limites das
lutas por direitos na periferia do capitalismo, bastante recorrentes desde a constitucionalização de reivindicações sociais no século XX, a partir do confronto da
teoria pachukaniana de Bernard Edelman e da teoria da revolução permanente
de Leon Trotsky. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de uma teoria
instrumentalizável para as lutas da atualidade no Brasil, num contexto de retrocessos em termos de proteção social e trabalhista. Nossa hipótese inicial é de que
a teoria de Edelman aponta os perigos e necessário fracasso da luta que se resolve
por conquistas legais; mas que, num contexto de neoliberalismo em que o capital
não se inclina para concessões reformistas, e mais ainda na periferia do capitalismo em que suas elites não possuem espaço para concessões econômica, as lutas
por direitos podem ultrapassar a esfera jurídica e assumir uma luta pelo poder,
como Trotsky teorizou acerca das tarefas democráticas nos países atrasados. O
estudo se dará por pesquisa bibliográfica para abordar o contexto histórico e o
núcleo do pensamento dos dois autores, as suas aproximações e distanciamentos
teóricos, bem como será feito o cotejamento dessas elaborações com a teoria
marxista contemporânea.
Palavras-chave: Crítica Marxista do Direito. Teoria da Revolução
Permanente. Reformismo. Movimentos sociais. Luta por Direitos.
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FELICIDADE
A MAIS-VALIA DA MODERNIDADE LÍQUIDA
Maria Cecília Máximo Teodoro 248
Marcos Paulo da Silva Oliveira 249

Resumo: No presente ensaio investigam-se as novas formas de exploração
do trabalho pelo capitalismo em sua era financeirizada. Retoma-se o conceito de
mais-valia abordado por Marx, buscando compreender em que medida a sua
extração se faz presente na contemporaneidade, de maneira ainda mais sofisticada. Tem-se como pano de fundo a contextualização de Zygmunt Bauman acerca
da modernidade líquida, na qual as relações, inclusive as trabalhistas, tornam-se
transitórias e instantâneas, e por isso bastante propicias para a individualização
dos sujeitos, potencializando ainda mais o processo de apreensão das subjetividades. No presente artigo, toma-se a hipótese de que a felicidade, em seu sentido
lato, incluindo projetos de vida, convívio familiar e social, estudos e desejos, é
extraída do trabalhador no novo modelo de produção capitalista. A felicidade
torna-se a nova mais-valia e o processo de extração é ainda mais sofisticado e
exatamente por isso, ainda mais danoso. Em sede de conclusão, verificadas as
sequelas sociais ocasionadas por esse processo, tenta-se apontar mecanismos
jurídicos de contenção dessa extração da “nova mais-valia”, indicando-se a
indenização por dano existencial como um desses instrumentos.
Palavras-chave: Felicidade. Modernidade líquida. Mais-valia. Dano
Existencial.
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CONFLITOS EPISTEMOLÓGICOS
JUSLABORAIS E AFIRMAÇÂO
HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO
ECOSSOCIALISTA
Gustavo Seferian Scheffer Machado 250

Resumo: O trabalho se propõe a lançar primeiras considerações sobre a
leitura e prática ecossocialistas do Direito do Trabalho desde a discussão acerca das
epistemologias dissidentes. Articula, desse modo, a agenda individual de investigação com as proposições coletivas trazidas pelo Grupo de Pesquisa Trabalho
e Capital – núcleo UFLA. Tomando o materialismo histórico e dialético como
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método para apreensão do mundo, a leitura historiográfica e teórica como bases
de reflexão, partindo da necessidade de utilização tática do Direito do Trabalho
pelas classes trabalhadoras (SEFERIAN, 2017) e a alternativa estratégica ecossocialista (LÖWY,2010) como indutora revolucionária, intentamos denunciar o
diagnóstico da existência de um conflito epistemológico no campo do Direito do
Trabalho que pode levar, adotando tais referências, ao acentuar de contradições
no âmbito juslaboral com ganas de suprassunção sistêmica. Dessa forma, a exposição passará por (i) breve contextualização da crise de civilização (LÖWY, 2013)
e de seus ecos no Direito do Trabalho; (ii) definição da teoria e prática ecossocialistas como frutos conjunturais de tal crise, de profunda dimensão ecológica;
(ii) justificação da necessidade de articulação das finalidades juslaborais, tomada
uma Weltanschauung proletária (LÖWY, 1995), à agenda estratégica amparada
no ecossocialsimo, haja vista a transversalidade dos conflitos sócio-ecológicos
e trabalhistas na contemporaneidade; (iv) projetar, desde a mecânica de tensões
anunciadas por Max Horkheimer (1989), a necessidade de ruptura com uma teoria
tradicional do Direito do Trabalho – que, bem dizer, não deixa de se atentar à
necessidade de proteção jurídica das trabalhadoras e trabalhadores nas relações
que estabelecem com o capital – por uma teoria crítica juslaboral, isso a partir do
reconhecimento da existência de um conflito epistemológico; (v) sinalizar como esse
conflito epistemológico resulta, de um lado, da expressão de intelectuais não-proletários, na conformação de um Direito Capitalista do Trabalho (JEAMMAUD et
alii, 1980; RAMOS FILHO, 2012), e a necessidade de tomada consciente, tática e
ecossocialista da regulamentação da contratação da força de trabalho, o que só
pode ocorrer com a afirmação de uma visão social de mundo proletária – subalterna (SPIVAK, 2018) ante a hegemonia discursiva, teórica e prática juslaboral –,
ou seja, que só se constituirá quando do reconhecimento efetivo das trabalhadoras
e trabalhadores assalariados como artífices de um novo Direito do Trabalho com
ganas transitórias. Desse modo, articulando tais ideias, pretendemos demonstrar
o quanto que a afirmação da palavra e dos anseios proletários no âmbito do Direito
do Trabalho, a proporcionar uma nova aspiração juslaboral que se desatrele da
proteção tradicional – com vistas à garantia da reprodução da força de trabalho
e garantia da “paz social” – e constitua, em projeção de uma aposta melancólica
(BENSAÏD, 2007), novos registros protetivos que não só se coloquem na salvaguarda das condições econômicas e sociais das trabalhadoras e trabalhadores,
mas que também lhe proporcionem saldos políticos com vistas à superação da
sociedade capitalista.

Palavras-chave: Direito do trabalho. Ecossocialismo. Crise de
Civilização. Conflito Epistemológico. Aposta Melancólica.
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É POSSÍVEL UMA DESMERCANTILIZAÇÃO
JURÌDICA DO TRABALHO ALIENADO NO
CAPITALISMO?
Gustavo Seferian251
Jorge Luiz Souto Maior252

Resumo: O presente trabalho pretende trazer à discussão uma série de
questões relacionadas à natureza e limites do Direito do Trabalho, tomando como
eixo central a (im)possibilidade de desmercantilização jurídica do trabalho alienado no bojo da sociedade capitalista. A proposta, amparada no materialismo
histórico e dialético e que se volta exclusivamente a um debate de ordem teórica,
mediante cotejo articulado de textos, toma por seu principal indutor o chamado de
princípio constante na Declaração de Filadélfia, que sinaliza como preceito básico
do Direito do Trabalho o fato de que o trabalho humano não é mera mercadoria
de comércio. Afora a discussão que a própria referência à Economia Política e sua
Crítica marxiana poderiam remeter – no sentido de que, no processo de produção,
o que se constitui como mercadoria consumida para obtenção do mais-valor ser
a força-de-trabalho, e não o trabalho em-si –, é certo que o transpassar dos
acúmulos científicos desta área de conhecimento ao trato textual do Direito alguns
ruídos por certo apareceriam, sendo este um deles. É inegável, porém, que ao
tratar do trabalho humano como não sendo mera mercadoria de comércio, estaria
o texto de 1944 a versar justamente da força-de-trabalho enquanto mercadoria.
Daí que a expressão nos parece extremamente pertinente e com imensos potenciais políticos, isso porque no capitalismo o “trabalho” humano mercantilizado
– como consequência dos processos permanentes de despossessão das classes
trabalhadoras e da crescente socialização do trabalho pelo aprofundamento da sua
divisão social – jamais deixará de ter tal caráter. De um lado, há potência nesta
afirmação para que se entenda que a força-de-trabalho, tão particular mercadoria
que pelo seu uso gera valor, não pode ser tratada como mercadoria qualquer, o
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que traria interdições interessantes para reflexão sobre a interdição da intermediação da contratação (a exemplo da terceirização), do achatamento protetivo
das pessoas que trabalham, da sua não particularização quanto a outros bens
circulados por contratos, entre outros temas de máximo relevo para a autonomia
do ramo jurídico juslaboral. Todavia, considerando que a força-de-trabalho,
porquanto nos inserirmos nesse modelo de organização produtivo, não deixará
de ser mercadoria, faz despontar a constatação de que por meio do direito, que
guarda uma historicidade particular seja voltado à reprodução ampliada do capital,
seja em um período transicional para outros arranjos sociais, tal subversão à
sua natureza (para uma prática laboral desmercantilizada) não será possível.
Chegamos à conclusão de que, ante tais constatações, é fundamental não atribuir
ao Direito do Trabalho um papel que não lhe pertence, que é o da humanização
do trabalho alienado, conferindo tonalidades de tolerância à perversa prática de
exploração capitalista.

Palavras-chave:

Declaração de Filadélfia. Trabalho Alienado.
Mercadoria. Forma Jurídica. Humanização do Trabalho.
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A CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA DE
KARL MARX COMO INSTRUMENTO DE
CRÍTICA AO DIREITO
Ana Clara Passos Presciliano253

Resumo: Mesmo com todas as críticas que Karl Marx recebeu em vida e
recebe reiteradamente até hoje, é inegável a sua relevância como pensador e crítico
da sociedade capitalista. Ao longo de sua extensa obra, foi capaz de abranger temas
dos mais diversos. Já ao final da vida, se dedicou à construção de uma Crítica da
Economia Política, o que o possibilitou consolidar sua análise do funcionamento
do capitalismo principalmente através de seu extenso e mais concreto trabalho:
O capital. Esse trabalho, apesar de não ter sido finalizado em vida, analisou em
detalhes desde as categorias mais elementares para a compreensão da dinâmica
do capital, tais como mercadoria, valor, valor de uso e valor de troca, até uma
análise sistêmica e estrutural de como se dão as crises dentro do modo de produção
capitalista. Essas análises carregam consigo plena aplicação no estágio atual do
capitalismo, ao contrário do que muitos defendem, o que foi previsto pelo próprio
Marx, pois ele coloca, ainda no volume I d’O capital, que as formas de manifestação do capital não necessariamente coincidem com as leis gerais que regem
o seu funcionamento (MARX, 2013, p. 391). Ou seja, mesmo que em aparência o
capitalismo de hoje seja diferente daquele estudado por Marx, as leis gerais que
regem internamente seu funcionamento como um todo permanecem as mesmas.
Isso faz com que as teses de Karl Marx retomem fôlego diante de crises como a
de 2008, passíveis de serem explicadas pelas proposições expostas no decorrer
d’O capital, principalmente no volume III. Sendo assim, contextos como esses
ressaltam o caráter certeiro de certos aspectos da obra marxiana, mas também
fazem refletir e buscar respostas para pontos que não foram tão bem trabalhados
por ele, como no caso de um dos objetos de estudo aqui desenvolvidos: o direito.
Apesar de graduado em direito, Marx obliterou esse campo de estudo, não tendo
consolidado um posicionamento nem dedicado uma obra a ele, o que cria a necessidade de pensar em formas de conciliar seus outros escritos com a temática
jurídica. Levando-se em consideração que O capital é a sua obra mais vigorosa e
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que sistematiza toda uma linha de raciocínio desenvolvida ao longo de uma vida,
é de se esperar que também ali seja possível encontrar ferramentas importantes
para desenvolver uma crítica ao direito robusta – ainda que sem desconsiderar,
por suposto, a relevância de seus outros escritos para o tema. Nesse sentido,
considerando a relevância da Crítica da Economia Política elaborada pelo Marx
maduro, e o direito como o campo de estudo em que pretendemos contribuir para
o desenvolvimento de uma crítica sistemática, emerge a seguinte pergunta: qual a
perspectiva de Marx quanto ao direito no conjunto de seus textos que desenvolvem
mais diretamente a Crítica da Economia Política?

Palavras-chave: Marxismo. Crítica da Economia Política. Crítica ao
Direito.
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A REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO
E A EXPANSÃO SOCIOECONÔMICA DO
CAPITALISMO NO BRASIL NA OBRA DE
FRANCISCO DE OLIVEIRA254
Bruna Maria Expedito Marques255

Resumo:

No presente trabalho pretende-se discutir os caminhos e
descaminhos traçados pela regulamentação do trabalho no processo de expansão
socioeconômica do capitalismo no Brasil, visando sinalizar reflexões sobre as
principais determinações históricas vigentes entre a Revolução de 1930 e o
Golpe Empresarial Militar de 1964. Para tanto, busca-se aporte teórico na obra
de Francisco de Oliveira, em especial nos escritos de “Crítica à Razão Dualista”
(2003), a qual apresenta uma revisão acerca do modo de pensar a economia
brasileira. A tese principal dessa obra, portanto, é a de que a industrialização
se apresenta como setor chave no momento posterior a Revolução de 1930 no
Brasil, momento esse em que há, nas palavras de Francisco de Oliveira, reposição
e recriação das condições de expansão do capitalismo. A construção teórica do
autor perpassa por essa centralidade da industrialização onde a razão dualista é
amplamente discutida na tensão entre o moderno e o arcaico, ou seja, é demonstrado como o arranjo entre os padrões primitivos e as novas relações de produção
constituem a especificidade do capitalismo brasileiro. Dado o caráter da ofensiva
das classes dominantes nesse período – em que setores diversos das classes de
proprietários se articularam com o intento de garantir a expansão desse novo
modelo de acumulação e produção – a legislação trabalhista foi colocada como
um denominador comum entre as diversas categorias da classe trabalhadora. Os
caminhos e descaminhos da regulamentação da relação trabalho-capital nesse
período passam justamente pelo trato da formação do exército industrial de
reserva, o papel do setor terciário, o surgimento do operariado rural, a formação
de padrões não-capitalísticos de produção nas periferias, a constituição do salário
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mínimo, entre outros. Em que pese a regulamentação do trabalho ser fruto de lutas
sociais da classe trabalhadora, aqui, busca-se demonstrar como essa legislação fez
parte de um conjunto de medidas aptas a formação de um novo modelo de acumulação, o que, por certo, guarda atualidade em tempos em que se acentua a crise da
ordem capitalista. Em síntese, para atingir o objetivo deste trabalho propõe-se
(i) remontar a discussão colocada quanto ao novo modo de acumulação vigente
pós Revolução de 1930 no Brasil; (ii) detalhar os aspectos – cruciais na obra de
Francisco de Oliveira – que desempenham um papel indispensável nessa nova
ordem, sobremaneira, aqueles relacionados ao direito do trabalho e aos papeis
do Estado e agricultura; (iii) sinalizar que, dado o diagnóstico de expansão do
capitalismo e do início da predominância da estrutura de base urbano-industrial
nesse quadrante histórico do Brasil, a regulamentação do trabalho desempenha
papel ímpar; isso, por certo, (iv)retomando a tensão entre agricultura e indústria
no nível interno das relações de produção, haja vista que a formação do setor
industrial no Brasil é um dos pontos críticos de um sistema que desde sua origem
é formado por uma economia de base rural-oligárquica. Diante de tudo isso,
espera-se poder evidenciar as principais nuances tratadas na obra de Francisco
de Oliveira, sinalizando determinações históricas fundamentais à compreensão
da atual conjuntura na qual se aprofundam os ataques à classe trabalhadora.

Palavras-chave: Regulamentação do Trabalho. Capitalismo. Brasil.
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O TRABALHO NA TEORIA DA
ACUMULAÇÃO PRIMITIVA DE KARL
MARX256
Bruna Maria Expedito Marques257
Gustavo Seferian Scheffer Machado258

Resumo: Na teoria do valor de Marx é feita uma análise crítica sobre a
forma mercadoria e seus atributos na produção e circulação mercantil, a partir
dos quais são desvendadas as particularidades do modo de produção capitalista. Conforme Marx, a forma econômica capitalista apresenta-se quando há
valorização do valor (MARX, 2017 :231). A forma mercadoria é essencial neste
processo, pois “a circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital”
(MARX, 2017:223). Aqui, desenvolve-se enquanto necessária à existência de uma
medida comum a todas as mercadorias, a qual é representada pelo valor. Esse
valor, enquanto equivalente para basear o valor das mercadorias, é determinado
através “da quantidade de “substância formadora de valor”, isto é, da quantidade
de trabalho nela contida” (MARX, 2017:116), quantificada pelo tempo de trabalho
socialmente necessário para produção de uma mercadoria (MARX, 2017:116). O
valor da força de trabalho, portanto, “é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção de seu possuidor” (MARX, 2017:245). Neste tópico reside
a fonte particular da exploração capitalista: o mais-valor. Além disso, não se
esgotam no trabalho o arranjo das relações de produção. O mais-trabalho perpassa
todos os espaços em que parte da sociedade detenha o monopólio dos meios de
produção. Por outro lado, o trabalho desmedido, aquele que produz trabalho
supérfluo que se preda na forma de mais-valor, sempre advém da apropriação,
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por aquele que detém os meios de produção, da diferença entre o valor efetivamente produzido pela classe trabalhadora e o valor pago para esta, que não é o
modo genuíno pelo qual podemos compreender economicamente as sociedades
não e pré-capitalistas. A especificidade histórica do modo de produção capitalista, portanto, situa na extração de mais-valor ou apropriação do trabalho
excedente pelo detentor dos meios de produção. Frente a isso e partindo da Lei
geral da acumulação capitalista, Marx propõe a ideia de acumulação primitiva,
ou seja, o modo como se deu o ponto de partida do modo de produção capitalista,
necessário para implantação do processo de acumulação do capital que se dá por
um círculo constante de transformação do dinheiro em capital e acréscimo de
mais-valor. A característica principal desse momento originário é a separação
da classe trabalhadora dos meios de produção. A base fundamental de formação
da classe capitalista em ascensão, em especial no início do século XVI, é marcada
por “momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como
proletários absolutamente livres” (MARX, 2017:787). Nessa análise sobre a forma
fundamental da expropriação capitalista, onde ocorre a formação de relações
capitalistas de propriedade e formação de classes, a expropriação do campesinato aparece como um pressuposto para a gênese desse novo modo de produção.
Diante de todo esse escopo, lançamos como objetivo desse artigo abordar o trato
do trabalho na teoria da acumulação primitiva, para que futuramente, sejam
formuladas outras sínteses direcionadas a abordagem do papel que o trabalho
cumpriu no processo de acumulação de capital na realidade periférica e dependente do capitalismo brasileiro.

Palavras-chave: Acumulação primitiva. Trabalho. Karl Marx.
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IDEOLOGIA E GREVE POLÍTICA:
NOTAS PARA UMA INVESTIGAÇÃO DA INTERSECÇÃO
ENTRE IDEOLOGIA E DIREITOS SOCIAIS SOB A
PERSPECTIVA DA CRÍTICA MARXISTA DO DIREITO
Daniel Ferreira da Silva 259

Resumo: Nosso estudo tem por categoria central a intersecção entre
a ideologia jurídica - tal como conceituada por Bernard Edelman - e a greve
política no Brasil, a fim de explicar como a luta de classes é operada a partir da
forma jurídica. A pesquisa destrincha os principais fundamentos encontrados na
jurisprudência nacional mais recente sobre greve política – notadamente a partir
dos julgados que trataram dos movimentos paredistas deflagrados durante 2017
e 2018, destinados a enfrentar as reformas trabalhista e previdenciária propostas
pelo governo da época. No entanto, longe de espezinhar a importância do embate
acerca da greve no campo dogmático (que disputa as categorias da lógica formal
do direito), o desenvolvimento da discussão é feito à luz da crítica marxista do
direito, buscando assimilar as normas jurídicas postas à totalidade social estruturada, por meio do materialismo histórico dialético. Dessa forma, a exposição é
feita a partir do desenvolvimento dos próprios argumentos lógico-dogmáticos
acerca da greve política – um dos fenômenos sociais mais explícitos da luta de
classes – e visa identificar as contradições, o movimento real e o funcionamento
prático da ideologia jurídica. Nesse sentido, a despeito da profusão de análises
jurídicas progressistas apontando a possibilidade da greve política – notadamente
a partir da Constituição Federal de 1988 – persiste uma massiva jurisprudência
assinalando a sua absoluta ilegalidade. Tal contradição, longe de representar uma
simples discordância do ponto de vista hermenêutico, traz à tona os limites da
forma jurídica e a tensão que essa forma opera na luta de classes. A hipótese central
do ensaio é que o direito, sob a perspectiva da forma jurídica, atua em um plano
bifronte, de repressão violenta e ideológica ao exercício da greve, buscando a todo
momento repelir a aglutinação dos interesses econômicos (ou “profissionais”)
à política. Nesse sentido, a ideologia jurídica, que possui uma materialidade e é

259

Mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (FDUSP). Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto,
da Universidade de São Paulo (FDRP-USP). Discente do curso de especialização em Direito do Trabalho e
da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Integra o Núcleo de
Estudos sobre Teoria e Prática de Greve no Direito Sindical Brasileiro Contemporâneo - NetepGreve e o
DHCTEM (Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo). daniel.ferreiradasilva@ymail.com

299

constitutiva dos sujeitos de direito, processa todos os fatos sociais de acordo com
as categorias da circulação mercantil capitalista e pautada pelo módulo da subjetividade jurídica, tende, em razão da sua essência, a apresentar uma solução que
permita a reprodução das condições sociais, o que, em última instância, implica
a repulsão da greve política.

Palavras-chave: Crítica Marxista do Direito. Greve Política. Forma
Jurídica. Ideologia Jurídica.
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RESUMOS

A (RE)ORGANIZAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA NO MERCADO DE
TRABALHO A PARTIR DO MODELO
CONTRATUALISTA INDIVIDUAL
Elis Regina Arévalos Soares260
Welitton Gerolane Granowski Ferreira261

Resumo: O “Novo Sindicalismo” desenvolvido a partir da década de 1970,
durante a consolidação do modelo corporativo de trabalho, dá sinais de inadaptação à nova organização do mercado de trabalho e ao modelo contratualista
individual que, regido pelos princípios neoliberais, corrobora com a deturpação
de conceitos através da representação ilusória da redução de diferenças hierárquicas, omitindo, assim, discrepâncias e iniquidades entre as classes sociais
— elementos em relação aos quais o discernimento se mostra fundamental para
que se propicie a sensação de pertencimento às categorias de trabalhadores. O
avanço exponencial de empresas transnacionais associado às transformações do
Direito do Trabalho levam ao estabelecimento de um ambiente inédito e caótico
no mercado de trabalho brasileiro, em que dois institutos distintos parecem ser
perigosamente induzidos a uma (con)fusão conceitual: mercadoria e trabalho.
Essa nebulosidade, alimentada pela inserção de novas tecnologias às funções
do trabalhador, pela substituição de trabalhadores formais por trabalhadores
precarizados e pela estagnação econômica, reforça a posição de vulnerabilidade
do empregado em relação ao empregador. Dessa maneira, ganham contornos os
principais desafios do Sindicalismo: o alcance ao trabalhador individualizado e
260
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o esclarecimento de conceitos e diferenças sociais para a mobilização de massas
expressivas. Para isso, o movimento sindical precisa se adaptar às novas relações
de trabalho, e a utilização da estrutura sindical como ferramenta de resolução de
problemas que vão além do ambiente de trabalho é um dos meios para a retomada
da aglutinação de trabalhadores em torno de pautas em comum. Alguns moldes
deste projeto podem servir de ponto de partida para reflexões a respeito do desenvolvimento de um novo formato sindical brasileiro. É o caso do modelo alemão,
no qual os sindicatos passaram a ter papel na co-gestão das empresas, a partir
das comissões de fábrica, e buscaram se aproximar de universidades e instituições
científicas para garantir formação técnica adequada para todos os trabalhadores
afetados pelas mudanças tecnológicas, mantendo, assim, o protagonismo, apesar
das flexibilizações trabalhistas vivenciadas quinze anos atrás e da saída das linhas
de montagens de grandes empresas. Bem como do modelo proposto pelo jurista
italiano Pietro Ichino, onde os sindicatos devem empenhar-se a implementar
uma rede de serviços no mercado de trabalho, e acolher sob sua representação
o consenso majoritário, inclusive os outsiders, abrindo a organização aos seus
interesses, representando-lhes em contratos coletivos dotados de eficácia erga
omnes.A partir disso, este artigo se propõe ao estudo da reorganização da classe
trabalhadora, tendo-se em vista, ainda, que a conjuntura brasileira se traduz de
forma singular graças a popularização das igrejas evangélicas nas comunidades
menos abastadas, ao clima de neoliberalismo apocalíptico posterior a mandatos
presidenciais direcionados por um líder sindicalista e, ainda, a ataques ostensivos
aos sindicatos e à classe trabalhadora como um todo — são fatores que devem
ser ponderados quando da reinvenção sindical brasileira, se apresentando como
desafios mas também como moldes e pontos de referência para a construção de
uma nova estrutura efetiva.
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AS NOVAS REGRAS NO FINANCIAMENTO
DAS ENTIDADES SINDICAIS:
CONCRETIZAÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL OU
DESMANTELAMENTO DO SINDICALISMO BRASILEIRO?
Michael Willian Conradt262

Resumo: Com a Lei n.º 13.467/2017, a contribuição sindical obrigatória foi
convolada em contribuição sindical voluntária, e passou a ser passível de desconto
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apenas mediante expressa e prévia autorização dos participantes das categorias
econômicas e profissionais. É fato que o fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical esteve sempre acompanhado de um discurso que se afirma defensor da
liberdade sindical. Na ADI n.º 5.794, o STF confirmou esta premissa, declarando
a sua constitucionalidade com votos a endossar esse discurso. Posteriormente, a
MP 873/2019, em vigor desde 1º de março de 2019, também apresentou inovações
normativas em relação ao custeio dos sindicatos. Estabeleceu que o pagamento
das contribuições deve se dar por meio de boleto, a ser encaminhado ao representado pelo sindicato, e não mais por desconto em folha. Foi outra medida vista
com maus olhos pelos sindicatos, que dificultou ainda mais a arrecadação pelas
entidades. Contudo, o discurso da liberdade sindical se viu novamente presente,
conforme exposição de motivos apresentada pelo Ministro da Economia. Tal
ponto de partida enseja o seguinte questionamento: no direito brasileiro, as novas
regras de custeio sindical estão realmente de acordo com o apontado princípio
da liberdade sindical? A resposta exige, primeiramente, que se defina o conteúdo
deste princípio. De acordo com o Art. 2º da Convenção 87 da OIT, a liberdade
sindical compõe a garantia de livre criação de associações sindicais sem prévia
autorização do Poder Público, devendo seus membros observar apenas os respectivos estatutos. Na Constituição Federal, contudo, o princípio foi relativizado
pela manutenção de elementos de origem corporativistas no sistema sindical:
unicidade e representação da categoria. São características impositivas do poder
público que limitam a livre criação de associações. A partir destas definições,
constata-se que as novas regras de custeio sindical não substituíram o sistema
sindical marcadamente corporativista por um sistema essencialmente pautado
na liberdade sindical. Juridicamente, isso sequer é possível, visto que as normas
ora analisadas foram veiculadas, respectivamente, por lei ordinária e medida
provisória – os elementos do tripé sindical, contudo, só cairiam por emenda
constitucional. Por outro lado, as normas estão em completa desarmonia com o
próprio sistema sindical desenhado na constituição. A unicidade e a representatividade impuseram, historicamente, a dependência econômica das entidades
sindicais sobre uma contribuição obrigatória, descontada em folha, de trabalhadores associados ou não. Portanto, ante e existência de um sistema desarmônico,
as mudanças impõem, na prática, enorme dificuldade financeira para as entidades
sindicais. Além de não promoverem uma alteração global no sistema sindical,
as recentes alterações normativas não podem ser concebidas como uma medida
parcial em direção a um sistema sindical livre, exatamente porque inviabilizam o
funcionamento das entidades sindicais – não há nenhum projeto político de alteração do sistema sindical na constituição. Representam, na verdade, a sabotagem
do sistema constitucionalmente posto: não propõem nada novo, e inviabilizam
o que sistema vigente, se traduzindo em um verdadeiro ataque ao sindicalismo
brasileiro. Conclui-se, portanto, que o discurso da liberdade sindical presente nas
alterações sobre regras de custeio mascara uma ofensiva legislativa que pretende
desmantelar o movimento sindical brasileiro.
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O DESAFIO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL
DOS TRABALHADORES EM PLATAFORMAS
DIGITAIS
Leticia Ellenberger Cordeiro263
Sidnei Machado264

Resumo: O trabalho por plataformas digitais (crowdworking) é uma
tendência em expansão, fruto das inovações tecnológicas da denominada quarta
revolução industrial, com diversos impactos econômicos, sociais e na regulação
do trabalho. O artigo discute, a partir de premissa da ausência de regulação e
do caráter inovador desses negócios, os desafios para a representação coletiva
e sindical desses trabalhadores. A pesquisa aborda dois pontos: o contexto das
iniciativas de regulamentação em um contexto brasileiro e global; e as iniciativas
e estratégias de ação sindical de diversas organizações e coletivos que emergem
dessa forma de organização de trabalho. Em setembro de 2018, a Organização
Internacional do Trabalho divulgou o Relatório “Digital labour platforms and the
future of work” por meio do qual apresenta um panorama das principais plataformas digitais e dos impasses para o trabalho decente, destacando em um dos
pontos a questão do exercício da liberdade sindical. Nos Estados Unidos, mobilizações de trabalhadores geraram impacto em Seattle e Nova Iorque. Na Argentina,
além da criação de sindicato de plataformas digitais - Asociación de Personal de
Plataformas (APP) – a Justiça argentina determinou medidas de proteção aos
trabalhadores. Já no Brasil, embora incipiente, há iniciativas de ações coletivas de
motoristas de aplicativos. A premissa teórica da discussão é desafio da liberdade
de associação e sindical, ou seja, como representar e organizar esses trabalhadores
diante da fragmentação do trabalho e como exercer a negociação coletiva. Os
obstáculos encontrados no cenário do crowdworking demandam a representação
coletiva dos trabalhadores seja em razão do poder empresarial (aqui exemplificado
pelo simples desligamento do aplicativo), pela ausência de proteção pelo Estado
(representada pela regulação inexistente), e até pelos próprios trabalhadores,
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que diante de tamanha competitividade somada à falta de representatividade
forte, se submetem a condições prejudiciais à própria “categoria”, como jornadas
exaustivas e remuneração insuficiente. Deparamo-nos, nessa toada, com a função
dos sindicatos e dos representantes de trabalhadores que, mediante proteção
legal e garantias específicas, podem lutar pela conquista de direitos dos trabalhadores. Utiliza-se, portanto, a metodologia de análise dos fatos no cenário
internacional acerca da representação coletiva somada ao questionamento teórico
do papel do direito coletivo, especificamente da representação sindical e sua
consequente adaptação às evoluções tecnológicas do processo produtivo.
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REFLEXÕES SOBRE REPRESENTACÃO
SINDICAL PARA TRABALHADORAS E
TRABALHORES INFORMAIS
Regina Stela Corrêa Vieira265
Kauana Vailon266

Resumo: O presente artigo se propõe a apresentar reflexões sobre a
atuação sindical perante os novos desafios do Direito do Trabalho derivados das
mudanças trazidas pelas transformações no mundo do trabalho e pela reforma
trabalhista no Brasil (Lei 13.467/2017), essencialmente quanto à retração de postos
de trabalho formal e estímulo a formas precárias de prestação de serviços, nas
suas maiorias informais ou pretensamente autônomas. Em relação aos sindicatos,
especificamente, as mudanças legislativas visaram a aumentar o poder individual
dos empregados para negociar condições de trabalho com seus empregadores,
tendo também findado com a obrigatoriedade da principal fonte de financiamento
sindical no país, a contribuição sindical (art. 545 e 578 CLT). Do modo como feitas,
tais alterações legislativas não atingiram o ponto fulcral de crítica ao modelo
sindical nacional, que por conta da unicidade, permanece distante da liberdade
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sindical, diretiva da OIT constante na Convenção 87. Ao contrário, seu intento
parece ter sido enfraquecer ainda mais as entidades sindicais, em um momento
da história do país em que uma série de direitos sociais vem sendo sucessivamente retirados, no qual a participação ativa dos sindicatos poderia ser central
para o conter este ímpeto precarizante e, no nível das negociações coletivas,
acrescentar às normas coletivas melhorias nas condições de trabalho. Acredita-se
que, na atual conjuntura de reformas legislativas que impactam a vida do lado
mais vulnerável na relação de trabalho, os sindicatos têm o papel fundamental
de proteger os direitos fundamentais de trabalhadoras e trabalhadores, por meio
da força negocial, melhorando e reorganizando o direito material trabalhista. Seu
fortalecimento é, portanto, crucial para o avanço do Direito do Trabalho. Por outro
lado, as formas tradicionais de trabalho sobre as quais moldou-se a representação
sindical no Brasil estão em crise – aliás, vale dizer, o pleno emprego nunca foi uma
realidade no Sul Global tal como em Estados de Bem-Estar Social europeus –, o
que somado à reforma trabalhista, coloca a necessidade de uma reinvenção dos
sindicatos, na sua gestão e formação. Tem-se em vista a falta de representação
de classes não categorizadas, nos termos do art. 513 da CLT, em especial diante do
aumento exponencial de profissões ligadas à tecnologia e operadas por aplicativos,
a retomada do crescimento do trabalho doméstico e de cuidados remunerado
e não remunerado, o crescimento de microempreendedores individuais – que
empreendem por falta de opções de emprego –, além do aumento de trabalhos
informais. As barreiras entre estas trabalhadoras e trabalhadores e o sindicato
parecem derivar não só da ausência de previsão legal para sua representação,
mas em especial da falta de representatividade dos sindicatos, ainda ligados a
práticas de filiação e mobilização coletiva que não atingem essas novas formas
de trabalho. Dessa forma, a proposta desta pesquisa é aprofundar os debates
sobre a representatividade sindical no atual mundo do trabalho, com um olhar
nas possibilidades de reinvenção dos sindicatos para organização coletiva frente
aos ataques que os direitos trabalhistas vêm sofrendo.
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EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CONTINUIDADE OU RUPTURA COM O SINDICALISMO DE
ESTADO?
Michel Zaidan Filho267
André Felipe de Lima Costa268
Sávio Delano Vasconcelos Pereira269

Resumo: O presente artigo tem como objeto lançar reflexões sobre a
extinção da contribuição sindical imposta pela Reforma Trabalhista perpetrada
pelo Governo Temer, através da Lei 13.467/2017 e confirmada sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2018 (ADI 5794 MC/
DF). Tal medida, atingiu as receitas e o funcionamento das entidades sindicais,
ocasionando na necessidade de se debater o modelo do sindicalismo brasileiro e
as consequências dessa extinção contributiva para a estrutura sindical e os seus
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significados de continuidade ou de ruptura com o sindicalismo de estado. No
compasso do desmonte dos direitos trabalhistas, o novo governo eleito, em sede
da MP 873, profere mais um ataque à autonomia e legitimidade de representação do movimento sindical, por adotar medidas intromissivas no concernente
a compulsoriedade e a forma de cobrança da contribuição sindical, como, por
exemplo, instituir o boleto bancário como única fonte de arrecadação possível.
Ora, tais medidas acarretam uma tentativa de engessamento da prática sindical
e colidem frontalmente com a literatura do art.8º, IV, da CRFB/88. A análise aqui
pretendida parte da apreciação crítica dos movimentos operários, do sindicalismo
de estado e como a doutrina jurídico-trabalhista clássica tradicionalmente se
molda as imposições do mercado. O Direito do Trabalho se tornou prisioneiro do
individualismo contratual, das necessidades adimplidas pelo rentismo e financeirização mercantil, se coloca subserviente aos interesses da legislação trabalhista,
assim, por esse viés crítico, analise-se a extinção da contribuição sindical como
uma continuidade ou ruptura do sindicalismo brasileiro? O referencial teórico
engloba as obras de um dos autores deste texto entre as obras produzidas pelo
grupo de pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica e de outros grupos
de pesquisa que seguem a teoria jurídico-trabalhista crítica que se voltam para
a crítica marxiana da economia política que apontam para uma versão analítica
voltada para o mundo do trabalho e suas dimensões. Pretende-se, como resultado,
produzir um texto que lance reflexões sobre o sindicalismo de estado e como a
extinção da contribuição sindical coloca em pauta o debate da continuidade ou
ruptura com o modelo sindical adotado pelo sindicalismo brasileiro.
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Resumo: O ensaio retoma o programa de ação da Internacional Sindical
Vermelha, organização surgida da III Internacional, fundada por Lênin, procurando
atualizar algumas daquelas propostas a fim de aplica-las à análise do momento de
crise enfrentado pelo sindicalismo brasileiro. Avalia que os sindicatos brasileiros
se deparam com uma nova fase da luta de classes no Brasil, em que o Capital,
para recuperar-se das perdas do período de crise econômica pós-2007/2008,
engendrou uma disputa política da qual saiu vitorioso, tornando possível um
novo embate também no âmbito jurídico. Relaciona a Reforma Trabalhista aos
resultados deste novo embate, cuja principal ofensiva operou-se contra o modelo
de financiamento das organizações sindicais, a fim de enfraquecê-las financeiramente, ao mesmo tempo em que amplia o âmbito de abrangência das normas
coletivas de trabalho, promovendo uma ampla ingerência capitalista na administração e organização internas dos sindicatos. Diante deste novo quadro, propõe ser
necessário rediscutir o modelo não apenas de financiamento, mas de organização
dos sindicatos brasileiros, a fim de buscar alternativas de enfrentamento contra
as correntes ideológicas que apregoam sua destruição como única solução para
suas debilidades. Argumenta que a reconquista dos sindicatos pressupõe a busca
pelo fim do reformismo e a retomada do programa de um movimento sindical
revolucionário, que pode ser alcançada através: 1) da ocupação de seus espaços
de direção e poder e 2) da reconquista da ação sindical no interior dos ambientes
de trabalho. Por fim, teoriza sobre em que consiste esta reconquista, quem deve
operá-la, por que meios e com quais fins, ressaltando que tais indagações são
essenciais à luta pela defesa dos sindicatos, dos direitos trabalhistas e, em última
instância, para a defesa do próprio Direito do Trabalho.
Palavras-chave: Sindicatos. Sindicalismo Revolucionário. Reforma
Trabalhista.
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REVOLUÇÃO 4.0
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Resumo: Desde sua gênese o sindicato sempre encontrou grandes
entraves, por questões internas ou externas, ao desenvolvimento de suas funções.
Contudo, no atual contexto de reforma trabalhista e de crise econômica e política,
os enfrentamentos e desafios do ente sindical são ainda maiores. A lei reformista
atacou diretamente os sindicatos, trazendo para o movimento operário e sindical
brasileiro mais um dilema que vai além da busca por melhores condições de
pactuação da força de trabalho: a luta por sua própria sobrevivência. Pode-se
observar que os fins e os meios da luta sindical ocupam o mesmo espaço na pauta
sindical. A reforma trabalhista, que vem se desenvolvendo desde 2017, é resultado
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da tentativa de retomada de poder, como resposta à crise do capitalismo. As
mudanças trazidas pela Lei 13.467/16 e pela MP 873/2019 pretenderam retirar-lhes a força, a capacidade de resistência e as condições de existência. Nesse
estado de coisas, e observando o quadro que se desenvolve a partir da revolução
4.0, o presente ensaio vem discutir os desafios do sindicalismo brasileiro diante
da reforma trabalhista acerca da contribuição sindical, bem como frente à quarta
revolução industrial. Nessa trilha, o artigo pretende trazer breve percurso histórico das fases do sindicalismo brasileiro, e em seguida analisar atual quadro
resultado das mudanças legislativas acima destacadas. Parte da premissa de que o
ente sindical é indispensável não só no embate de melhores condições nas relações
trabalhistas, mas por sua história e finalidade, dentro da atual fase do capitalismo,
trata-se de elemento fundamental à luta pela manutenção dos patamares de
direitos sociais, do direito ao trabalho digno e do Estado Democrático de Direito.
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Resumo: O sistema de financiamento sindical, que já havia sofrido ampla
alteração a partir do texto da Lei nº 13.467/2017, foi mais uma vez reformulado, a partir da Medida Provisória nº 873, publicada em 1º de março de 2019,
tornando a viabilidade financeira dos sindicatos mais frágil, especialmente ao
afastar a obrigação patronal de recolhimento e repasse das contribuições sindicais, substituindo esse modelo pelo sistema de recolhimento por boleto. Este
estudo procura elaborar uma análise multifatorial das recentes alterações no
financiamento sindical, sob uma metodologia que conjuga análise da jurisprudência e revisão bibliográfica. Dentre os fatores pesquisados estão as mudanças no
modo de produção capitalista e a consequente reestruturação produtiva, marcada
pelo desemprego estrutural, precarização do trabalho e destruição da natureza
(ANTUNES, 2013), cujos impactos não se limitam apenas às relações individuais de
trabalho, mas também interferem na sustentação dos sindicatos, em um contexto
marcado pela alta rotatividade e precariedade dos vínculos de emprego. Outro
fator é o contexto político de avanço do capitalismo, sob os contornos de um
ultraneoliberalismo, que progride amparado por um avanço tecnológico sem
precedentes, apagando qualquer contrapeso sob forma de direitos sociais, diante
274
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da crise no estado de bem estar social e da ascensão de políticas de austeridade
em diversos países (RIFKIN, 2004; DE MASI, 2014). Além disto, o desemprego,
a crise econômica e a precarização das formas de emprego se apresentam como
forças motrizes da indução de sociabilidades marcadas pelo individualismo, que
encontram eco em políticas de austeridade que anunciam privações individuais
como soluções para crises sistêmicas do capitalismo (FERREIRA, 2012), contexto
social que impacta negativamente as organizações coletivas de trabalhadores.
A reforma trabalhista e a MP nº 873 de 2019 emergem, assim, como sintomas
deste contexto multifatorial que legitima o objetivo não declarado de estrangulamento dos sindicatos pela ausência de financiamento. Além disso, procura-se
analisar os fundamentos das reformas que alteram o financiamento sindical
e seus impactos na autonomia coletiva, através de uma premeditada oposição
entre trabalhadores e entes sindicais (SUPIOT, 2016). Partindo de tais premissas,
o presente artigo procura desenvolver uma análise das causas e consequências
da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e da Medida Provisória nº 873/2019
no sistema de financiamento sindical, abordando as contradições nas recentes
reformas do financiamento sindical com o ordenamento jurídico, inclusive com a
recente reforma trabalhista. Objetiva-se, ainda, observar as (in)compatibilidades
da reforma do financiamento sindical com o ordenamento constitucional vigente,
eis que fundada na corrosão dos laços sociais, no desmantelamento dos direitos
sociais e da proteção social e no menoscabo da autonomia coletiva, reforçando
o indivíduo em contraposição aos movimentos de organização coletiva. Por fim,
o artigo propõe possibilidades para a reestruturação da representação sindical
dos trabalhadores.
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O FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
OBRIGATÓRIA E A CONSEQUENTE
DESESTRUTURAÇÃO DO SINDICATO DOS PROFESSORES
DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS
– SINPRO/MG
Elsa Cristine Bevian277
Ana Maria Alves Machado278

Resumo: A Lei 13.467/2017 extinguiu a contribuição compulsória legal
dos trabalhadores e empregadores, independente de filiação sindical, fundamentada na retórica de tentativa de resolver as problemáticas relativas à liberdade
sindical. As novas redações dos artigos 545, bem como 578 e seguintes da CLT
passaram a exigir prévia e expressa autorização para desconto da contribuição
sindical, razão pela qual não mais subsiste a sua compulsoriedade. Não buscou a
Lei 13.467/2017 aperfeiçoar o sistema de custeio das entidades sindicais, substituindo a antiga contribuição sindical obrigatória, há décadas regulada pela CLT,
pela mais democrática, equânime e justa contribuição negocial ou assistencial
(cota solidariedade), resultante da negociação coletiva trabalhista e estimuladora
desta. Ao invés disso, a nova lei eliminou a antiga contribuição e, ao mesmo tempo,
inviabilizou juridicamente a institucionalização da mais equânime contribuição
de interesse das categorias profissionais e econômicas (DELGADO, 2017). O efeito
inconteste – e certamente não imaginado, da combinação desses dois esforços
específicos do legislador, o de eliminar a contribuição sindical obrigatória e a
tentativa de autorizar a “terceirização da atividade-fim”, é a eliminação da predeterminação legal da categoria, fazendo com que seja remodelado completamente,
o desenho jurídico da organização sindical brasileira. (SOUTO MAIOR, SEVERO,
YAMAMOTO, 2019). A fixação de pagamento facultativo da contribuição sindical
não encontra coerência com a filiação obrigatória do membro da categoria ao
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sindicato, nem ambos se conciliam com a possibilidade de existirem normas
coletivas aplicáveis somente aos associados ao sindicato, porque somente a esses
haveria ato de vontade para a filiação ao conceito de categoria (RIBEIRO, 2018).
Ao se eliminar o imposto sindical obrigatório, resta afastada a representação
automática dos sindicatos de uma categoria de trabalhadores legalmente definida.
Não havendo vínculo jurídico entre o sindicato e os trabalhadores, perde sentido
a noção de categoria (SOUTO MAIOR, 2018). Dessa forma, nesta pesquisa, apresentasse como problema a questão seguinte: O fim da obrigatoriedade do imposto
sindical desestruturou o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de
Minas Gerais – SINPRO/MG, em qual proporção? O objetivo principal é discutir
o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, como um dos pilares da nova
ordem política capitalista em ataque aos trabalhadores e suas organizações sindicais, provocando, por conseguinte, um maior distanciamento entre o sindicato
e professores. Em seguida, buscar-se-á refletir como a Reforma Trabalhista
modificou as relações sindicais no âmbito da legislação, da Justiça do Trabalho e
do financiamento das entidades sindicais. Por fim, é imprescindível analisar de
que forma o ataque perverso ao financiamento das entidades sindicais, estrangularam toda a sua estrutura e criaram barreiras entre o docente, relativamente à
sua consciência de classe, a estrutura e a organização dos sindicatos e o direito do
trabalho. O conceito da categoria legal e a consequente luta pelo direito coletivo
estão distantes de ser uma realidade entre os próprios associados.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Contribuição Sindical. Categoria
de Professores. Consciência de Classe.
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REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS
OPERADORES DE TELECOMUNICAÇÃO:
PODEMOS FALAR EM REPRESENTAÇÃO
EFETIVA?
Ana Maria de Almeida Luna279

Resumo: O presente estudo tem como intuito analisar a representatividade sindical e os seus impactos nos direitos trabalhistas dos operadores de
telemarketing. Tendo isso em vista, e tomando por base entrevistas realizadas com
empregados e o sindicato da categoria de telecomunicação, objetiva-se concluir
qual o papel efetivo dos sindicatos na vida dos trabalhadores e os efeitos causados
pela representatividade, ou déficit da mesma, quantos aos avanços e retrocessos
dos direitos da categoria.
Palavras-chave: Representatividade Sindical. Sindicatos. Efetividade.
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FIM DA NOÇÃO JURÍDICA DE CATEGORIA E
RECONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE CLASSE
Jorge Luiz Souto Maior280
Lara Porto Renó281
Paulo de Carvalho Yamamoto282
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Resumo: Categoria, quer profissional, quer econômica, é uma noção dada
pela forma jurídica que tem moldado a própria visão de mundo dos trabalhadores. Os trabalhadores de mesma profissão têm, por certo, interesses comuns
imediatos, mas não é isso que lhes transforma em pertencentes a uma classe social
específica. Ainda que se possa reconhecer uma enorme subdivisão na morfologia
do trabalho, a sociedade capitalista se caracteriza pela divisão de duas classes
sociais predominantes: a dos detentores do capital (e dos meios de produção);
e a dos despossuídos, que dependem da venda de sua força de trabalho sob a
forma de mercadoria para sobreviver. A categoria profissional, fixada por lei,
delimitadora da atuação coletiva dos trabalhadores, é mais um fetiche jurídico que
impede a compreensão da essência das relações humanas no modo de produção
capitalista. A Lei nº 13.467/2017 eliminou a contribuição sindical compulsória (o
“imposto sindical”) e, com isso, perdeu sentido sistêmico a noção jurídico-formal
de categoria. Abre-se a porta para a reconstrução material e formal do conceito
de classe, sem se prender às amarras da estrutura sindical capitalista.
Palavras-chave: Categoria Profissional. Classe. Forma Jurídica
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LIBERDADE SINDICAL E
ENQUADRAMENTO
DESAFIOS NO CENÁRIO DE REESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA PERMANENTE E REFORMA TRABALHISTA
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva284
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Resumo: O mundo do trabalho vivencia profundos processos de reestruturação produtiva permanente (Antunes, 2018), em um cenário pós-fordista. Das
mudanças na organização produtiva com a descentralização de setores empresariais pela terceirização, a partir do Toyotismo, expande-se a triangulação
entre empresas, inclusive com introdução de tecnologias disruptivas e da uberização (Slee, 2017). Acrescentam-se a este panorama as mudanças realizadas
no âmbito da reforma trabalhista brasileira, em especial pelas Leis nº 13.429 e
13.467/2017. Este cenário desafia questões fundamentais para o direito do trabalho
brasileiro, cuja importância é renovada: enquadramento sindical, definição da
norma aplicável aos trabalhadores, atuação dos sindicatos, liberdade sindical etc.
A Liberdade Sindical é princípio das normas internacionais do trabalho, acolhido
com mitigações na Constituição. Não obstante a autonomia e o enquadramento
espontâneo previstos na Constituição, subsiste – dentre outros problemas – o
conceito de enquadramento, fixado em um paradigma fordista, e portanto, desatualizado em relação a novos modelos produtivos e consequentes alterações no
mundo do trabalho. Com base no estudo das mudanças históricas e da necessária
atualização da forma de organização sindical, a pesquisa fomenta a reflexão acerca
dos problemas decorrentes do enquadramento legal a partir do critério da atividade
preponderante do empregador. Frente a isso, surgem diversos questionamentos,
dentre os quais, como se sindicaliza o terceirizado que exerce atividade-fim na
empresa tomadora de serviços? Como enquadrar o trabalhador intermitente,
com seus diversos empregadores? Como é realizada a organização coletiva dos
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trabalhadores que exercem suas funções por intermédio de plataformas? Sem
pretensão de responder a tais questões, a pesquisa examina o contexto histórico
em que foram delineados os critérios para a classificação de categoria profissional,
bem como o momento atual e trabalha a representação dos sindicatos atualmente
registrados para análise do quadro brasileiro. O objetivo deste trabalho, amparado
nas discussões da disciplina Direito Coletivo do Trabalho e no âmbito do projeto
“Mapeamento de Sentidos e Impactos da Reforma Trabalhista” é problematizar os desafios atuais à sindicalização, em razão da permanência de conceitos
arcaicos de enquadramento, no cenário de flexibilização das relações laborais,
em articulação com a Liberdade Sindical. Trata-se de estudo no campo do direito
coletivo, com ênfase na compreensão da historicidade dos institutos de categoria
profissional e enquadramento sindical, estruturados a partir do corporativismo
(Silva, 2012), em confronto com as diretrizes constitucionais e internacionais
de liberdade e autonomia sindical. Com suporte bibliográfico sobre sindicalismo
e direito coletivo, organização produtiva e reforma trabalhista, utiliza-se de
levantamento legislativo, jurisprudencial e documental para examinar o contexto
brasileiro contemporâneo.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Liberdade sindical.
Enquadramento. Reestruturação Produtiva; Reforma Trabalhista.
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DESAFIOS PARA A AÇÃO COLETIVA
SINDICAL EM TEMPOS DE REFORMA
TRABALHISTA
REFLEXÕES A PARTIR DO CASO DOS
RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
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Resumo: No Brasil, o ano de 2017 foi marcado pela aprovação da Reforma
Trabalhista que, para além da institucionalização de condições de trabalho precarizantes, promoveu alterações na legislação laboral com a produção de uma série
de impactos na atuação e organização do movimento sindical por conta, por
exemplo, da instituição da prevalência do negociado sobre o legislado, do término
das homologações de rescisão de contrato de trabalho na sede do sindicato, da
possibilidade de formação de comissão de representantes de trabalhadores sem
estabilidade e do fim da compulsoriedade do imposto sindical. Diante deste
cenário, o trabalho propõe a análise das ações coletivas realizadas pelas entidades sindicais em tempos de vigência desse novo padrão regulatório por meio do
estudo de caso dos trabalhadores rodoviários da cidade do Rio de Janeiro, tendo
como ponto de partida a negociação coletiva de 2017 e seus desdobramentos.
Com objetivo de apreender a trajetória desse conflito coletivo de trabalho, assim
como os seus principais fatos, foram empregadas as técnicas de pesquisa de
análise bibliográfica, análise de processos judiciais e realização de entrevista
semiestruturada.
Palavras-chave: Ação coletiva. Sindicalismo. Greve.
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O TRATAMENTO DA LITERATURA
JURÍDICA ESPECIALIZADA AOS MÉTODOS
DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS
APLICADA AO DIREITO DO TRABALHO
APÓS A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº
174/2016 DO CSJT
Daniela Silva Fontoura de Barcellos289
Márcio Martins Ferreira290

Resumo: Este artigo objetiva apresentar a construção de pesquisa investigativa que visa identificar e analisar os principais conceitos e argumentos
apresentados na bibliografia jurídica brasileira relacionada ao estudo dos métodos
consensuais de solução de conflitos (conciliação, mediação e arbitragem), especialmente aplicados ao direito do trabalho em conflitos individuais e coletivos.
Este estudo é delimitado ao período de após a edição da Resolução nº 174/2016
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) que regulamentou as políticas de conciliação na Justiça do Trabalho e pela Lei 13.467/17, conhecida como
lei da Reforma Trabalhista. Justifica-se a pesquisa pela importância dos temas
dentro dos objetivos do plano nacional de estímulo à mediação e à conciliação na
solução de conflitos trabalhistas e da política judiciária de tratamento adequado de
conflitos da Justiça do Trabalho que visam obter avanço da aplicação de métodos
auto compositivos para a solução de conflitos individuais e coletivos. A metodologia do trabalho é exploratória, com base na análise de conteúdo de BARDIN
(2016) utilizando-se de pesquisa bibliográfica e da coleta de dados primários
constituído de duas etapas: (a) identificação na legislação e bibliografia das
289
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principais questões e conceitos mediante análise de conteúdo da literatura jurídica
especializada em direito do trabalho publicados após a Resolução; (b) análise dos
principais conceitos, dos pontos de divergência e de convergência da literatura
especializada. A postura crítica foi construída no processo de discussão dos resultados da pesquisa e visa subsidiar pesquisa em andamento, de caráter empírico,
aplicada no TRT/RJ, pelo Grupo de Pesquisa Solução de Conflitos em Direito do
Trabalho e apresentar um quadro sintético-analítico referencial dos termos e
argumentos utilizados pelos autores com objetivo de guiar futuras pesquisas e
apresentar sugestões para aprimoramento dos procedimentos dentro do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região.
Palavras-Chave: Solução de conflitos. Mediação. Conciliação. Direito do
Trabalho. Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
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“MP DA LIBERDADE ECONÔMICA”:
INCONSTITUCIONALIDADES, INCONSISTÊNCIAS E
INCOMPATIBILIDADES COM O DIREITO MATERIAL E
PROCESSUAL DO TRABALHO
Ivan Simões Garcia291
Jéssica Lima Brasil Carmo292

Resumo: Dominantes no Brasil nas décadas de 80 e 90 do século XX, as
políticas públicas neoliberais ressurgiram, no país, em sua versão mais agressiva,
na segunda década do século XX. Se inicialmente as alterações promovidas pela
“Reforma Trabalhista” (Lei nº 13.467/2017) foram consideradas o marco no
retrocesso social desse movimento ultraliberal, o passar dos anos demonstrou não
ser o único ou mais expressivo ato público de violação de direitos sociais – como
se verifica no descortinar do projeto da “Reforma Previdenciária”, nas medidas
provisórias de desmanche do Estado Social, dentre essas a MP 881 (intitulada “MP
da Liberdade Econômica”). Sob o pretexto de aquecimento da economia, geração
de empregos e simplificação da máquina pública, a “MP da Liberdade Econômica”
alterou diversas premissas e valores de base civil-constitucional, como os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, responsabilização de pessoas
jurídicas componentes de grupos econômicos, além da estrutura do princípio
da boa-fé. Diante disso, pretende-se analisar a justificação da MP 881/2019 à
luz dos mitos divulgados como óbice para proteção e concretização de Direitos
Sociais, como indicados por Gerardo Pisarello, destacando-se as inconsistências
jurídicas do regramento feito pelo Poder Executivo. Nesse aspecto, enfrenta-se
a problemática acerca da publicação de normas de grande impacto social sem
o prévio debate pelos representantes do povo, no Congresso Federal, e sem a
observância de requisitos constitucionais formais de urgência e necessidade tudo a contrariar as bases do Estado Democrático de Direito. Em seguida, serão
examinadas as normas referentes à desconsideração da personalidade jurídica à
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luz dos princípios constitucionais do trabalho, como princípio do valor social do
trabalho, fundamento da ordem econômica, além do acesso à justiça, sempre com
base nas considerações de Gerardo Pisarello sobre a interdependência e indivisibilidade dos direitos civis, políticos e sociais, além do caráter poliédrico dos direitos
fundamentais. Sob o aspecto do Acesso à Justiça, serão avaliadas as alterações em
comento sob a perspectiva das facilidades processuais promovidas aos “litigantes
organizacionais” em detrimento dos “litigantes eventuais”, como obstáculos ao
acesso à justiça dos trabalhadores, conforme estudos estabelecidos por Bryant
Garth e Mauro Cappelletti no Projeto de Florença. Ainda que ultrapassadas as
inconstitucionalidades dessas normas acerca da desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização de empresas do grupo econômico, se aferirá a
incompatibilidade do novel regramento com os princípios do direito do trabalho,
especialmente a inalterabilidade contratual lesiva e a ajenidad, partindo-se da
premissa de que o trabalhador subordinado não assume os riscos do negócio.
Por fim, após as considerações apontadas, se concluirá sobre qual a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica – se a Teoria Maior ou a Teoria Menor
- mais apta a promover os direitos fundamentais dos empregados no contexto
neoliberal apresentado. O artigo incluirá em sua metodologia pesquisa bibliográfica, para conclusão sobre possíveis inconstitucionalidades, inconsistências e a
incompatibilidade da “MP da Liberdade Econômica” com as normas de direito
material e processual do trabalho, além de dados oficiais sobre desconsideração
da personalidade jurídica na esfera trabalhista.

Palavras-chave: “MP 881”. Direitos Fundamentais. Desconsideração
da Personalidade Jurídica.
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SCHIAVI, Mauro. Desconsideração da Personalidade Jurídica na Execução
Trabalhista. Impactos do Novo CPC. In Novo CPC e o Processo do Trabalho.
Coordenadores: José Affonso Dallegrave Neto e Rodrigo Fortunato Goulart. São
Paulo: LTr, 2016. P. 276 a 286.

O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NA CLT:
A BUROCRATIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO
Emanuell Souza Menezes Pinto293
Murilo Carvalho Sampaio Oliveira294

Resumo: O texto analisa criticamente o impacto das alterações da Lei
nº 13.467/2017, designada como “reforma trabalhista”, para fins de verificação
da efetividade da execução. Trata-se do resultado das discussões da pesquisa
intitulada “A efetividade da execução trabalhista: Avanços, retrocessos e transformações com o Novo CPC”, financiada pelo Programa PIBIC da UFBA/CNPq. A
investigação versa sobre a incorporação à CLT do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica (IDPJ). A pesquisa foi baseada em decisões trabalhistas de
2018, comparando seu conteúdo com as regras executivas similares do processo
civil comum

Palavras-chave: Efetividade da Execução Trabalhista; Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Reforma Trabalhista.
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AS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS
PROPORCIONADAS PELA REFORMA
TRABALHISTA RESPEITAM O PRINCÍPIO
DA PARIDADE DE ARMAS?
Paulo de Carvalho Yamamoto295

Resumo: Trata-se de artigo que tem por objeto analisar as alterações
trazidas no campo processual pela Lei nº 13.467/2017, a chamada Reforma
Trabalhista, sob o enfoque do acesso à Justiça e da paridade de armas. Para tanto,
[1] investiga-se a construção doutrinária de ambos os institutos, [2] a evolução
histórica da racionalidade própria ao Direito Social, e, após [3] a análise dos
dispositivos selecionados, avalia-se algumas [4] tendências discursivas atuais
que tentam justificar a redução do acesso à Justiça. A reconstrução da ideia de
acesso à Justiça e paridade de armas [1] se faz a partir do texto clássico de Mauro
Cappelletti e Bryant Garth (1988, pp. 12-3). Já os Direitos Sociais são discutidos
sobretudo a partir de uma leitura histórica fornecida por diversos autores [2], com
destaque para o uruguaio Héctor-Hugo Barbagelata (2009, p. 125) e o mineiro
Jorge Luiz Souto Maior (2011, p. 350). Do ponto de vista da crítica dos Direitos
Sociais, analisa-se, no caso concreto, o argumento principal do jusfilósofo francês
Bernard Edelmann (1978, p. 29); em paralelo, sob a perspectiva da especificidade
do Direito Processual do Trabalho, destaca-se a obra do cearense Francisco Gérson
Marques de Lima (2010, p. 7). Após cuidadoso estudo das alterações do texto
normativo celetista quanto a [3.1] Justiça Gratuita (art. 790), [3.2] Honorários
Periciais (art. 790-B) e [3.3] Honorários Sucumbenciais (art. 791-A), retoma-se
um célebre texto de Marc Galanter para, diante do estudo normativo das alterações processuais trazidas pela Reforma, avaliar criticamente um tipo de discurso
bastante comum no Brasil contemporâneo, segundo o qual a Justiça do Trabalho
seria um entrave burocrático ao desenvolvimento econômico nacional [4].

Palavras-chave: Direito Processual do Trabalho. Reforma Trabalhista.
Acesso à Justiça. Paridade de Armas; Direitos Fundamentais Sociais.
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PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO, INSOLVÊNCIA
DO EMPREGADOR E O FECHAMENTO DA
GRÁFICA RR DONNELLEY
Pedro Paulo de Azevedo Sodré Filho296

Resumo: Com o súbito fechamento de uma das maiores gráficas instaladas
no país, a RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda., ocorrido nas suas três unidades
(Osasco, Tamboré e Blumenau) em 1º de abril de 2019, centenas de empregados e
empregadas ficaram subitamente sem trabalho e sem saber sequer se receberiam
as rescisões e o salário do mês trabalhado em março. Se cada trabalhador/a tiver
mais dois membros na familia, o impacto do encerramento dos postos de trabalho
atinge milhares de pessoas. Testemunhar esses fatos e pensá-los à luz do direito
como instância normativa da relação entre capital e trabalho traz perplexidade
num primeiro momento e refletir sobre os fundamentos do direito do trabalho a
partir da realidade é o primeiro passo do caminho da reflexão sobre as proposições
e normas jurídicas e a proteção conferida pelo direito do trabalho aos trabalhadores
e trabalhadoras nesse período em que se dá a insolvência do empregador. Afinal
de contas, como o direito do trabalho, direito fundamental na ordem democrática
e de direito instaurada em 1988, protege o trabalhador e a trabalhadora quando
a empresa encerra súbita e unilateralmente a totalidade ou a maior parcela das
relações de emprego existentes e vinculadas a algum estabelecimento ou unidade
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empresarial? Qual o patamar de proteção atualmente existente e quais medidas
podem ser adotadas para minorar os efeitos nos trabalhadores e trabalhadoras
atingidos? Qual o sentido da evolução do direito posto e de sua interpretação
doutrinária e jurisprudencial a esse respeito, o que se pode concluir da evolução
da proteção dos trabalhadores e trabalhadoras no momento de súbita extinção do
vínculo empregatício. Os questionamentos que a situação concreta colocada pelo
fechamento da RR Donnelley traz não se limitam ao empreendimento referido, por
evidente, não obstante ser esse o ponto de partida adotado. O caminho tem início
com o exame da Lei de Falências e Recuperação Judicial, Lei nº 11.101/2005 e sua
interpretação doutrinária e jurisprudencial, que do ponto de vista do direito do
trabalho focou o tratamento dado ao crédito trabalhista e à sucessão empresarial,
atentando especialmente para o disposto no art. 151. A análise abrange a evolução
legislativa e a interpretação jurisprudencial sobre o aspecto enfocado. Passa-se
então a percorrer o direito comparado para verificar a existência de normas de
proteção ao trabalhador relativas ao pagamento de salários vencidos, destacando-se, por exemplo, a Diretiva 2008/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
cujo art. 3º estabelece a obrigação dos países-membros de tomarem as medidas
necessárias para que as instituições de garantia assegurem, nos limites postos,
o pagamento dos créditos em dívida dos trabalhadores assalariados emergentes
de contratos de trabalho ou de relações de trabalho. Volta-se a atenção, então,
para o direito brasileiro para a busca de propostas legislativas direcionadas à
proteção dos trabalhadores e trabalhadoras quando da insolvência do empregador,
à luz da experiência internacional e do particular desenvolvimento do direito no
Brasil. Pretende-se, desse modo, contribuir para o aperfeiçoamento do direito
do trabalho, a partir da concretização do princípio da proteção, em momento
especialmente angustiante para trabalhadores e trabalhadoras e suas familias.
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EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL COMO INSTRUMENTO
VIOLADOR DA TUTELA TRABALHISTA
JUSTA, ADEQUADA E SATISFATIVA
Thaís Cordeiro Mantovanelli297

Resumo: A Lei n. 13.467/2017 promoveu mudanças substanciais nas
normas trabalhistas, tanto no âmbito material, quanto no processual. Inclusive,
serviu para sanar omissões na CLT, então objetos de críticas doutrinárias, a
exemplo do que ocorreu com a exceção de incompetência territorial. Antes da
promulgação da citada lei, a CLT não especificava a forma de arguição de tal
exceção (ou seja, se deveria ser apresentada na própria defesa ou em peça apartada
e em qual momento processual deveria ocorrer), aplicando-se então, ao caso, o
Código de Processo Civil de forma subsidiária, nos moldes dos artigos 15 e 64,
CPC, combinados com o art. 769 da CLT. Dessa forma, a exceção de incompetência
territorial devia ser oposta na própria contestação, em respeito aos princípios
da celeridade e economia processual, comuns a ambos os Códigos. No entanto,
a reforma trabalhista alterou tal procedimento, mudança essa que não trouxe,
necessariamente, benefícios à parte mais vulnerável da demanda: o trabalhador.
Esse, que já se vê prejudicado pela limitação da competência territorial – a par
das divergências doutrinárias e jurisprudenciais que tentam reverter tal posicionamento –, ainda deverá suportar o ônus temporal do trâmite de um incidente
em apartado dos autos antes de ter seu pleito analisado, tendo em vista que a
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exceção de incompetência territorial, pelo novo regramento, resulta na suspensão
do feito. Importante manter em mente que as verbas trabalhistas são de natureza
alimentar, derivando daí a importância de serem satisfeitas o mais rapidamente
possível. Assim, o presente estudo possui como objetivo nuclear a análise do
modelo procedimental referente à exceção de incompetência territorial trazida
pela Lei n. 13.467/2017 e, como problemática, a seguinte indagação: até que ponto
essa inovação promovida pela reforma trabalhista de 2017 auxilia na efetivação
da tutela justa, adequada e satisfativa ao trabalhador? Nesse sentido, adota-se
a hipótese de que, em verdade, tal mudança promoveu um retrocesso pois, ao
invés de prezar pelos princípios processuais e constitucionais consagrados no
ordenamento jurídico brasileiro, o novo procedimento para essa exceção tomou
como base o modelo (já superado) do antigo Código de Processo Civil de 1973, o
qual estabelece a instauração de um incidente em separado, e que recebeu, por
anos, inúmeras críticas quanto à sua burocratização e consequente morosidade.
Ressalta-se que o presente estudo não pretende esgotar o tema, mas realizar
uma análise crítica acerca de uma dentre tantas mudanças trazidas pela Lei n.
13.467/2017. Por fim, destaca-se ainda que a pesquisa será realizada pelo método
dedutivo, consubstanciada na jurisprudência e na doutrina pátria.
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O ÔNUS DA PROVA DO TRABALHADOR
PARA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO
A PROPOSTA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A
PARTIR DA PERSPECTIVA DA DEMOCRACIA
Ana Maria Maximiliano298

Resumo: A presente pesquisa trata da questão do ônus da prova nos casos
de terceirização, quando a tomadora dos serviços é a Administração Pública e
há judicialização pelo trabalhador em razão de descumprimento de obrigações
trabalhistas. A terceirização de serviços na Administração Pública, hoje permitida
tanto na atividade meio quanto fim, tem gerado decisões que atribuem ao trabalhador o ônus da prova quanto à ausência de fiscalização pelo tomador dos serviços
(Administração Pública). O fundamento das decisões é na presunção de veracidade
dos atos administrativos e nos artigos 818 da CLT e 373, I do CPC (ônus da prova
do fato constitutivo do direito ao trabalhador). No âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), à exceção das 1ª e 8ª Turmas, tem-se decidido, em especial
no mês de junho/2019, pelo ônus da prova da fiscalização a cargo do trabalhador.
No entanto a questão do ônus da prova para tais casos, já desde a decisão na Ação
Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16 e no Recurso Extraordinário n.
760.931/DF, não é tratada em profundidade sob a perspectiva da democracia ao
não se admitir a inversão do ônus da prova. Partindo-se da afirmação de que os
direitos buscados pelos trabalhadores no Poder Judiciário Trabalhista são direitos
fundamentais sociais, a presente pesquisa investiga o modo como a democracia se
relaciona na estruturação processo judicial na realização do Direito, em especial
os econômicos, sociais e culturais, sem os quais não valem os direitos econômicos e sociais (COELHO, 2016; BOBBIO; 1998). Compreende-se o Direito como
instrumento civilizatório e não de exclusão, opressão, segregação e exploração
(DELGADO; DELGADO, 2017), onde a participação e diálogo processuais são
condições democráticas de sua efetividade instrumental, diante da relação entre
Estado e cidadão. Se faz necessário inquirir da viabilidade do Processo como um
instrumento estatal voltado à satisfação dos direitos, sua adequação ao tecido
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social vigente e a realização das pretensões populares. O Processo deve estar
inserido em um ambiente que fomenta o espírito democrático e a cooperação,
onde a dinâmica procedimental deve buscar modalidades jurisdicionais aptas
para o estabelecimento e equilíbrio do devido acesso à ordem jurídica justa,
evitando-se a criação de óbices a um processo legítimo e cumpridor dos preceitos
constitucionais (MARINONI, 2010; MARINONI; ARENHART, 2011). Conclui-se pela
necessidade de inversão do ônus da prova a par de procedimento administrativo
de requisição de documentos de fiscalização perante a Administração Pública.
Para o desenvolvimento da pesquisa, parte-se do procedimento monográfico, dos
métodos dedutivo e dialético e da técnica bibliográfica, com consulta as decisões
do Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal.
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REFORMA TRABALHISTA E O PROCESSO
DO TRABALHO:
UM OLHAR SOBRE AS ALTERNATIVAS DE RESISTÊNCIA
PROCESSUAL
Wanessa Susan de Oliveira Rodarte299

Resumo: Não é novidade que o advento da Reforma Trabalhista provocou
severas mudanças na condução do processo do trabalho, impactando sobremaneira o acesso à justiça daqueles que mais precisam de sua atuação para a
salvaguarda de direitos. O receio do ônus processual, seja ele a cobrança de custas, a
determinação dos honorários periciais ou a condenação em honorários de sucumbência, vêm afastando trabalhadoras e trabalhadores do Judiciário Trabalhista,
numa perniciosa tentativa de redução dos direitos e de, pouco a pouco, efetuar o
desmonte dessa justiça especializada. Assim, apesar de existirem os significativos
embates que visam discutir as constitucionalidades das medidas processuais
trazidas pela Lei 13.467/2017, certo é, que até a efetivação dos julgamentos, como
medida de justiça social e processual, necessita-se provocar um olhar sobre as
alternativas contidas no aparato jurídico processual, no intuito de preservar
os direitos das trabalhadores e dos trabalhadores de forma imediata. Dessa
forma, o que se pretende neste trabalho é, em um primeiro momento, à partir de
uma análise da dogmática jurídica identificar as alternativas processuais para
driblar os mecanismos de retiradas de direitos, inseridos na ordem vigente pela
Reforma Trabalhista. Nesse sentido, entende-se como alternativas processuais
aquelas presentes tanto no escopo da Consolidação das Leis do Trabalho, como
no Código de Processo Civil, guardadas as devidas compatibilidades, e traduzidas
nas medidas de produção antecipada de provas, exibição de documentos, mecanismos de deferimento da justiça gratuita e requisitos para o indeferimento da
petição inicial. Feitas as devidas aproximações é necessário indagar como tais
saídas processuais vêm sendo utilizadas pelos advogados e reconhecidas pela
Justiça do Trabalho, apurando-se a efetividade dessas alternativas com vias a
produzir o amparo do trabalhador e da trabalhadora no âmbito processual. O
que significa dizer, que o aqui proposto é a utilização do próprio processo como
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forma de resistência a ordem processual trabalhista vigente, partindo de uma
hermenêutica assecuratória de direitos.

Palavras-chave: Direito Processual do Trabalho. Reforma trabalhista;
Alternativas Processuais.
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A COLETIVIZAÇÃO DA CIDADANIA POR
MEIO DO PROCESSO NA PERSPECTIVA DO
ACESSO À JUSTIÇA DO TRABALHO
Helena Emerick Abaurre300
Mateus Vasconcelos Costa Paladini301

Resumo: A visão individualista do devido processo legal se funde, no
Estado Constitucional de Direito, com uma concepção social e coletiva da processualística, a qual enxerga o meio processual como instrumento para adquirir
direitos. Na perspectiva do processo coletivo, observa-se que o processo se faz
essencial à aquisição de direitos coletivos, vez que promove a realização de direitos
públicos, e, portanto, é instrumento de realização da cidadania, tanto na esfera
endoprocessual, como exoprocessual. Busca-se analisar, a partir de pesquisa
bibliográfica e documental, a coletivização da cidadania por meio do processo na
perspectiva do acesso à justiça do trabalho, explorando de que forma é balizada a
constituição coletiva de direitos civilizatórios e trabalhistas por meio da processualística coletiva. Primeiramente, serão feitas considerações sobre o modelo
individual do processo e o acesso à justiça, a fim, de, em um segundo momento,
serem traçadas conexões entre a cidadania e o acesso à justiça do trabalho. É
considerando como alicerce para tais conexões o fato de que a Constituição Federal
de 1988 elenca a cidadania e os valores sociais do trabalho como fundamentos
do Estado Democrático de Direito. Desta feita, partir-se-á para a investigação de
como a cidadania é exercida dentro do rito processual, a partir da constitucionalização do processo. Uma vez exploradas tais perspectivas, será possível delinear
conclusões sobre como o processo se perfaz instrumento para a realização dos
direitos coletivos que, por sua natureza, se manifestam no viver cidadão.
Palavras-chave: Processo. Acesso à Justiça. Cidadania.
Constitucionalização do Processo.
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A REFORMA TRABALHISTA (LEI
13.467/2017) COMO IMPEDITIVO DO
ACESSO À JUSTIÇA
Ygor Leonardo de Sousa Araújo302
Juliana Teixeira Esteves303
Carlo Benito Cosentino Filho304

Resumo: O avanço do neoliberalismo na ordem mundial é acompanhado
da flexibilização dos direitos trabalhistas, salários menores, jornadas de trabalho
prolongadas e com pouco ou sem direito a organização social, assim como no óbice
para efetivação de sua tutela jurisdicional. É importante perceber que, o acesso
à justiça constitui direito consagrado na Carta Magna do Brasil, especificamente
nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º. No entanto, a nova realidade legislativa
causou mudanças significativas no direito de qualquer trabalhador dirigir-se
ao Judiciário e esperar dele um processo justo e efetivo. A Reforma Trabalhista
inclui-se no contexto de avanço do neoliberalismo no Brasil, ainda mais após
o Golpe de 2016 com a articulação e fortalecimento das forças conservadoras
presentes nas instituições brasileiras, especialmente no Congresso Nacional.
Utiliza-se de um argumento falacioso de “combate ao desemprego” em meio
a uma crise financeira - decorrente da própria financeirização do capitalismo
mundializado, para impor a retirada de direitos. Nota-se, dessa forma que o
neoliberalismo não separa a “economia” do quadro jurídico-institucional, utilizando a “economia” para justificar um novo conjunto de dispositivos, mesmo
que esses sejam extremamente prejudiciais ao trabalhador, tendo assim controle
das condutas da população. Nesse contexto, percebe-se a tendência da retirada de
direitos, assim como da possibilidade de buscar tutela de qualquer resquício de
direito perante órgão jurisdicional. Diante desse contexto, é importante analisar
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os efeitos concretos no tocante ao acesso à justiça trabalhista na vigência da Lei
13.467/2017, verificando a hipótese teórica de a alteração na legislação trabalhista
violar o direito constitucional e os princípios do Direito do Trabalho quanto ao
acesso à justiça. Com base na coleta de dados realizada no setor de distribuição
do 1 º grau da Justiça do Trabalho de Recife, está sendo pesquisado e comparados os dados do ajuizamento das ações obtidos a partir da vigência da nova lei
(11/11/2017-11/11/2018) com os dados do mesmo período do ano anterior. É nesse
contexto que se torna essencial analisar de que forma a inserção da lei 13.467/17
no mundo do trabalho brasileiro, com o objetivo de impossibilitar ou dificultar o
acesso à justiça pelos trabalhadores busca eliminar também qualquer possibilidade de indignação destes frente a exploração incessante do capital financeirizado
sobre seus corpos, aumentando consideravelmente o nível de subordinação e
dependência e até mesmo impedindo a legítima reação frente as ilegalidades
cometidas pelo empregador. Analisando os dados do número de ações na Justiça
do Trabalho de 1º grau de Recife com a vigência da Lei 13.467/17 e comparando-os
com dados do mesmo período sem sua vigência, espera-se correlacionar os efeitos
teóricos e práticos da Reforma Trabalhista no acesso à justiça do trabalhador, e
sobretudo compreender que as dificuldades para o acesso à justiça inclui-se no
contexto de retirada de direitos fundamentais do trabalhador, contribuindo para
a precarização do trabalho.

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Reforma Trabalhista. Lei 13.467/2017.
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A JUSTIÇA DO TRABALHO BRASILEIRA
COMO ESPAÇO DE DISPUTA ENTRE
CAPITAL E TRABALHO
ENTRE A PROTEÇÃO AO TRABALHO E A PRECARIZAÇÃO
NA MINERAÇÃO
Laura Nazaré de Carvalho305

Resumo: A pesquisa se propõe a analisar o comportamento da Justiça do
Trabalho diante das demandas dos trabalhadores da indústria extrativa mineral
da Vale S.A. em dois estados brasileiros que se destacam pela produção de minério
de ferro (carro chefe das atividades da empresa). Desse modo, objetiva-se analisar
de que forma as tendências de regulação das relações de trabalho (considerando
a Justiça do trabalho como uma espaço normativo de regulação das relações
trabalhistas) podem contribuir para a análise do processo de flexibilização do
trabalho no Brasil, sendo aplicado o recorte temporal de 20 anos, a contar do
ano seguinte a privatização da empresa (no caso 1998) até 2017. Nosso olhar
foca no papel da Justiça do Trabalho diante do movimento flexibilizador dos
direitos públicos de proteção ao trabalho no nível micro das relações de emprego,
tratando de uma categoria específica de trabalhadores, a saber, os trabalhadores
da atividade extrativa de minério de ferro, empregados pela Vale S.A. (maior
empresa mineradora do Brasil), procurando mensurar, até que ponto a Justiça do
Trabalho cumpre sua promessa de “guardiã dos direitos do trabalho” (CARDOSO,
2007, p. 24), sem ignorarmos o atual momento histórico que envolvem a reforma
na legislação trabalhista e os crimes ambientais que acometeram o estado de
Minas Gerais nos últimos 5 anos. Nossa pesquisa nos permite, portanto, refletir
sobre os efeitos sociais da reforma trabalhista no cotidiano de uma categoria
marcada pela informalidade, superexploração e riscos inerentes à própria atividade, considerada insalubre e perigosa e sua vulnerabilidade diante dos dois
crimes ambientais que ocorrem em Mariana e Brumadinho. Sabemos que dentro
da Justiça do Trabalho, o compromisso entre eficácia econômica e proteção ao
trabalhador tem nela seu embate mais público e assim oferece uma oportunidade única de identificar os limites e oportunidades de regulação das relações de
trabalho neste setor. A metodologia empregada objetiva ponderar até que ponto os
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agentes econômicos e atores sociais (sindicatos) disputam a facticidade do direito
do trabalho no espaço criado para este fim no início do século passado, a Justiça
do Trabalho, e até que ponto a legislação protege efetivamente o trabalhador.
Optou-se pela Vale S.A por se considerar sua longa trajetória de sucesso que se
iniciou na década de 1940, sua privatização na década de 1990 e sua expansão
quando se tornou um player global no século XXI, quando, fazendo uso de novas
tecnologias, aferiu ganhos nunca antes verificados. Nosso modelo de economia
dependente do mercado externo e primário exportador se caracteriza pelo controle
do mercado e pela transferência do excedente gerado nos países dependentes para
as nações hegemônicas (AMARAL e CARCANHOLO, 2012). Esse excedente, fruto da
superexploração do trabalho e não da produção de mercadorias gera a produção
destrutiva da natureza e a precarização estrutural do trabalho (ALVES, 2013).
Nesse contexto destrutivo da natureza encontramos as atividades econômicas
extrativas de recursos naturais, dentre elas, o minério de ferro, carro chefe da
empresa Vale SA, que ao se beneficiar do aumento significativo das exportações
brasileiras de commodities no início do século XXI, aumentou expressivamente
suas receitas, principalmente em relação a exportação de minério de ferro. Apesar
do panorama positivo para a empresa, ela sofre severas acusações relacionadas
à destruição do meio ambiente e superexploração de sua mão de obra. Frente a
esse contexto, consolidou-se em 2011 um movimento social formado por populações vizinhas as unidades da empresa e sindicatos, intitulados “Atingidos pela
Vale”, que, em reuniões anuais, denuncia a atuação da Vale. Logo, a empresa Vale
adquire grande relevância para o estudo das relações de trabalho, pois, apesar
de ter se tornado uma forte empresa com peso favorável na economia nacional
e no desenvolvimento regional das regiões onde ela se instalou, nos podem ser
ignoradas as denúncias de descumprimento de legislação e acordos coletivos.

Palavras-chave: Justiça do Trabalho. Mineração. Precarização.
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O DANO EXTRAPATRIMONIAL APÓS A
REFORMA TRABALHISTA:
UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO
Iury Manoel Honorato Ferreira da Silva306
Mariana Moreira Niederauer307

Resumo: Em 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a Lei 13.467/2017,
comumente chamada de Reforma Trabalhista, que trouxe alterações significativas para o ordenamento jurídico trabalhista e para os que estão submetidos as
regras deste. O argumento central utilizado para a defesa da alteração legislativa
pautava-se na modernização das relações de trabalho no Brasil, a qual, por sua
vez, era considerada fundamental para a retomada do crescimento econômico
do país. De forma geral, a Reforma Trabalhista fez emergir diversos questionamentos, inclusive quanto a constitucionalidade de alguns artigos alterados.
Nesse sentido, não foram poucas as alterações que trouxeram debates calorosos
na mídia, na imprensa, entre a população em geral e nas Universidades. Os artigos
que disciplinam sobre o dano extrapatrimonial foram alguns dos que ensejaram
controvérsias, visto que foram alterados os requisitos para configuração, bem
como para respectiva aplicação de indenização pela Justiça do Trabalho. O campo
problemático do trabalho explicita-se na seguinte questão: Considerando as
alterações promovidas pela reforma trabalhista, em que medida a interpretação
adotada pela Justiça do Trabalho é capaz de compensar danos extrapatrimoniais
ocorridos e evitar que novos danos aconteçam? Nesse contexto, após quase dois
anos de vigência da reforma trabalhista, a presente investigação tem por escopo
analisar a resposta jurisprudencial oferecida pela Justiça do Trabalho no que
diz respeito ao dano extrapatrimonial, a fim de possibilitar uma comparação
entre o antigo sistema de direitos trabalhistas e o novo conjunto pós-reforma. A
pesquisa tem como objetivos específicos: a) traçar panorama histórico-legislativo
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quanto ao dano extrapatrimonial no ordenamento jurídico brasileiro; b) analisar
a jurisprudência que emerge nos Tribunais do Trabalho quanto ao dano extrapatrimonial, confrontando-a com a jurisprudência preconizada anteriormente
a alteração legislativa; c) verificar as consequências geradas pela reforma trabalhista com relação ao mercado de trabalho e geração de empregos. A metodologia
adotada tomará por base referencial as obras de autores brasileiros sobre o dano
extrapatrimonial, mediante doutrinas consolidadas e periódicos de revistas.
Ainda, será analisada a jurisprudência do Tribunal Regional da 4a Região para
traçar comparativo sobre o dano moral, de forma que serão analisados julgados
anteriores e posteriores à Reforma Trabalhista.
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ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO
FUNDAMENTAL À EFETIVAÇÃO DAS
PROMESSAS DO ESTADO SOCIAL
Clarissa Valadares Chaves308
Jorge Luiz Souto Maior309
Paulo de Carvalho Yamamoto310

Resumo: A atuação do Judiciário não pode ser medida pela equação econômica do custo. A Justiça não é uma empresa que precisa dar lucro. A Justiça presta
um serviço e este serviço não diz respeito, unicamente, à satisfação de interesses
pessoais. A Justiça do Trabalho, cuja função é fazer valer, em concreto, os direitos
trabalhistas, é uma instituição que, de fato, pertence aos titulares desses direitos,
quais sejam, os trabalhadores. Assim, não há a menor lógica em se impor custos
ou quaisquer outros obstáculos econômicos aos trabalhadores no sentido de
inviabilizar o seu acesso à Justiça do Trabalho. Uma tal postura representa uma
forma de o Estado descumprir as promessas constitucionalmente feitas à classe
trabalhadora
308

Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela FDMC/MG. Especialista em Direito do
Trabalho pela UCAM/RJ. Membro da Oficina de Estudos Avançados Interfaces do Processo Civil com o
Processo do Trabalho - IPCPT, da FDMC/MG. Membro do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP
(GPTC-USP). Advogada. E-mail: clavaladares@gmail.com

309

Professor Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Desembargador do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região. Coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP
(GPTC-USP). E-mail: jorge.soutomaior@uol.com.br

310

Doutorando em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP).
Bolsista CAPES. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP (GPTC-USP). Advogado.
E-mail: paulo.yamamoto@usp.br

364

Palavras-chaves: Acesso à Justiça; Reforma Trabalhista. Direitos
Fundamentais. Estado Social
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A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE
ARBITRAGEM NA LEI DA REFORMA
TRABALHISTA À LUZ DO DIREITO
FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA
Mariana Rezende da Silva Azevedo Correia311
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Ricardo Goretti dos Santos313

Resumo: A Reforma Trabalhista, no Brasil, ocorrida em 2017, introduziu
o art. 507-A da CLT, cujo texto admite a possibilidade do uso da arbitragem para
solucionar determinados conflitos trabalhistas a partir da previsão de cláusula
compromissória nos contratos individuais de trabalho. O dispositivo, entretanto, restringe a aludida cláusula aos contratos cuja remuneração seja superior
a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral
de Previdência Social. A redação da nova disposição gera dúvida quanto ao uso
da arbitragem, como medida alternativa para resolução de conflitos, em outras
hipóteses, bem como a sua compatibilidade com o direito fundamental de acesso
à justiça. A pesquisa, portanto, justifica-se a partir da necessidade de resposta
a este problema. Neste contexto, a análise se dá na interação entre arbitragem
e direito do trabalho na perspectiva do ordenamento jurídico nacional, com o
objetivo de avaliar se o art. 507-A da CLT é compatível, ou não, com a Constituição,
sobretudo o direito de acesso à justiça. O artigo admite a perspectiva dedutiva e
dialética e o emprego de técnicas de pesquisa bibliográficas, tendo como teoria de
base a doutrina de Carlos Henrique Bezerra Leite1, no que tange à compreensão
dos possíveis efeitos da Reforma Trabalhista no Direito do Trabalho, e a lição de
Ricardo Goretti dos Santos2 a cerca da ampla necessidade de priorizar o acesso à
justiça, e a aplicabilidade dos métodos alternativos de soluções de conflitos para

311

Graduanda do curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Integrante do Grupo de Pesquisa
“Acesso à Justiça na Perspectiva dos Direitos Humanos” da FDV. Correio Eletrônico: marianarezendecorreia@
gmail.com

312

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professor da Graduação e
Pós-Graduação (FDV). Coordenador do Grupo de Pesquisa “Acesso à Justiça na Perspectiva dos Direitos
Humanos” (FDV). Correio Eletrônico: chbezerraleite@yahoo.com.br

313

Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV). Professor e Coordenador do Curso de Graduação em
Direito (FDV). Correio Eletrônico: ricardogoretti@fdv.br

366

a realidade brasileira. Os resultados encontrados ainda são incipientes, por se
tratar de pesquisa inconclusa.
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REFLEXÕES SOBRE ACESSO À JUSTIÇA,
DEMOCRACIA E ACCOUNTABILITY NOS
TRIBUNAIS
O CASO DO (INDEFERIMENTO DO) PEDIDO DE AMICUS
CURIE DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UFRJ NA
ADI SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO PROCESSO DO
TRABALHO
Ana Luísa de Souza Correia de Melo Palmisciano314
Daniele Gabrich Gueiros315

Resumo: O ensaio reflete sobre acesso à justiça, democracia e accountability nos Tribunais a partir de um caso concreto: o indeferimento do pedido de
amicus curie do Núcleo de Prática Jurídica da UFRJ na ADI 5.766, que questiona
as restrições à gratuidade de justiça no processo do trabalho. Para a abordagem
proposta são inicialmente descritas alterações feitas pela reforma trabalhista
no processo do trabalho e seus impactos no acesso à justiça (do Trabalho) com
base das pesquisas de Cappelletti e Garth (1988) e Boaventura de Souza Santos
(1995). São apresentadas, então, as justificativas feitas pelo NPJ da UFRJ para
ingresso como amicus curie na ADI 5.766 e as possibilidades de contribuição das
Universidades (e suas atividades de extensão) na oxigenação e democratização
das decisões dos Tribunais. Por fim, questiona os limites e possibilidades da
democracia no judiciário a partir de uma compreensão de acesso à justiça que
reconheça as responsabilidades dos operadores do direito.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Democracia. Accountability. Judiciário.
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JUDICIÁRIO E TRABALHO ESCRAVO
ILEGAL NO BRASIL
DA LEI FEIJÓ AO ART. 149 DO CÓDIGO PENAL
Daniela Valle da Rocha Muller316

Resumo: O presente trabalho se propõe a relacionar a postura do Judiciário
brasileiro diante das denúncias de escravidão ilegal a partir de meados do séc. XIX,
com o posicionamento atual do Judiciário diante das denúncias de trabalho escravo
contemporâneo. O tema está relacionado à pesquisa desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos - NEPP-DH/UFRJ,
para elaboração de dissertação de mestrado: Imaginário social, senso comum e a
identificação judicial do trabalho escravo contemporâneo, que busca compreender a
consolidação da jurisprudência que restringe a configuração desse ilícito aos casos
onde há coerção e/ou restrição de liberdade, a partir de estudos que apontam o seu
descompasso com a literalidade do art. 149 do Código Penal Brasileiro, conforme
redação conferida pela Lei 10.803/2003, e das Convenções Internacionais adotadas
pelo Brasil. A persistência do trabalho forçado, realizado em condições análogas
a de escravo, indica que a elaboração de normas legais proibindo a escravidão,
embora relevante, não alterou de per se as condições de exploração desmedida dos
trabalhadores mais vulneráveis, especialmente os povos originários, os africanos
e seus descendentes. Pode-se dizer que a escravidão ilegal passa a existir no Brasil
em 1831, em virtude da chamada Lei Feijó. Em 1850 Eusébio de Queirós aprova
uma Lei que proíbe, novamente, o tráfico negreiro. Desde meados do séc. XIX o
Judiciário passou a ser provocado com base nessa normativa. O jurista Luiz Gama,
ele próprio um ex-escravizado ilegalmente, chegou a libertar diversos africanos
ao demonstrar sua entrada ilegal no país. Porém, muitos pronunciamentos judiciais negaram a aplicação da Lei mesmo quando comprovado o tráfico ilegal de
escravos. Passado mais de século e meio, a jurisprudência predominante do início
do séc. XXI exige como requisito para configuração do trabalho em condições
análogas a de escravo o cerceamento da liberdade de ir e vir ou grave coação,
apesar da previsão legal de que as jornadas exaustivas e as condições degradantes
de trabalho são elementos suficientes para configuração do delito. A comparação
da postura do Judiciário nacional nesses dois momentos busca detectar nesses
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julgados a presença do “senso comum teórico” do jurista, conforme definição
desenvolvida por Luis Warat.

Palavras-chave: Escravidão ilegal. Jurisprudência. “Senso Comum
Teórico”.

REFERÊNCIAS
MESQUITA, Valena Jacob Chaves. Trabalho análogo ao de escravo: uma análise
jurisprudencial do crime no TRF da 1ª Região. Belo Horizonte: Editora RTM, 2016.
PEDROSO, Eliane. Da Negação ao Reconhecimento da Escravidão Contemporânea. In:
Trabalho Escravo Contemporâneo: O desafio de Superar a Negação. NOCCHI, Andréa
Saint Pastous; VELLOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves (coord.) 2. edição. São
Paulo: LTr. Editora, 2011. p. 13-59.
RIBEIRO, Darcy. A invenção do Brasil. In: A Fundação do Brasil: testemunhos,
1500-1700. Ribeiro e Araújo (org.). Petrópolis, RJ, 1992. p. 15-61.
SILVA, Juremir M. Raízes do conservadorismo brasileiro: A abolição na imprensa e
no imaginário social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
WALLERSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu: a retórica do poder. São
Paulo: Boitempo, 2007.
WARAT, Luis A. Introdução Geral ao Direito II: a epistemologia jurídica da
modernidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002.

.

373

A CILADA POR TRÁS DA NECESSÁRIA
RESISTÊNCIA
Jorge Luiz Souto Maior317
Igor Cardos Garcia318

Resumo: A promessa capitalista de integrar todos os seres humanos
mediante trabalho e consumo, numa sociedade com concorrência leal entre
empresas, é defendida para manutenção desse modo de produção, entretanto,
diversos de seus próprios defensores já reconhecem que não é possível a integração de todas as pessoas nesse modo de produção e que não há como garantir
a sobrevivência digna dos excluídos. Dessa forma, a própria organização política
que legitima o modo de produção capitalista reconhece, ainda que indiretamente,
que essa forma de produção não incluirá todos os seres humanos, sendo, portanto,
excludente e, como consequência, inviabilizando uma reprodução social minimamente sadia. Aliás, se reconhece inclusive a necessidade do chamado exército de
reserva de mão de obra, ou seja, de desempregados e excluídos, os quais servem
para pressionar os salários e demais garantias sociais dos empregados e demais
trabalhadores para baixo. Ocorre que a aceitação acrítica dessa afirmação, sem
perspectiva maior, numa análise apenas imediata, acarreta o aprofundamento dos
desajustes desse sistema de produção, retroalimentando crises de toda ordem.
Impõe-se, portanto, resistir à aceitação passiva do reconhecimento de que o modo
de produção adotado não é capaz de proporcionar sobrevivência digna a todos
os seres humanos. A resistência contra o aprofundamento das desigualdades e
exclusões, contra o rebaixamento de garantias e direitos sociais, não pode ocorrer
apenas para conter os desajustes estruturais desse modo de produção, como se
este fosse o único caminho possível, porquanto isso gera a cilada da manutenção
de um modo de produção desigual e excludente em sua natureza, apenas com
a amenização de suas desigualdades e exclusões. Deve-se ter em mente que se
trata de uma luta limitada, somente para a melhoria das condições de vida e de
trabalho dentro de um sistema de produção que é perverso em sua natureza e que,
assim, precisa ser ultrapassado e deixado nos registros da história, da mesma
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forma como foram os modos de produção escravista e feudal. Portanto, a cilada
por trás da resistência deve ser acompanhada de autocrítica e concepção criativa,
a fim de que não se caia no conservadorismo mantenedor do status quo. Enfim,
a resistência deve ser acompanhada da luta constante pela efetiva emancipação
dos seres humanos, com a derrubada do modo de produção capitalista, a fim de
evitar o aprofundamento da barbárie.

Palavras-chave: Resistência. Conservadorismo. Reformismo.

REFERÊNCIAS
BATISTA, Flavio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo:
Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013.
EDELMAN, Bernard. A Legalização da Classe Operária. 1ª ed. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2016.
ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 3ª ed.
São Paulo: Expressão Popular, 2012.
LOPEZ, Manuel Carlos Palomeque. Direito do trabalho e ideologia. Coimbra:
Almedina, 2001.
MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer. A ideologia do contrato de trabalho:
contribuição à leitura marxista da relação jurídica laboral. São Paulo: LTr, 2016.
MELO, Tarso Menezes de. Direito e Ideologia: um estudo a partir da função social da
propriedade rural. São Paulo: Expressão Popular, 2009.
______. Direito do trabalho como barricada: sobre o papel tático da proteção
jurídica do trabalhador. 2011. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho e Seguridade
Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
______. Ambiguidade e resistência: direito, política e ideologia na
neoliberalização constitucional. 2011. Tese (Doutorado em Filosofia e Teoria Geral
do Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

375

UM OUTRO DIREITO DO TRABALHO É
POSSÍVEL?
Jorge Luiz Souto Maior319
André Luiz Lima da Silva320
Carla Denise Theodoro321
Daniele Domingos Monteiro322

Resumo: Há muito o mundo do trabalho, movido pelas novas tecnologias e pelas mudanças sociais e culturais, vem pressionando as bases do Direito
do Trabalho, mas quase sempre no sentido de uma adaptação que, no fundo,
já que baseadas em retração de direitos, representa uma negação do Direito do
Trabalho, cuja essência está na proteção dos trabalhadores e no compromisso
em torno da melhoria da condição social e econômica dos trabalhadores. Um dos
grandes problemas dessa adaptação é o pressuposto de que os problemas sociais
e econômicos vivenciados pela maior parte da classe trabalhadora está em um
suposto descompasso do Direito do Trabalho com os novos arranjos produtivos.
Debruça-se sobre o Direito do Trabalho uma culpa que não lhe pertence, fazendo
com que os problemas, que são de várias origens, fiquem intocáveis. O desafio
básico, portanto, não é o da criação de um novo Direito do Trabalho, mas o de
efetivá-lo e acusar as forças sociais, políticas e econômicas que se oponham
concretamente a essa iniciativa, deixando-se claro que um Direito do Trabalho
melhorado e aprimorado não é um novo Direito do Trabalho. O desenvolvimento
da sociedade, em especial, com as novas tecnologias, nos trazem uma falsa
sensação/necessidade de modificação estruturante do Direito do Trabalho. Dito
isso, o que vemos sob tais argumentos, em especial com a massificação do uso
de aparelhos celulares inteligentes (“smartphones”), é o interesse do capital no
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processo de ocultamento das novas modalidades de exploração do trabalho, as
denominando, entre outras, “empreendedorismo” (Vasapollo, 2006). Ricardo
Antunes, em visão atual, denomina estes trabalhadores como “infoproletários” e
conceitua, “É aquele trabalhador que em qualquer atividade que ele desempenha ele
depende da máquina digital, informacional, do smartphone ou de alguma modalidade
de trabalho digital”,estes à margem da proteção social. Em face da precarização
apontada O Direito do Trabalho deverá visualizar a relação efetiva entre o capital
e o trabalho e não se ater ao modo como essa relação se apresenta ou se mascara.
Como diz José Carlos Baboin (2017), citando Márcio Túlio Viana, o Direito do
Trabalho deve ser flexível e aberto às mutações das relações trabalhistas, mas,
ao mesmo tempo, deve ter rigidez no que tange o seu princípio mais importante:
a proteção do trabalhador.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; mundo do trabalho; modernidade; neoliberalismo.
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O ENDIVIDAMENTO POR DÍVIDA NO
ESTADO DO PARÁ:
UMA ANÁLISE DIACRÔNICA DA HISTÓRIA DA
ESCRAVIDÃO
Ana Luisa Mendes Martins323
Rodrigo Gondim Silva324

Resumo: O objetivo do presente artigo é denunciar os contornos do
trabalho forçado em condições degradantes e jornadas exaustivas no estado do
Pará por decorrência do aprisionamento pela dívida. A análise será construída, de
início, tanto pela apreciação dos parâmetros fáticos que forçam a sujeição pessoal
do obreiro ao “senhor” do empreendimento quanto na constatação dos aspectos
justrabalhistas presentes na escravidão contemporânea mediante as amarras
invisíveis da dívida. Ato seguinte, busca-se demonstrar as formas de resistência
(ou mesmo sua não resistência como subsistência) por parte dos trabalhadores
mercantilizados diante da captação proposta pelo sistema de captação de mão
de obra e sua lógica de aprisionamento para fins de escravização. Como estratégia metodológica optou-se por perpassar pela realidade histórica do Brasil,
rememorando o período colonial quando havia a possibilidade de negociação da
liberdade condicionada ao trabalho, exsurgindo um ciclo vicioso e exploratório.
Nesses termos, os escravizados libertos, mesmo submetido ao seu status de pessoa
(CHALHOUB, 2012), permaneceram objetificados pelo seu ex-senhor-atual e
eterno. Em um segundo momento, analisaremos o surgimento de um grande
contingente de trabalhadores nordestinos que migram para o Pará com a intenção
de melhorar de vida e são aprisionados em um sistema escravista moderno a partir
da década de 1970, quando o EUA já havia assumido, após a 2ª guerra mundial
e com a crise do Estado do Bem-Estar (Welfare State), a liderança como país
civilizador do mundo. Escondendo sob o discurso de “desenvolvimento” a retórica perpetuada na colonialidade que explora de forma desenfreada os recursos
naturais e escraviza seres humanos na busca do acúmulo do capital. No Brasil,
esse projeto de “desenvolvimento” é apresentado no Programa de Integração
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Nacional (PIN), programa de cunho geopolítico criado pelo governo militar
brasileiro por meio do Decreto-Lei Nº1106, de 16 de julho de 1970, assinado pelo
Presidente Médici. A proposta era baseada na utilização de mão de obra nordestina
liberada pelas grandes secas de 1969 e 1970 e na noção de vazios demográficos
amazônicos e, apresentava-se nas propagandas “integrar para não entregar” e
“terra sem homens para homens sem terras”. O que contribui com o crescimento
desenfreado de mão de obra escrava contemporânea no norte do Brasil. Dessa
maneira, busca-se apresentar, a partir do paralelo fático-jurídico da situação
vivenciada no Brasil-Colônia, quem são os sujeitos explorados-exploradores
e a perpetuação das famílias oligárquicas no estado do Pará, tendo como fim a
denúncia da manutenção da figura do “trabalhador escravizado”.

Palavras-chave: Escravidão. Endividamento por Dívidas. Colonialismo.
Direito do Trabalho.
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COERÊNCIA TEÓRICA E A
DISFUNCIONALIDADE DO IMEDIATO
Cristiane Anizeti dos Santos325
Jorge Luiz Souto Maior326

Resumo: Qual a função do Direito do Trabalho? A pergunta comporta
múltiplas respostas: organizar o modo de produção capitalista; assegurar a paz
social no capitalismo; melhorar a condição social dos trabalhadores; proteger a
condição humana dos trabalhadores. Todos esses objetivos do Direito do Trabalho,
no entanto, possuem aplicabilidade imediata, mas também projetam um efeito
progressivo, podendo gerar a sensação de plena ineficácia diante de uma demanda
de necessidade urgente. Na necessidade, sem a possibilidade de auferir um
emprego de pleno direitos, um trabalho qualquer, não importa com qual remuneração, é melhor do que trabalho nenhum. O imediato pressiona a compreensão
e quebra a coerência teórica. A construção teórica do Direito do Trabalho parte,
exatamente, desse dilema, buscando elucidar, pela experiência histórica concreta,
que o estado de necessidade não é base de uma organização social, sendo, por
isso, necessário impor limites aos ajustes de vontades de forças desiguais, como
modo, inclusive, de avançar em direção da superação da desigualdade. A coerência
teórica do Direito do Trabalho, portanto, impede a disfuncionalidade do imediato.
Tomamos como pressuposto que o Direito do Trabalho e o pacto social firmado
pela Constituição Federal de 1988 são construções que estão no campo do Direito
Social que efetivamente se concretiza pela análise crítica valorativa dos problemas
da sociedade capitalista em busca, minimamente, de impedir um contexto de
exploração desenfreada, sem quaisquer limites a partir da ótica da necessidade
de preservação e elevação da condição humana. Assim, embora o Direito Social
não quebre a lógica de exploração do trabalho pelo capital, não se pode conceber
e, é mesmo preciso disputar, que dentro deste projeto jurídico que a força de
trabalho seja reconduzida ao patamar de mera mercadoria sem qualquer responsabilização do capital com qualquer projeto social mínimo e com o próprio caráter
humano da força de trabalho e sem respeitar os limites à exploração impostos em
consequência dos efeitos nefastos do “capitalismo desorganizado” evidenciados
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pelas duas guerras mundiais. Afinal, vale lembrar, que o Direito Social e, em
particular do Direito do Trabalho, partem do entendimento e compromisso
em torno da necessidade de integração da classe trabalhadora garantindo-lhe
condição existencial digna e não apenas a mera sobrevivência. Assim, afirmar a
coerência teórica do Direito do Trabalho em tempos de intensificação dos retrocessos institucionais que visam desmantelar todos os compromissos fixados na
Constituição de 1988 tem como núcleo desmascarar as estratégias do capital de
se desvincular do trabalho e assim, se desresponsabilizar dos impactos sociais da
exploração econômica do trabalho pelo capital. O enfrentamento crítico de uma
realidade que precisa urgentemente ser repensada tem o desafio de não aceitar os
tetos impostos pela superexploração do trabalho e as necessidades imediatas de
sobrevivência. Afirmar o efeito progressivo do Direito do Trabalho neste cenário
é disputar a narrativa de que um trabalho ruim é melhor de que nenhum trabalho
e, portanto, de que o horizonte possível é a solução menos pior imediata, a própria
inexistência dos Direitos Sociais. Dessa disfuncionalidade do imediato é tarefa da
Teoria Geral do Direito escapar.

Palavras-chave: Função do Direito. Teoria Jurídica. Teoria Geral do
Direito. Direito Social. Relação de Emprego.
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REVOLUÇÃO 4.0:
O PAPEL DA BIOÉTICA E DO BIODIREITO NO DIREITO DO
TRABALHO CONTEMPORÂNEO
Julia Cordeiro do Valle327

Resumo: Inicialmente, cumpre destacar que o presente estudo possui
como objetivo nuclear a análise da seguinte relação tríade: A bioética, o biodireito
e o direito do trabalho. Essa temática ganhou relevância a partir do fenômeno da
revolução 4.0, também denominada quarta revolução industrial, a qual é caracterizada pela robótica e pela ciberização. Esse novo paradigma, assim como as
revoluções industriais anteriores, vem ensejando profundas e significativas
mudanças no mundo do trabalho, mudanças essas que afrontam o conjunto
normativo nacional e internacional vigente, principalmente no que tange à
proteção do trabalhador em face da implementação desordenada da tecnologia no
ambiente de trabalho. Não se pode olvidar, entretanto, que muito embora a quarta
revolução industrial esteja atualmente em voga, ela deve ser analisada ao lado das
três revoluções industriais anteriores. Desse modo, realiza-se uma interpretação
horizontal e não vertical, tendo em vista que dialogam entre si, principalmente no
contexto de países como o Brasil, em que as mais distintas realidades convivem
no tempo e no espaço. Sendo assim, tem-se como problemática para este estudo a
seguinte indagação: Qual o papel da bioética e do biodireito no direito do trabalho
contemporâneo? Neste sentido, adota-se como hipótese o papel do intérprete,
tanto na jurisprudência quanto na doutrina, a quem cabe interpretar toda e qualquer lei infraconstitucional – as que já existem e as que vierem a existir – à luz
dos incisos XXVII e XXXII do art. 7º da Constituição Federal, efetivando assim a
bioética e o biodireito no direito do trabalho. O marco teórico será o doutrinador
e professor Valério de Stefano (“A Economia GIG e a Regulação do Trabalho: Uma
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Abordagem Internacional e Comparativa”), sendo utilizado também o doutrinador
e professor Platon Teixeira de Azevedo Neto (“A Discriminação Genética nas
Relações de Trabalho”). Ressalta-se que o presente estudo não pretende esgotar o
tema, mas realizar uma análise crítica acerca dos desafios gerados pela revolução
4.0 ao Direito do Trabalho, no que se refere à desmercantilização do labor humano
e à proteção do trabalhador. Por fim, destaca-se ainda que a metodologia a ser
utilizada na pesquisa será a dedutiva, consubstanciada na jurisprudência e na
doutrina, com fontes nacionais e estrangeiras.

Palavras-chave: Bioética. Biodireito. Revolução 4.0.
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TEORIA E MÉTODO NO CAOS
Gustavo Seferian Scheffer Machado328
Jorge Luiz Souto Maior329
Regina Stela Corrêa Vieira330

Resumo: Os últimos anos no Brasil têm sido de redesenho institucional,
desmoronamento de políticas públicas, ataques a direitos e tentativas de recriar
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narrativas históricas sobre o país. O congelamento dos gastos públicos (EC
95/2016), a contrarreforma trabalhista, a proposta de reforma da previdência,
os cortes na cultura e na educação, a reformulação das políticas para as mulheres
que negam debates de gênero são alguns dos fatores que nos apontam a aproximação de desarranjos sociais e culturais, quando somos induzidos a abandonar o
raciocínio lógico e os compromissos éticos. Lidamos, ainda, com uma polarização
de pensamento que nega a racionalidade, chegando ao que se tem nomeado como
pós-verdade ou autoverdade (BRUM, 2018). Em um processo de aniquilamento
da diferença, o esforço necessário é o de preservar a condição humana e recusar
a reprodução de uma narrativa que cria a noção de um “outro” desumanizado e
descartável (MBEMBÉ, 2016). Do ponto de vista jurídico, este processo tende a se
organizar em torno de um ensino e método do Direito que é dogmático e tecnocrático, negando-se metodologias como o materialismo histórico, que demonstram
a mutabilidade do ordenamento jurídico e o protagonismo das lutas sociais na
alteração de seu estatuto jurídico. Para os direitos sociais, com especial ênfase no
Direito do Trabalho, a perda da capacidade de se pensar historicamente a disciplina invisibiliza sua origem na luta de classes e recria a narrativa do Direito como
dádiva do soberano. Nesses termos, a proposta do presente artigo é refletir se e
como, a partir do caos, é possível buscarmos uma brecha para reescrever teoria
e método jurídicos de forma a reforçar a efetividade dos direitos sociais em torno
de noções como solidariedade, igualdade e emancipação.
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OS LIMITES DO RETROCESSO E DO
AVANÇO NA LUTA DE CLASSES
Giovana Labigalini Martins331
Jorge Luiz Souto Maior332
Pedro Paulo de Azevedo Sodré Filho333

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de analisar a possibilidade
de melhoria das condições da classe trabalhadora pelo direito, especificamente
quanto a atualidade do papel da luta de classes para a resistência e o avanço rumo
à emancipação da sociedade de mercantilização do trabalho. Nos primórdios do
capitalismo, o conflito entre capital e trabalho era o da exigência dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e maiores salários e, do outro lado,
a resistência por parte dos detentores dos meios de produção. Posteriormente,
diante de novo arranjo social, com a conquista de direitos sociais, o alinhamento
populacional do pós-guerra e o fortalecimento do neoliberalismo, o movimento
da luta de classes segue em sentido inverso: avanço dos direitos conquistados por
parte dos empregadores e resistência ao retrocesso por parte dos trabalhadores.
Este pêndulo nos faz perceber, primeiro, que o retrocesso social, político, cultural
e econômico, embora previsto juridicamente, do ponto de vista do efeito da correlação de forças na luta de classes é sempre possível, cumprindo não abandonar o
desafio constante de demonstrar que o risco do retrocesso é o da reconstrução da
barbárie. E, segundo, que as potencialidades de se avançar dentro do mesmo modo
de produção são limitadas, mas que, nem por isso, não devam ser constantemente
almejadas. Portanto, a partir do paradigma teórico interpretativo do materialismo
histórico dialético e utilizando como metodologia a revisão bibliográfica, este
trabalho pretende compreender o papel luta de classes para a classe trabalhadora
e do direito na desmercantilização do labor humano.
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O TRABALHO NO CÁRCERE NA VISÃO DO
DIREITO DO TRABALHO
Daniele Domingos Monteiro334

Resumo: O trabalho está previsto como uma das regras mínimas para o
tratamento do preso, e dispõe que não poderá ser penoso, mas deverá ser obrigatório e em conformidade as aptidões físicas e mentais do sentenciado. Assim,
na execução da pena, o trabalho constitui uma modalidade de execução, e não
uma espécie de pena, visando a ressocialização do preso. Tem por finalidade a
reinserção do preso na sociedade por meio de capacitação ou desempenho de
atividade laborativa. Entretanto, apesar da legislação dispor o trabalho como meio
de ressocialização, ela nega aos presos a aplicação das normas de proteção do
Direito do Trabalho, com o objetivo de negar a própria relação de trabalho. Ocorre
que a Lei de Execução Penal – LEI 7. 210, promulgada em 11 de julho de 1984, não
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a qual dispõe em seu art. 7º os
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direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não fazendo nenhuma exceção quanto
aos trabalhadores presos. Assim, ainda que privado de sua liberdade, mas uma
vez caracterizado o contrato de trabalho que o preso venha prestar, a esse deve
ser assegurado todas as normas protetivas do Direito do Trabalho. Importante
ainda apontar que uma das características fundamental do Direito do Trabalho é
a irrenunciabilidade, para que a força do trabalho humano não seja utilizada fora
dos padrões jurídicos fixados por este ramo do direito. Dessa forma, se o serviço
for prestado com as características da pessoalidade, continuidade, subordinação e
onerosidade, haverá a formação da relação de emprego, não tendo a formalidade
utilizada nenhum valor para evitar o inevitável, qual seja, o reconhecimento da
relação de emprego e a aplicação do Direito do Trabalho. Assim, ainda que a Lei
de Execução Penal, disponha pela não aplicabilidade da legislação trabalhista,
(art. 28, § 2º), essa lei limitadora pode ser examinada na perspectiva do controle
de constitucionalidade e convencionalidade.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; trabalho decente, controle de
constitucionalidade e convencionalidade.

CULTURA POPULAR CARIOCA E A
CONTESTAÇÃO AO DISCURSO DE
SUPERAÇÃO DA CENTRALIDADE DO
TRABALHO VIVO:
BEZERRA DA SILVA, CANDEIA E SAMBA DO
TRABALHADOR
Bruna da Penha de Mendonça Coelho335

Resumo: O samba, enquanto manifestação cultural, insere-se na
materialidade das relações sociais e produz sociabilidade. Também o conflito capital-trabalho o faz. Buscar suas interconexões não significa reduzir um ao outro,
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mas, sim, entender como a produção de ideologia, a partir do jogo entre discursos
hegemônicos e contra-hegemônicos, opera certas formas de conceber o mundo e
suas relações materiais. Parte-se da hipótese de que o samba carioca, historicamente, coloca-se em linha de resistência ao discurso hegemônico que propugna a
abstração das assimetrias em uma realidade marcada por desigualdades gritantes,
especialmente no que toca à ideologia da superação da centralidade do trabalho
vivo. Como recorte temporal, toma-se a virada para o último quarto do século
XX, período basilar para compreender a preparação ideológica de terreno para a
recepção mais pulsante do ideário neoliberal no Brasil (que se concretizaria, de
forma mais robusta, na década de 1990). Como recorte temático, estudam-se, a
partir do método do materialismo histórico dialético e do aporte da sociologia
crítica do trabalho, as imbricações entre o samba carioca e a difusão do discurso
hegemônico de superação da centralidade do trabalho vivo na sociedade contemporânea (que, em última análise, funda-se na negação discursiva do conflito
capital-trabalho e de suas desigualdades). Ideologia, aqui, não se confunde com
uma abstração fantasmagórica, mas atua enquanto construção de sociabilidade
e se insere na materialidade das relações sociais de forma concreta: seja justificando e consolidando o estado de coisas desigual vigente, seja contestando-o
e buscando produzir novas correlações de forças (ALTHUSSER, 1980; GRUPPI,
1978). Como questão basilar do artigo, tem-se a seguinte reflexão: em que medida
o samba carioca (tomando-se, sobretudo, a produção musical atinente à virada
para o último quarto do século passado) encarna a potencialidade de contestação ao discurso hegemônico de superação da centralidade do trabalho vivo e
das desigualdades que lhe subjazem? E não se pretende perquiri-lo, de forma
alguma, com base em uma espécie de relação de catalogação. As obras abordadas
não são “exemplos” de uma hipótese de pesquisa, mas potência e materialidade
e si mesmas. Para tanto, será tomada como base a obra de dois sambistas cuja
potência contestatória ao status quo é tão significativa que tendeu a ocasionar
a quase completa invisibilização de suas produções artísticas (entendendo-se
produção em sentido amplo, enquanto composição e interpretação): Bezerra da
Silva e Candeia. Ademais, suas obras se inserem no recorte temporal supracitado,
período-chave para compreender o alastramento da desregulamentação das
relações de trabalho e do discurso do fim da centralidade do trabalho vivo a partir
do giro antiprodutivista no pensamento social europeu (HABERMAS, 1970). O
artigo se debruça, ainda, sobre a análise do Samba do Trabalhador, recorrendo
a fontes que reconstroem os seus caminhos – a ideia que o inspirou, sua criação
e sua cotidianidade. Um samba às segundas-feiras, durante o dia, dedicado a
trabalhadores, é a mais completa subversão de toda lógica vital que rege aquilo
que entendemos como trabalho (o trabalho alienado): contradição aparente que
se desmorona ao tomarmos em conta a amplitude do conceito trabalho (MARX,
2008).

Palavras-chave: Samba Carioca. Centralidade do Trabalho.
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RESUMOS

A TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS
DA PERSONALIDADE NO DIREITO DO
TRABALHO
Paulo de Carvalho Yamamoto336

Resumo: Trata-se de artigo que tem por objeto analisar o desenvolvimento dos Direitos da Personalidade como forma de concretização da dignidade
humana, tal qual os Direitos Fundamentais, no ordenamento jurídico contemporâneo. Busca-se demonstrar que a aplicação do Direito do Trabalho exige sua
abertura a interesses e relações que perpassam a relação de trabalho. Investiga-se,
por fim, o uso de instrumentos processuais de tutela coletiva para a proteção e
concretização dos Direitos Fundamentais Sociais. A ideia basilar do ordenamento
jurídico pátrio inaugurado em 1988, qual seja, a dignidade humana é reconstruída
com base em sua faceta pública de Direitos Fundamentais e em sua faceta privada
de Direitos da Personalidade. Para tanto, recorre-se aos esforços teóricos que
resultaram no movimento de despatrimonialização e de repersonificação num
contexto de constitucionalização do Direito Civil. Tal reconstrução teórica se dá
a partir de textos de Luiz Edson Fachin (2007) e Gustavo Tepedino (2004). Os
Direitos da Personalidade ganham cada vez maior força doutrinária e normativa,
acompanhando o movimento de reconhecimento da dignidade da pessoa humana
como fundamento axiológico de todo o ordenamento jurídico. Exigindo a aplicação
de sistemática que lhe própria, Direitos Fundamentais e Direitos da Personalidade
adentram à esfera do Direito do Trabalho para garantir a efetivação de seus
Princípios constitucionalmente positivados, como fruto de “conquistas sociais
da classe obreira”, nos dizeres de Paulo Bonavides (2010, p. 46).Neste quadro
normativo, o Direito do Trabalho abre-se não só aos Direitos Fundamentais e aos
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Direitos da Personalidade, mas a outros sistemas jurídico-normativos que visam
garantir distintas facetas da dignidade humana em uma sociedade cada vez mais
complexa como é a contemporânea. É no bojo destas construções teóricas e legais
que os Direitos Difusos e Coletivos se desenvolvem protegendo novos interesses,
porém, criando, também, novos instrumentos de tutela que se adaptem melhor
ao novo conteúdo normativo.

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Direitos Fundamentais
Sociais. Processo Coletivo. Direito do Trabalho.
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GRUPOS VULNERÁVEIS E DADOS PESSOAIS
SENSÍVEIS:
DIREITO DO TRABALHO E PROTEÇÃO DE DADOS NO
CONTEXTO LABORAL DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Elis Regina Arévalos Soares337
João Víctor Vieira Carneiro338

Resumo: O texto objetiva delinear interseções entre regulação do trabalho
por leis trabalhistas e lei de proteção de dados, especificamente no direito à
proteção dados pessoais sensíveis de grupos vulneráveis nas relações de trabalho.
A justificava da análise se deve ao contexto de avanço de novas tecnologias no
contexto da sociedade da informação, com impactos nos direitos da personalidade
e; por outro lado, a instituição no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
a Lei 13.709/2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, com vigência a
partir de 2020. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a LGPD derivam da
necessidade de garantir a proteção de direitos em face de desigualdades materiais.
O direito do trabalho visa reduzir a disparidade contratual entre empregador e
empregado, ao considerar a hipossuficiência deste. A proteção de dados, por
sua vez, é uma resposta à assimetria de poder em relação à informação, sendo
hipossuficiente a figura do titular, pessoa física a quem se referem os dados
pessoais. Os dados de qualquer usuário da Internet podem ser úteis ou rentáveis
aos controladores, pessoas jurídicas ou físicas que coletam e utilizam os dados
em algum tipo de tratamento. Destarte, o fornecimento de consentimento pelo
titular é a principal hipótese de tratamento legal de dados, o que em tese assegura ao usuário maior grau de controle sobre sua privacidade. Tendo em vista a
vulnerabilidade de certos grupos na seara trabalhista, crucial se faz um enfoque
na categoria de dados pessoais sensíveis. O conceito, conforme o texto da lei,
abrange dados relacionados a: origem racial ou étnica; filiação a sindicatos e
organizações religiosas, filosóficas ou políticas; saúde ou vida sexual; convicção
religiosa ou política; e dados genéticos ou biométricos. À primeira vista, fica nítido
que tais informações podem gerar discriminação negativa ao titular, o que faz
337
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os requisitos legais para seu tratamento mais rigorosos. Assim, se constata uma
conexão entre os dados sensíveis e os elementos que constituem vulnerabilidades
nas relações de trabalho. Uma total ausência de proteção aos dados sensíveis pode
servir como catalisadores da vulnerabilidade. Através da análise de comparação
desses mecanismos legais protetivos da personalidade e da intimidade, da revisão
bibliográfica tocante à temática, bem como da assimilação do sentido em que a
jurisprudência converge diante desse assunto, o artigo se propõe a encontrar
meios de associação e complementação entre os institutos do Direito do Trabalho
e da LGPD — especialmente na tutela dos direitos de grupos vulneráveis por
meio da proteção dos dados pessoais sensíveis — quanto a possíveis abusos no
processo admissional, discriminações na rotina de trabalho e demissões infundadas. Além disso, cabe mencionar o estudo comparado das propostas da General
Data Protection Regulation, evidenciando sua especial preocupação quanto ao
contexto laboral, ausente na LGPD. Pretende-se, então, a partir da interpretação do texto da LGPD, identificar meios para a incrementação da defesa dos
trabalhadores diante do novo contexto trazido pelos avanços tecnológicos e pela
incorporação de aparatos jurídicos que visam dar respostas a essas mudanças.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Proteção de Dados. Grupos
Vulneráveis. Dados Sensíveis.
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O RADICALISMO DA DEFESA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL
Gabriel Franco da Rosa339
Jorge Luiz Souto Maior340
Paulo de Carvalho Yamamoto341

Resumo: Radical é o que vai à raiz. Diz respeito, pois, à essência das
coisas e das ideias. Radical não é intransigência ou obscurantismo, muito pelo
contrário. A essência é a condição humana e quando a própria sobrevivência está
em risco, preservá-la, mesmo com a utilização das formas de alienação, não deixa
de ser uma atitude radical, porque, afinal, as formas de alienação eliminam a
condição humana e não pode haver qualquer tipo de processo político libertário
sem seres humanos. Porém, não apenas a condição humana é histórica, como as
necessidades humanas também o são, de tal forma que, não podem ser apartadas
do desenvolvimento das forças produtivas. Ir à raiz daquilo que de essencial a
sociedade, em determinado momento histórico, estabeleceu como condições
mínimas para a existência humana permite compreender a própria contradição
entre a urgência de garantir a humanidade e a sua negação por meio de relações
de exploração e opressão.
Palavras-chave: Mínimo existencial. Revolução. Direitos Fundamentais
Sociais. Reformismo.
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NOTAS SOBRE AS RELAÇÕES DE
TRABALHAO NA BAHIA DURANTE A
DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985)
Carlos Eduardo Soares de Freitas342

Resumo: O estudo das relações dos direitos trabalhistas sob os efeitos da
ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) deve articular o exame de ao menos
três dimensões: os conflitos entre trabalho e capital e entre trabalhadores e o
governo militar, na luta pela garantia de direitos individuais e coletivos; o apoio
empresarial à ditadura; e a cultura jurídica da época, entendendo-se como tal a
produção intelectual no direito do trabalho, que se revelou tanto nas posições
do Tribunal do Trabalho (ZAFFARONI, 2012), quanto nas condutas e interpretações dos seus principais representantes. O objetivo deste projeto é traçar essa
articulação, tomando como limite temporal os dez primeiros anos da ditadura,
especificamente do golpe militar à publicação da Lei nº 6.019, em janeiro de
1974, a partir da investigação documental histórica e de entrevistas com ativistas
sindicais da época. Para a pesquisa, adotou-se os seguintes parâmetros para cada
uma das dimensões acima: 1) o estudo da repressão oficial sobre os sindicatos
baianos dos petroleiros e dos bancários; 2) o exame do apoio empresarial a partir
do instrumental metodológico oferecido pela comparação com outros países do
Cone Sul que viviam sob governos despóticos e militares (DUHALDE, 2014); 3)
a análise jurídica e judicial de normas propostas pelos governos militares e que
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desestruturaram a regulação do trabalho, em especial o FGTS (FERRANTE, 1978), a
política salarial, a lei de trabalho temporário e o direito sindical, a partir dos posicionamentos de dois expoentes do direito do trabalho na Bahia: Orlando Gomes
(GOMES e GOTTSCHALK, 1968) e José Martins Catharino (CATHARINO, 1971). A
pesquisa tende a contribuir no aprofundamento de reflexões acerca da relação
entre direitos trabalhistas e democracia, em vista do estudo sobre os efeitos nas
relações de trabalho de um contexto político de tipo autoritário, como a ditadura
civil-militar e o que se configura contemporaneamente no Brasil, marcado pela
radicalização do modelo neoliberal e precarização das relações laborais. Estudos
preliminares permitem concluir que a repressão na ditadura aos movimentos dos
trabalhadores, sob a forma de intervenções, perseguições e prisões, foi acompanhada por condutas agressivas contrárias a opositores ao regime também na
Faculdade de Direito da Bahia, onde eram professores Gomes e Catharino, e por
postura cada vez mais tímida do judiciário (RECONDO, 2018) no que diz respeito
aos debates sobre garantias e direitos trabalhistas individuais e coletivos, que
optou pela companhia de entidades sindicais patronais em ambientes públicos
de discussões jurídicas, em detrimento a sindicatos profissionais.

Palavras-chave: Ditadura Civil-Militar. Direitos Trabalhistas. Cultura
Jurídica. Bahia.
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O DIREITO DE MORADIA
FRENTE À ESTRATÉGIA DO
CAPITAL DE INVIABILIZAÇÃO DA
DESMERCANTILIZAÇÃO DO LABOR
HUMANO
Karine Rodrigues Fagundes343
Yasmin Silveira Martins 344

Resumo: O presente artigo terá como objetivo demonstrar a importância
das políticas e movimentos sociais de moradia e a concreta efetivação desse direito
constitucionalmente garantido. Na sociedade moderna, por advento do capitalismo, as relações sociais e de produção passaram por um processo de ampla
mercantilização, em razão da necessidade do capital se manter constantemente
em circulação, o que, por sua vez, transformou a força de trabalho em mera
mercadoria, permitindo que o trabalho também fosse amplamente mercantilizado. Nesse sentido, o direito de moradia, enquanto uma espécie de direito social
representaria uma etapa essencial para a conquista da desmercantilização do
trabalho humano, isso pois, as políticas sociais são indispensáveis instrumentos
para atingir tal fim. Desse modo, as políticas sociais e o capital se relacionam, na
medida em que este impede a verdadeira emancipação dos indivíduos, enquanto
aquelas impulsionam ações coletivas, capazes de impor limites à lógica predatória
do modo de produção capitalista. Assim, o capital utiliza da escassez de moradia,
condição comum na modernidade, como uma estratégia de inviabilização da
desmercantilização do labor humano, tendo em vista que o desequilíbrio econômico promovido pela escassez de moradia contribui fortemente para a sustentação
do capital. Portanto, as políticas e movimentos sociais geram um tensionamento
na ordem capitalista a partir do momento em que questionam o mau gerenciamento do Estado frente aos imóveis ociosos que, deveriam cumprir sua função
social e, em tese, resultaria em desapropriação.
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DIREITO AO TRABALHO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E RECONHECIMENTO
DESAFIOS, CRISES E HORIZONTES
Gabriel Percegona Santos345
Sidnei Machado346

Resumo: Vivencia-se, atualmente, um cenário jurídico, político e social
conturbado. As bases sobre as quais historicamente se assentou o Direito – e, em
específico, o Direito do Trabalho brasileiro – têm recebido graves ataques. Há
uma evidente empreitada contra os valores fundamentais da sociedade, entre os
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quais se destacam a dignidade humana, a solidariedade social e valor social do
trabalho. Esse movimento, portanto, de retirada de direitos, de acirramento de
desigualdades, de desvalorização da humanidade em relação ao capital, se reflete
na tentativa de desestruturação do próprio Direito pela via executivo-legislativo,
não raro contando com a chancela do judiciário. Porém, se o cenário é desalentador
em si mesmo, a situação se assevera quando consideradas as vulnerabilidades que
atingem determinados grupos de pessoas, e que podem ser de diversas ordens:
etárias, socioeconômicas, de gênero. Este trabalho, contudo, objetiva discorrer
sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência sob três perspectivas: dos
desafios, das crises (ambos, trazendo uma análise do atual estado da arte desta
relação) e dos horizontes (comungando uma visão prospectiva, de adoção de uma
nova epistemologia que supere o paradigma formal do trabalho da pessoa com
deficiência). A primeira perspectiva – dos desafios – corresponde à abordagem
sobre a tutela da pessoa com deficiência no Direito do Trabalho. Discorrer-se-á,
portanto, sobre a recolocação da pessoa deficiente no centro de imputação das
normas jurídicas, desafiando a lógica de mercantilização do labor humano. Para
tanto, fala-se no direito ao trabalho (como direito humano e fundamental) do
deficiente, apto a possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e inseri-lo
qualitativamente no corpo social. Aqui, então, serão tecidas algumas considerações acerca da tutela ao trabalho da pessoa com deficiência, sob um viés
constitucional e a partir, também, nos novos valores contidos, por exemplo, no
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e, a nível internacional, na
Convenção de Nova Iorque, explanando acerca das potencialidades (mas também
das dificuldades) a essa concepção. No segundo momento, se falará da crise,
especialmente da concepção formal do trabalho da pessoa com deficiência. Neste
sentido, será abordada a dissonância entre o paradigma anteriormente enunciado e o atual movimento de retirada de direitos trabalhistas e previdenciários
da pessoa com deficiência. Assim, serão tratadas, neste âmbito, as alterações
normativas promovidas pela reforma trabalhista e outras leis esparsas (especialmente a Lei 13.467/2017), bem como os projetos de reformas previdenciárias,
vislumbrando-se em que medida atingem os direitos das pessoas com deficiência.
Por fim, será apresentada a perspectiva dos horizontes. A partir das reflexões de
Axel Honneth sobre justiça e reconhecimento, se buscará explicar a origem da
referida crise, bem como se verificará em que medida essa teoria auxilia em sua
superação. Uma vez que a tutela legislativa não se revela suficiente para assegurar
tais direitos, necessária a discussão da temática noutro patamar – da proteção
substancial, do reconhecimento. Assim, em conclusão, o trabalho visa à superação
da tutela formal em direção ao reconhecimento da pessoa com deficiência numa
perspectiva substancial de seus direitos.

Palavras-chave: Axel Honneth. Direito ao trabalho. Pessoa com
Deficiência. Reconhecimento.
.
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TEMPOS DE CUIDADO
UMA ANÁLISE A PARTIR DA CONTRADIÇÃO ENTRE
CUIDADO E CAPITAL
Cristiane dos Santos Silveira347
Bruna Salles Carneiro 348

Resumo: A “pobreza de tempo” é uma questão que tem sido muito discutida nos últimos anos e se refere à falta de tempo das (os) trabalhadoras (es)
para dedicarem-se ao cuidado de suas famílias (VIEIRA, 2018). Essa questão
relaciona-se intimamente com os problemas de conciliação família-trabalho, ou
seja com a falta de políticas públicas e empresariais voltadas à conciliação entre
cuidados e trabalhos remunerados (VIEIRA). O modo como o Direito do Trabalho
organiza essas questões é uma forma de estabelecer responsabilidades familiares
a mulheres e homens, sendo que uma quantidade muito maior de horas do cuidado
são atribuídas às mulheres, o que em si já é um problema, mas que também
afetam o desempenho dessas mulheres para o trabalho remunerado no mercado,
reforçando desigualdades econômicas entre os gêneros (VIEIRA). Segundo Nancy
Fraser (2016), essas questões tem raízes mais profundas no modo de funcionamento da sociedade capitalista, uma vez que estão ligados a uma “contradição
socio-reprodutiva” inerente ao sistema capitalista. Na atual conformação do
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sistema econômico, essa contradição toma formas próprias, e estão ligadas ao
fato de que os salários reais foram reduzidos e o número de horas de trabalho
pago por lar necessárias para sustentar uma família foram aumentadas. Essa
contradição entre vida e capital (OROZCO, 2012), pode ser analisada do ponto
de vista da incapacidade das sociedades capitalistas em quantificar, mensurar
e consequentemente valorizar e remunerar os tempos colocados em função do
cuidado do outro. Assim, o tempo dedicado ao cuidado se apresenta como um eixo
de análise privilegiado a descortinar as contradições da sociedade capitalista e
também do Direito. Colocadas essas questões iniciais, apresenta-se o caminho
percorrido por esta pesquisa, que foi, inicialmente, o levantamento bibliográfico
das principais referências sobre as contradições que se apresentam entre cuidado
e capital no capitalismo contemporâneo, tendo o tempo como ponto privilegiado
de análise os tempos de cuidado. Em um segundo momento, o levantamento
bibliográfico referiu-se às principais referências que analisam as demandas por
direitos em torno da devida valorização dos tempos de cuidado, tanto do ponto de
vista da conciliação entre família e trabalho quando das demandas pela limitação
da jornada de trabalho das empregadas domésticas, que tornou-se um direitos
apenas em 2013, com a Emenda Constitucional n. 72, após muitos décadas de
luta dessas trabalhadoras. Essa inclusão tardia da limitação da jornada, somada à
manutenção da falta de limitação da jornada das diaristas domésticas, bem como
a completa falta de direitos dessa categoria, são sintomáticas da continuidade
da servidão no emprego doméstico, questão de alguma forma invisibilizada nas
demandas feministas por “conciliação”. Dessa forma, a falta de limitação da
jornada de trabalho das diaristas domésticas leva intensificação do trabalho e se
apresenta como rota de fuga para empregadores que não querem pagar encargos
trabalhistas. O objetivo principal do artigo, então, é o de apresentar um breve
diagnóstico crítico dos motivos pelos quais os tempos de cuidado não contam
como trabalho ou contam muito pouco como plataforma de acesso a direitos
trabalhistas e previdenciários no Brasil.
Palavras chave: Cuidado. Trabalho Doméstico. Tempo. Crítica Feminista.
Contradição Capital Cuidado.
.
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PROTEÇÃO DE DADOS NA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
Andreara Câmara 349
Sidnei Machado 350

Resumo: A evolução tecnológica no contexto da digitalização do trabalho
em curso, acentua e facilita o acesso da esfera íntima dos sujeitos trabalhadores
e, consequentemente, coloca em risco a necessária delimitação do âmbito de
proteção de privacidade e da intimidade dos trabalhadores. Do ponto de vista
normativo, a Constituição brasileira protege a privacidade e intimidade como
direitos fundamentais personalíssimos inatos e inerentes à pessoa humana (artigo
5º, X da Constituição). Trata-se de uma garantida de todo e qualquer indivíduo
no que diz respeito a seus aspectos físicos, psíquicos, morais e intelectuais. No
entanto, apesar do âmbito de proteção constitucional desses direitos, com alguma
projeção em normas infraconstitucionais, há um sentimento de progressiva
ausência de efetivação dos direitos da intimidade e da vida privada, sobretudo no
que se refere a uma tutela adequada, efetiva e tempestiva. As violações de direitos
349
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da personalidade por ausência de proteção de dados pessoais são intensas nas
relações trabalhistas. Por um lado, há um conflito entre os poderes do empregador
e os direitos de personalidade dos empregados. Por outro lado, há uma dificuldade
teórica e prática de limitação da quantidade de privacidade e intimidade deva ser
preservada. A partir dessas premissas teóricas e normativas, o texto usa como
metodologia a análise da jurisprudência brasileira, por meio de um conjunto de
decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho sobre o conteúdo e sentido
interpretativo conferido à proteção dos dados pessoais, em temas como não
discriminação por raça, opiniões políticas e condição de saúde. O texto discute
criticamente o tratamento argumentativo conferido pela jurisprudência na
delimitação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais. A partir da metodologia de análise da jurisprudência, o artigo apresenta um panorama crítico do
quadro interpretativo da proteção de dados dos trabalhadores na jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho. São dois eixos de análise. O primeiro, sobre os
limites conferidos pela jurisprudência para a atuação fiscalizatória do empregador
para delimitação de violações de direitos personalíssimos. E o segundo é sobre o
critério do princípio da proporcionalidade como baliza interpretativa do âmbito
da intimidade e privacidade do empregado no que tange aos dados pessoais.

Palavras-chave: Intimidade. Privacidade. Proteção de dados. Limitação.
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DIREITO À CIDADE LIVRE DA MINERAÇÃO
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Resumo: O artigo pretende discutir a ideia do direito à cidade livre da
mineração e a regulamentação das relações de trabalho. Parte da constatação de
que no capitalismo contemporâneo os direitos de propriedade privada e as taxas
de lucro se sobrepõem a todas as outras noções de direitos em que se possa pensar,
inclusive no que se refere à superexploração da força de trabalho e as temáticas
ambientais. Isso se torna evidente ao desenvolvermos análise interdisciplinar à
conflituosa produção do espaço urbano nas cidades afetadas pela Indústria de
Extrativismo Mineral no Estado de Minas Gerais. Assim, se exporá no trabalho
que a dependência histórica da região do quadrilátero ferrífero é marcada pelo
(sub)desenvolvimento dos interesses do capital externo, fator que desencadeia
as relações econômicas e políticas ditadas pela urbanização minero-dependente
das cidades. Nessa toada, ao reivindicarmos o princípio da função socioambiental
da cidade e da propriedade urbana, operamos pela materialização do Estatuto
das Cidades e em defesa dos direitos sociais – o do trabalho incluso – afrente
à expropriação capitalista dos recursos naturais estratégicos para o neoextrativismo mineral. Portanto, sustentamos que a reinvenção rebelde das cidades
depende inevitavelmente do exercício de gestão democrática dos municípios,
impulsionando a soberania coletiva e a resistência popular sobre o modo como
nossas cidades são feitas e refeitas para além da mineração.
Palavras-chave: Direito à Cidade. Produção do Espaço. Trabalho.
Neoextrativismo Mineral. Resistência Popular.
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COMUNICAÇÃO 4.0
PLANO COMUNICATIVO INSTITUCIONAL DA CLÍNICA DE
DIREITO DO TRABALHO DA UFPR COMO ESTRATÉGIA
METODOLÓGICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS E TRABALHISTAS EM CLÍNICAS JURÍDICAS
DE STREET LAW
Vinícius A. G. Cidral353
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Resumo: Os direitos humanos são históricos, sociais, culturais e sua
promoção assume diferentes formas ao longo da História. Nesse sentido, é essencial ao funcionamento do Estado Democrático de Direito que os cursos jurídicos
possam comunicar-se efetivamente com a sociedade civil de forma a conscientizar
e promover direitos. Partindo dessa premissa, as clínicas jurídicas de promoção
aos direitos humanos são um importante instrumento de mudança social, pois
promovem o acesso à justiça e simultaneamente são parte do tripé acadêmico de
ensino, pesquisa e extensão que substanciam um ensino socialmente referenciado. As clínicas jurídicas tem por missão profissional o ensino de habilidades
para advocacia e o fomento a valores profissionais de responsabilidade e justiça
social. A aprendizagem clínica é baseada na experiência (experimental learning) em detrimento do ensino tradicional (one-way learning), e consiste no
contato direto com a comunidade através de assistência, assessoria jurídica aos
juridicamente vulneráveis. Levando em consideração o exposto, o intuito do
presente trabalho é apresentar o plano de comunicação da Clínica em Direito
do Trabalho da UFPR (Universidade Federal do Paraná). O plano foi criado com
intuito de promoção dos direitos humanos e trabalhistas por meio da integração de
linguagens audiovisuais de forma a produzir conteúdos acessíveis e informativos
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para redes sociais. Na área de comunicação institucional, a Clínica de Direito do
Trabalho desenvolve estratégias de comunicação com a imprensa para cada caso,
com o objetivo de ampliar o debate e mobilizar a opinião pública. A clínica tem
como objetivo desenvolver estratégia no programa de Street Law para difusão
do conhecimento jurídico à população e organizações sociais. Assim, promove
a comunicação institucional com outras clínicas jurídicas nacionais e estrangeiras, faculdades de direito locais e estrangeiras, organizações da sociedade civil,
poder legislativo e poder executivo, como o objetivo de intercâmbio, parcerias
institucionais e reconhecimento das atividades da clínica. Pela forte adesão, a
divulgação de informações pelas redes sociais possui alto alcance em curto espaço
de tempo. Assim, no presente artigo, apresenta-se o projeto comunicativo que
embasou a comunicação institucional da Clínica de Direito do Trabalho da UFPR.
O projeto comunicativo resultou no desenvolvimento da identidade visual da
Clínica nos formatos específicos a cada rede social. Foi criado site da Clínica e redes
sociais no facebook e perfil no twitter. Como conteúdo, foi apresentado boletim
informativo semestral; relatório anual para divulgação de atividades e material
científico (artigos e publicações) bem como a divulgação do desenvolvimento da
memória institucional da Clínica, por meio de relatórios, informes, boletins, fotos
e vídeos. Por fim, com a condensação e publicização dos métodos e resultados que
se encontram reunidos no presente artigo, intenta-se incentivar a multiplicação
de linguagens que viabilizem a promoção acessível e informativa dos direitos
humanos em geral e trabalhistas em específico. Para tanto, a elaboração de um
projeto comunicativo nas clínicas jurídicas universitárias é imprescindível no
contexto da quarta revolução industrial
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A REPERCUSSÃO DO USO DAS REDES
SOCIAIS NO CONTRATO DE TRABALHO
UMA ANÁLISE DOS LIMITES DO PODER EMPREGATÍCIO
FRENTE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS(AS)
TRABALHADORES(AS)
Maria Rosaria Barbato 355
Tamiris Vilas Bôas da Paixão356

Resumo: A sociedade contemporânea é marcada pelo uso em larga escala
das tecnologias de informação e comunicação que proporcionam aos seus usuários
interação e acesso a conhecimento, ignorando as barreiras espaciais e temporais.
Nesse contexto de intensa interação e conexão virtual, observa-se, de forma cada
vez mais frequente, o impacto gerado nas relações laborais pelas manifestações
dos (as) trabalhadores (as) nas suas redes sociais. Dito de outra forma, condutas
praticadas no ambiente virtual e que são consideradas reprováveis pela empresa
têm sido alvo de sanções no contexto da relação de trabalho. Os poderes empresariais encontram seus fundamentos no contrato individual de trabalho e no
instituto da subordinação jurídica, a origem desses poderes coincide com a própria
origem do trabalho assalariado, nas fábricas do século XVIII. No modo de produção
capitalista, conforme nos ensina Melhado (2003), estabeleceu-se historicamente
uma relação de poder e sujeição entre capital e trabalho, da qual se desdobram
os poderes diretivo e disciplinar. Isso porque a Revolução Informacional abriu
espaço para que o exercício dos poderes diretivo e disciplinar, antes restrito aos
espaços físicos das fábricas e empresas, alcançasse os ambientes virtuais. Tem-se,
portanto, de acordo com Melo (2018), o fortalecimento do poder patronal com o
fim das barreiras físicas para o controle dos trabalhadores. Diante desse cenário,
o presente artigo se propõe a discutir se o uso das redes sociais pelo empregado
pode ser objeto de sanção pelo seu empregador, restringindo, inclusive, os direitos
de liberdade de expressão e de privacidade dessa pessoa, que são prerrogativas
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garantidas pelo texto constitucional a todo (a) cidadão (ã). Para tanto, pretende-se analisar algumas situações envolvendo a dispensa de trabalhadores, em
razão de manifestações nas plataformas de relacionamento consideradas em
desacordo com a política da empresa. Em março do ano corrente, um torcedor do
flamengo foi desligado dos quadros da empresa “ArcelorMittal”, após o xingar
o comentarista esportista Mauro Cezar Pereira no “twitter”. Tal acontecimento
evidencia o fortalecimento do exercício do poder diretivo pelo ente patronal, o
que potencializa o estado de sujeição do (a) empregado (a). É importante destacar
que o caso abordado ocorreu fora da esfera laboral e não estava relacionado diretamente à atividade profissional do empregado, no entanto, o comentário do
trabalhador no “twitter” repercutiu no seu contrato de trabalho mantido com a
empresa “ArcelorMittal”. Dessa forma, o presente estudo se propõe a analisar os
limites do poder do empregador perante as potencialidades de sua expansão em
consequência do uso das redes sociais, em ponderação com a condição de cidadão
(ã), titular de direitos fundamentais, que o trabalhador continua mantendo apesar
de se vincular a um contrato de trabalho.

Palavras-chave: Poder Diretivo. Liberdade de Expressão. Direitos
Fundamentais. Plataformas de Relacionamento Social.
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O CASO LOCHNER V. NOVA YORK (1905)
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE
DA REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL
(2017)
Denise de Almeida Guimarães357

Resumo: A “era Lochner” refere-se a um período de 1905 a 1937 nos
Estados Unidos, marcado pela invalidação de várias leis estaduais e federais de
caráter econômico pela Suprema Corte Norte-Americana ao argumento de que
violavam dispositivo constitucional relativo à liberdade contratual, direito pretensamente assegurado na cláusula do due process of law da XIV Emenda. Muitas
dessas regulações governamentais sobre atividades econômicas objetivavam estabelecer condições mínimas de trabalho e, portanto, de amparo aos trabalhadores.
O caso Lochner v. New York aborda o conflito entre o direito à liberdade contratual
e a indispensabilidade do poder regulatório das relações econômicas de repercussão trabalhista. Sem atentar para a questão social à época em vigor e tampouco
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para a desigualdade negocial entre patrões e empregados, a decisão tomada pela
Suprema Corte fez prevalecer o free market em termos de liberdade individual
contratual, de acordo com a interpretação majoritária, embora os votos dissidentes ficassem marcados na história, notadamente o do Justice Oliver Holmes, no
sentido de acolher a regulação das relações econômicas e laborais dispostas nas
leis americanas. Assim, este artigo se propõe analisar como alguns dos elementos
fáticos e jurídicos do caso Lochner v. New York questionam a necessidade de regulação protecionista da relação de trabalho assalariado no Brasil e a qualidade da
regulação dos direitos sociais trabalhistas após a Reforma Trabalhista de 2017 (Lei
nº 13.467). Pretende-se debater sobre a dissensão entre a preservação da liberdade
contratual e a necessidade de proteção das relações de trabalho assalariado através
da regulação estatal. Ao contrário da interpretação laissez-faire do caso Lochner,
uma política intervencionista por parte do Estado na regulação Capital e Trabalho
se faz necessária no Brasil, ainda que persistam alegações de que o custo da força
de trabalho assalariado comprometa o negócio e de que, supostamente, inviabiliza
a concessão dos direitos trabalhistas que são assegurados por conquistas sociais
que determinam o patamar civilizatório de uma sociedade. Parte-se da premissa
de que, intencionalmente, a regulação social trabalhista no Brasil está sendo
tratada como mero conjunto de normas para influenciar a economia em favor
da classe patronal. Os direitos trabalhistas devem ser preservados e efetivados
mesmo – e principalmente – diante de situações de vulnerabilidade econômica
que agravam o problema do desemprego estrutural, por gerarem consequências gravosas tanto para os trabalhadores, como exclusão social, quanto para
o Estado, pela perda de arrecadação. Afinal, o Direito do Trabalho não pode ser
utilizado como um instrumento de validação de determinada estrutura econômica,
comprometendo até certo ponto a verdadeira ideologia dos direitos trabalhistas
enquanto direitos fundamentais e de proteção. A metodologia de trabalho recairá
sobre a realidade documental, constituída através do exame de fontes primárias,
complementada com a pesquisa bibliográfica em doutrina nacional e estrangeira
e, como método qualitativo, o estudo de caso.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Direitos Fundamentais. Regulação
Social Trabalhista.
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RESUMOS

TEORIA CRIP E DIREITO DO TRABALHO
UMA CRÍTICA À MERCANTILIZAÇÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
Katia Regina Cezar358

Resumo: A teoria crip (aleijado) decorre da teoria queer (estranho) que
surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1980, influenciada principalmente
pelos trabalhos de Michel Foucault, Jacques Derrida e Judith Butler (MELLO, 2018).
Ambas teorias criticam a normalidade ou os processos pelos quais são criados os
“anormais”. Especificamente no campo dos Disability Studies, o saber crítico
deficiente inicia-se a partir da construção do modelo social (GAVÉRIO, 2015),
que compreende a deficiência não mais como uma questão individual mas como
uma questão social e política. Nesse contexto, a teoria crip ganha relevância ao
questionar a normalidade. Se para a teoria queer, a norma é a heterossexualidade;
para a teoria crip, a norma é a capacidade do corpo ou a corponormatividade
(MELLO, 2016). Mas por que a capacidade é a norma? Quem elegeu esse critério
como regra? Segundo a teoria crip (McRUER, 2006; McRUER, 2018), a expansão
capitalista do século XIX está relacionada com o corpo capaz, apto, produtivo,
funcional para o trabalho; um corpo “que pode ser livre para ser mercantilizado
enquanto força produtiva nas trocas capitalistas” (GAVÉRIO, 2015). A deficiência,
nesse sentido, é uma construção capitalista, que ignora todo trabalho humano
que não seja produtivo. O presente estudo tem por objetivo, assim, investigar a
teoria crip, por meio de análise interpretativa de material essencialmente bibliográfico, relacionando-a com as leituras críticas em direito do trabalho, de vertente
marxista, que vem sendo realizadas pela autora no âmbito do Grupo de Pesquisa
Trabalho e Capital. Os resultados parciais do estudo demonstram que o direito
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do trabalho favorece a inclusão laboral da pessoa com deficiência por meio da
lei de cotas (CEZAR, 2012), porém, essa inclusão reproduz a lógica corponormativa hegemônica, na medida em que não altera a exigência de adequação dos
corpos deficientes a um ideal de capacidade e aptidão funcional (MELLO, 2018). As
pessoas com deficiência continuam a ser mercantilizadas, assim como as pessoas
sem deficiência. Por outro lado, a inclusão laboral da pessoa com deficiência pode
intensificar o conflito entre as necessidades de sobrevivência do capital - trabalho
produtivo ou trabalho como valor de troca - e as necessidades de sobrevivência
da humanidade - trabalho como essência humana ou trabalho como valor de uso
(MARX, 2006 e 2013; MÁRKUS, 2015).

Palavras-chave: Teoria Queer. Teoria Crip. Direito do trabalho. Pessoas
com Deficiência. Crítica Marxista.

REFERÊNCIAS
BARNES, Colin. Deficiência, trabalho e proteção social: aplicação do modelo social,
p. 71-90. In: MARTINS, Bruno Sena; FONTES, Fernando (Orgs.). Deficiência e
emancipação social: para uma crise da normalidade. Coimbra: Edições Almedina,
junho de 2016.
BATISTA, Flávio Roberto. Uma contribuição ao estudo da assistência social à pessoa
com deficiência: trabalho e eficiência no modo de produção capitalista. In. JUNIOR,
Marco Aurélio Serau; COSTA, José Ricardo Caetano (Coord.). Benefício assistencial
- Lei n. 8.742/93: temas polêmicos. São Paulo: LTr, 2015.
CEZAR, Katia Regina. Pessoas com deficiência intelectual e inclusão trabalhista: lei
de cotas. São Paulo: LTr, 2012.
CEZAR, Katia Regina. A participação dos trabalhadores com deficiência na
construção de um ambiente de trabalho sadio. 2017. Tese (Doutorado em Direito do
Trabalho) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.
DELGADO, Maurício Godinho; PORTO, Lorena Vasconcelos (Org.). O Estado de
bem-estar social no século XXI. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018.
GAVÉRIO, Marco Antônio. Medo de um planeta aleijado? - Notas para possíveis
aleijamentos da sexualidade. Áskesis, v. 4, n. 1, p. 103-117, janeiro/junho de 2015.
MCRUER, Robert. Crip Times: Disability, Globalization, and Resistance. New York:
New York University Press, 2018.
MCRUER, Robert. Crip Theory: cultural signs of queerness and disability. New York:
New York University Press, 2006.

432

MELLO, Anahí Guedes de. Dos pontos de vista antropológico, queer e crip: corpo,
gênero e sexualidade na experiência da deficiência. In: GROSSI, Miriam Pillar;
FERNANDES, Felipe Bruno Martins (Orgs.). A força da “situação” de campo: ensaios
sobre antropologia e teoria queer. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
MELLO, Anahí Guedes de. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do
capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFSC. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 10, p. 3265-3276, 2016.
MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de Direito do Trabalho: teoria geral do direito do
trabalho. Volume I, Parte I. São Paulo: LTr, 2012.
MAIOR, Jorge Luiz Souto. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito
do trabalho. Volume I. Parte II. São Paulo: LTr, 2017.
MAIOR, Jorge Luiz Souto. Conjuntura política brasileira sob perspectiva trabalhista:
a hora da sensatez. Belo Horizonte: RTM, 2019.
MÁRKUS, György. Marxismo e antropologia: o conceito de “essência humana” na
filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. O processo de produção
do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.
MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo:
Expressão Popular, 2006.

PROSTITUIÇÃO E TRABALHO:
PREMISSAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
REGULAMENTAÇÃO TRABALHISTA EFETIVA
Elis Regina Arevalos Soares359
Michael Willian Conradt360

359

Graduanda em Direito na Universidade Federal do Paraná. Membra do Grupo de Pesquisa Clínica de Direito
do Trabalho – Trabalho e Direitos. E-mail: elis.eagc@gmail.com.

360

Graduando em Direito nana Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de Pesquisa Clínica de
Direito do Trabalho – Trabalho e Direitos. E-mail: mike_conradt@yahoo.com.br.

433

Resumo: A regulamentação da prostituição é um tema repleto de disputas
teóricas e morais que, diante de estímulo, pode suscitar debates intensos. Nos
movimentos feministas, estão definidos posicionamentos teóricos: para as
feministas liberais, a prostituição é concebida como expressão da autonomia
e liberdade sexual da mulher – há maior simpatia à ideia de regulamentação;
no feminismo radical, concebe-se o fenômeno como manifestação do patriarcado, no qual a mulher está submetida às forças do capitalismo e do machismo
– abolicionistas, interpretam a regulamentação como uma inaceitável legitimação de tal exploração. No presente trabalho, adota-se o entendimento de
que ambas as posições apresentam insuficiências para o cenário brasileiro: a
primeira é negligente quanto ao diagnóstico fático, enquanto a segunda falha em
sua proposta metodológica — sugerindo transplantes jurídicos. Isso porque, no
Brasil, a prostituição como trabalho e fonte de renda é fatidicamente indissociável
de vulnerabilidades profundamente enraizadas em diferentes níveis e sentidos.
Muitas mulheres são estruturalmente compelidas a esta ocupação, por diversos
fatores como fragilidade econômica e social, racismo e LGBTfobia. Qual o papel
do Estado diante da realidade social desenhada? Pelos preceitos constitucionais,
orientados pela dignidade da pessoa humana e outros princípios humanitários,
a criação de mecanismos de proteção para referida parcela da população é imperiosa. Por outro lado, se a vulnerabilidade socioeconômica e violência estrutural
deriva de questões tão enraizados socialmente, como as imposições patriarcais e
capitalistas, é inconcebível a solução destes problemas de forma trivial e imediata.
No Brasil, a regulamentação legal da prostituição se resume a normas criminais e à
inscrição da prostituição no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Três projetos de lei
já tramitaram no Congresso Nacional, entretanto todos terminaram engavetados.
No PL 98/2003, buscou-se reproduzir a regulamentação alemã. O segundo PL, de
2004, se destacou pela atenção às possibilidades de relação de trabalho, dando
um caráter mais trabalhista e menos criminal ao tema. Por fim, o Dep. Jean Willis
apresentou em 2012 novo projeto, visando diferenciar os termos prostituição e
exploração sexual, bem como impor um limite na divisão dos ganhos pelo trabalho
da prostituta com o proprietário da casa de prostituição. Preliminarmente, o
engavetamento de todos o PL’s indica a existência de interesses pela conservação da fragilidade das prostitutas brasileiras, visto que os grupos dominantes,
observados os três principais recortes sociais (raça, classe e gênero), exploram
essas vulnerabilidades e através delas realizam a manutenção dos seus privilégios.
A partir disso, se apresenta a necessidade de uma regulamentação trabalhista
ciente dos problemas que envolvem a prostituição, a ser pensada com o objetivo
de atenuar essa vulnerabilidade extrema da forma mais eficaz possível, através
de sua associação primordial a políticas públicas. A regulamentação deve ser
construída tendo em vista os aspectos estruturalmente patriarcais, particularidades do trabalho sexual no Brasil do século XXI e, também, as características
socioeconômicas que atravessam esse fenômeno, sendo construída para funcionar
como medida transitória que servirá como instrumento de combate imediato à
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extrema vulnerabilidade sócio-econômica e, a longo prazo, de transformações
sócio-culturais.
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UMA ANÁLISE DOS ACIDENTES DE
TRABALHO EM BRUMADINHO E MARIANA
A PARTIR DE UM RECORTE DE RAÇA E
CLASSE
Fernanda Crystina Messias Silva361
Helena Pontes dos Santos362
Juliana Benício Xavier363

Resumo: As normas voltadas à proteção do trabalho humano, tais como
se constituem atualmente, são resultado de um processo histórico de luta e não de
simples concessão daquelas e daqueles que fazem as leis. Essa batalha é expressão
da contradição inerente a uma sociedade constituída por trabalhadoras e trabalhadores de um lado, e exploradoras e exploradores da força de trabalho, de outro.
Esse dois polos, contudo, não se constituem de forma homogênea. Vários são os
marcadores que distinguem os indivíduos que os compõem, muitos dos quais se
erigiram e foram fortalecidos durante a Idade Moderna, com a ascensão do sistema
capitalista de produção. O que nos interessa neste trabalho é o componente racial,
sob o pressuposto de que a subjugação física e ideológica de negras e negros
por brancas e brancos, realidade nas relações sociais atuais, tem em sua origem
uma compulsão do incipiente modo de produção capitalista. Nesse sentido “a
escravidão nas Antilhas tem sido muito estritamente identificada com o negro.
Deu-se, por conseguinte, uma deformação racial ao que é basicamente um fenômeno econômico. A escravidão não nasceu do racismo: ao contrário, o racismo
foi uma conseqüência da escravidão”. (WILLIAMS, 1975, p. 11-12). Esse ponto de
partida impõe a necessidade de estudarmos as atuais relações laborais a partir
do racismo e das imbricações entre classe e raça. No presente artigo faremos essa
análise a partir dos desastres socioambientais causados pelas mineradoras Vale
S.A. e BHP Billiton em 05/11/2015 e 25/01/2019. Além de terem despejado, juntos,
72 milhões de m3 de rejeitos tóxicos de mineração nas bacias hidrográficas do rio
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Doce e Paraopeba, os eventos assassinaram cerca de 300 pessoas, a maioria das
quais trabalhadoras e trabalhadores das empresas envolvidas e de suas terceirizadas. O segundo, em especial, constituiu-se como o maior acidente de trabalho
da história do Brasil. Em ambos, o componente racial salta aos olhos, sendo
“evidente um padrão de cor da pele no grupo de atingidos entrevistados e fotografados” (WANDERLEY, 2015). Nosso objetivo, portanto, é analisar o quanto dessa
percepção de reflete no ambiente laboral nas minas cujas barragens de rejeito se
romperam, e nas trabalhadoras e trabalhadores vitimizados pelos eventos.
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O TRABALHADOR NO CONTEXTO DA
REFORMA TRABALHISTA
Mariana Benevides da Costa364
Marilu Freitas365

Resumo: A matemática da vida ensina-nos que um mais um é muito
mais que dois e, ao mesmo tempo, vem a linguagem a demonstrar que a soma dos
indivíduos que trabalham dentro de uma sociedade global não implica necessariamente coletividade trabalhista. Entre os trabalhadores há diversas categorias,
inclusive aqueles que, exercendo atividade laboral, se sentem como não pertencentes à classe dos trabalhadores e os marginalizados que, a par da organização
e proteção coletiva, encontram-se na base de várias cadeias produtivas. A relação
de trabalho forma-se entre seres que detêm o meio de produção do trabalho e
aqueles que exercem a atividade da prestação do serviço. A depender do olhar do
intérprete, o vínculo se efetiva entre quem detém o capital e quem faz o capital
aumentar, por meio da força de trabalho. Mas, dentro de outra perspectiva, há
quem considere que a relação se firma entre o dador da oportunidade de trabalho
e o que se aproveita dela e faz a roda girar. Muito embora o ser humano seja, por
natureza, gregário, a coletividade entre os trabalhadores somente se confirma
quando entre eles se efetiva a união por interesses comuns; não basta, portanto,
a presença de vários seres encapsulados. Na esfera trabalhista essa coletividade
se efetiva por meio de atuações das centrais sindicais, das organizações sindicais
e, ainda, pelas representações de empregados dentro das empresas. O advento
da Lei nº. 13.467, de 2017 trouxe abalos na relação de sobrevivência dos entes
coletivos. E o sentimento de desalento assume um patamar de significância que
assola a classe trabalhadora. Antes, ainda que se equiparasse o trabalhador à
coisa, a atuação coletiva lhe atribuía a expectativa de conquista de melhoria de
condições de vida e trabalho; hoje, o mote é não estar desempregado. Mostrar
ao trabalhador a sua força de resistência é papel não somente da sociedade, mas
das entidades que o representam. É nesse caminho de luta, de conscientização
positiva, de realce de sua relevância no contexto histórico, político e econômico
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do País, que se impõe a necessidade de mostrar ao trabalhador o quão dependente
é o capital da sua força de trabalho.
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ENTRE O TRABALHO PRECÁRIO E
O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO: O TRATAMENTO
JURÍDICO DADO ÀS REVENDEDORAS DE
COSMÉTICOS NO BRASIL
Aline Poliana Gonçalves Fonseca366
Cristiane dos Santos Silveira367
Eduarda Souto Oliveira368

Resumo: Nas últimas décadas, o mundo do trabalho passou por grandes
mudanças. Enquanto nos países do Norte Global o emprego padrão, que sempre
representou a plataforma de acesso a direitos sociais, passou a ser a realidade de
apenas uma pequena parcela da classe trabalhadora, nos países do Sul Global, que
nunca tiveram grandes setores da classe trabalhadora inseridos no setor formal
por meio de empregos juridicamente protegidos, há uma generalização ainda
maior da informalidade. Assim, mesmo de que formas diferentes, a classe-que-vive-do-trabalho convive com tendências semelhantes no mercado de trabalho
ao redor do mundo: precariedade e insegurança no trabalho (ANTUNES, 2018).
Essas mudanças no mercado de trabalho ocorreram devido a uma reestruturação
do capital, afim de reestabelecer padrões de lucratividade perdidos em razão
de uma crise estrutural vivida a partir da década de 1970. Juntamente com as
“novas” formas de trabalho, ampliou-se um discurso de legitimação da instabilidade no trabalho a partir da exaltação da autonomia, do empreendedorismo,
da versatilidade e da flexibilidade. É nesse cenário que o segmento de vendas
diretas se intensifica no Brasil e no mundo, utilizando-se majoritariamente de
mão-de-obra feminina. Nesse ramo, o discurso de empreendedorismo une-se ao
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do empoderamento, escamoteando uma realidade de transferência dos riscos das
atividades para essas trabalhadoras (ABÍLIO, 2014), que não tem acesso a direitos
sociais mínimos e segurança em torno de seu trabalho. No Brasil, diversas dessas
trabalhadoras já buscaram a Justiça do Trabalho reclamando o reconhecimento
de um vínculo empregatício, e uma grande quantidade delas, essencialmente
aquelas líderes de equipes de revendedoras, tiveram decisões favoráveis a suas
demandas. Todavia, uma análise jurisprudencial e doutrinária permite a percepção
de que não há um entendimento pacificado sobre o assunto no país. Pelo exposto,
é possível afirmar que esta pesquisa parte da compreensão de que a revenda de
cosméticos é uma das “novas” formas de exploração e subordinação de trabalhadores no mundo contemporâneo, velada pelo discurso de empreendedorismo
e empoderamento feminino. Importante ainda destacar que a pesquisa consistiu
em duas fases, sendo a primeira delas um levantamento bibliográfico das principais referências sobre a revenda de cosméticos, a fim de que se realize uma
contextualização sociológica sobre o assunto, principalmente no Brasil. Nesse
ponto, será realizada também uma crítica feminista à ideia de empoderamento
pelo trabalho de revenda de cosméticos, apresentando que há, na verdade, uma
subversão das pautas feministas. A segunda fase da pesquisa foi um levantamento
jurisprudencial com a finalidade de identificação de quais discursos jurídicos têm
sido construídos em torno do reconhecimento ou não do vínculo empregatício
desses trabalhadoras, e uma tentativa de identificar qual posicionamento que tem
sido preponderante no Tribunal Superior do Trabalho sobre o assunto. Nessa fase,
foram colhidas as vinte últimas decisões com data até dia 14 de junho de 2019 que
versassem sobre reconhecimento de vínculo empregatício de revendedoras de
cosméticos. A escolha do TST deu-se porque seus entendimentos jurídicos são
mais influentes, uma vez que há uma tendência dos tribunais inferiores a seguir
seus entendimentos. A conclusão a que buscará este artigo é uma tentativa de
compreender, nesse tema específico, a quem tem servido o Direito do Trabalho
brasileiro, ao capital ou às trabalhadoras.
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O TRABALHADOR “DOCILIZADO”
BIOPODER NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Jonatha Rafael Pandoldo369

Resumo: O presente texto tem com objeto analisar os conceitos de biopolítica – nos contornos do biopoder – e de “corpos dóceis” na perspectiva de Michel
Foucault. Ambos os conceitos serão analisados no cenário das relações de trabalho,
como forma de disciplinar, controlar e intensificar a extração de mais-valor,
mormente com a utilização de novas tecnologias de dominação. Observa-se que
as tecnologias de poder preventiva sobre a população, a fim de controlar, regular
e disciplinar os indivíduos – o biopoder –, inicialmente restritas ao Estado, com
o intuito de proporcionar, principalmente, a “otimização da vida” da população,
acabaram por penetrar os ambientes fabris. Primeiro, em relação ao conceito de
biopoder, este é, para Foucault, baseado em tecnologias de poder centradas na
vida e nos controles de seus processos, com o intuito de regular as populações e
disciplinar os corpos. O biopoder nas relações de trabalho consistem numa verdadeira gestão da vida do trabalhador. Segundo, quanto aos “corpos dóceis”, eles são
efeitos do poder disciplinar – são corpos que já foram regulados e amansados. Ou
seja, um corpo dócil é composto de duas características elementares: utilidade, sob
o aspecto econômico e docilidade do ponto de vista da obediência. Assim, trata-se
de uma disciplina que dilata a força de trabalho: no ambiente fabril, a docilização
dos operários, através de processos disciplinares, aumenta sua produtividade,
sendo que essa majoração é diretamente relacionada à dominação do empresário
que detém capital e controle. Há, portanto, duas formas de atuação das tecnologias
369
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do poder: (i) sobre o corpo: os mecanismos disciplinares (corpos dóceis); (ii) sobre
a população: processos biológicos (biopoder). Ressalta-se que ambas as tecnologias de poder não são excludentes, mas sim são sobrepostas, acumuladas. As
tecnologias visam o mesmo objetivo, mas com abordagens diversas: a utilização
das tecnologias pelo Estado procuram garantir o desenvolvimento do regime de
produção capitalista, já que a preocupação com a vida da população gera mais
postos de trabalho, mais longevidade laborando e maior consumo. Por outro
lado, as técnicas de disciplinarização e controle efetuadas pelas empresas visam
otimizar o processo produtivo e majorar a taxa de lucro. Nota-se que, embora
com enfoques diferentes, os dois cenários se completam e são interdependentes.
O conceito de “docilização dos corpos” de Foucault pode ser entendida como uma
consequência direta das práticas de controle do biopoder. Isto porque ao regular
as populações e disciplinar os corpos, estes tornam-se dóceis, passíveis de serem
transformados e aperfeiçoados. Quer dizer, um corpo dócil, portanto, é composto
de duas características elementares para o desenvolvimento e manutenção do
capitalismo: utilidade, sob o aspecto econômico (corpos úteis e produtivos) e
docilidade do ponto de vista da obediência (corpos que obedecem as técnicas que
aumentam a produtividade). Portanto, a “docilização dos corpos” no ambiente
da fábrica (aqui, lida numa perspectiva ampla) é composta por uma coerção
constante. Assim, o corpo fabril é submetido a diversos controles (pequenos e
planejados), que determinam sua forma agir e comportar.

Palavras-chave: Relações de Trabalho. Corpos Dóceis. Biopoder.
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AS FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE
ESTRUTURAÇÃO DOS TEMPOS LABORAIS
PELO CAPITALISMO
UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS RELATOS DE
EX-EMPREGADOS (A) DA LIVRARIA CULTURA S.A.
Tamiris Vilas Bôas da Paixão370
Thiago Henrique Lopes de Castro371

RESUMO: A categoria tempo é elemento essencial no capitalismo, e a
teoria do valor de Karl Marx (2013) conduz diretamente a essa questão central
ao demonstrar que o tempo médio necessário para produção das mercadorias
será a medida em torno da qual se estruturarão as relações capitalistas. Nesse
contexto, o montante de valor produzido pelo labor será diretamente influenciado
pela duração ou intensidade da jornada de trabalho. A limitação da jornada laboral
tem sido objeto de luta de classes desde a origem do capitalismo, isso porque sob à
égide do capital a força de trabalho sempre esteve empregada por tempo superior
àquele efetivamente pago ao(à) trabalhador(a), gerando assim o mais-valor.
Considerando que o capitalista comprou a força de trabalho por seu valor diário
e que a extração de trabalho excedente se torna essencial para a reprodução e
valorização do capital, observa-se uma manipulação do tempo laboral de modo
a esticá-lo o máximo possível. Nesse sentido, é possível afirmar que o tempo de
trabalho é uma construção social e tem sido moldado pelo capitalismo ao longo
da história das sociedades humanas, sofrendo também influência da correlação
de forças dos atores sociais envolvidos nessa disputa. Em abril de 2019, foram
publicadas entrevistas com denúncias de abusividades cometidas, de forma sucessiva, pela Livraria Cultura S.A. entre os anos de 2013 a 2016. Tais práticas seriam
decorrência do novo método de gestão implementado pela empresa desde o ano
de 2012, baseado na exigência excessiva de resultados, na extensão da jornada
370
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nominal como estratégia de pressão e na implementação de novos mecanismos
de intensificação dos tempos de trabalho. Pretende-se, ao longo do texto, realizar
um estudo de caso a partir dos relatos dos ex-empregados(as) de uma das maiores
redes de livrarias do país, de forma a evidenciar a organização dos tempos laborais
no contexto da flexibilização. A constituição do tempo de trabalho de homens e
mulheres e as suas variações ao longo da história assumem papel fundamental
na compreensão da exploração contemporânea da força de trabalho humano pelo
modo de produção capitalista. Assim, o presente trabalho se propõe a estabelecer
um diálogo entre as formas tradicionais de organização dos tempos de trabalho
no capitalismo e sua atual estruturação.

Palavras-chave: Estruturação dos Tempos Laborais. Flexibilização.
Intensificação e Prolongamento da Jornada de Trabalho.
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TRABALHADORES DE CRUZEIROS
MARÍTIMOS
A APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL EM
CONTRAPOSIÇÃO AO INTERESSE ECONÔMICO
MERCANTIL
Melissa de Albuquerque372

Resumo:

O Direito do Trabalho nasceu da necessidade de conferir
proteção ao indivíduo que se apresenta, materialmente, em posição desigual
em relação ao seu empregador. Os questionamentos na seara trabalhista são
inúmeros, no que diz respeito à aplicação da norma, aos limites de incidência
e ao impacto econômico. Constantemente é necessário tecer discussões alertando para o perigo da “mercantilização” do empregado. Há posicionamentos
que sustentam que o Direito Trabalhista legitima a manutenção do status quo,
contendo as manifestações dos operários (COELHO, 1983). Entretanto, é inegável
ressaltar que, no sistema vigente, sua função é importante na busca da dignidade
da classe operária. Valendo-se de uma análise sobre a relevância da aplicação de
proteção ao trabalhador, será realizada discussão sobre os empregados marítimos, mais especificamente dos que exercem labor em Cruzeiros. Por meio do
estudo principalmente de decisões de Tribunais do Trabalho, o objetivo será
reavivar a indagação sobre a aplicação dos direitos para estes trabalhadores:
se o conjunto normativo-principiológico aplicado deve ou não ser o brasileiro.
Sabe-se que não há uma regulamentação internacional padronizada, em relação
a diversas questões de direito material, como sobre remuneração de prorrogação
de jornada. A consulta às legislações sobre o tema é relevante: a OIT, por exemplo,
é responsável por normas que tratam do trabalho marítimo, como a Convenção
186 sobre Direito Marítimo – MLC, não ratificada pelo Brasil (OIT BRASÍLIA).
Observando algumas decisões do TST, como a ARR-11800-08.2016.5.09.0028, da
Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, a AgR-AIRR-130321-42.2013.5.13.0015,
do Relator Walmir Oliveira da Costa e a Ag-AIRR-130289-03.2014.5.13.0015, da
Relatora Delaíde Miranda Arantes, verifica-se que a problemática é constituída,
basicamente, pela discussão sobre a aplicação da norma mais favorável, com base
na Lei 7.064/1982, alterada pela Lei 11.962/2009 (DELGADO, 2014), ou sobre a
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prevalência da Lei do Pavilhão (Código de Bustamante), comumente aplicada
em questões de natureza comercial. Os referidos julgados demonstram que a
controvérsia se assenta sobre premissas como a de que a aplicação da norma
mais favorável iria romper com a isonomia entre trabalhadores brasileiros e
trabalhadores estrangeiros e que a MLC deveria ser aplicada quando o país da
bandeira da embarcação e da sede da empregadora a utilizam. O argumento de
geração de novas contratações de empregados é recorrente nos debates sobre a
temática. Comumente, afirma-se que é preciso flexibilizar ou reduzir a proteção e
os direitos dos trabalhadores como forma de atrativo para as empresas. A questão
econômica, altamente complexa, é tratada de forma simplificada e, até certo ponto
falaciosa, com a sustentação da tese de que, aplicar a legislação brasileira, nos
casos em que é mais protetiva, seria consolidar barreira à vinda das empregadoras
estrangeiras que realizariam as contratações. Para uma reflexão frutífera sobre a
questão, pretende-se realizar a análise das decisões mais recentes sobre o tema,
associando aos entendimentos doutrinários e com suporte nos princípios que
regem o Direito Trabalhista, sempre considerando as características específicas
do trabalho marítimo e do cotidiano destes trabalhadores.
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A PUTA COMO SUJEITO, NÃO OBJETO
AS INSURGÊNCIAS DAS NARRATIVAS DAS
TRABALHADORAS SEXUAIS SOBRE O LABOR HUMANO
Larissa do Vale Teixeira373

Resumo: O mito da prostituta na obscuridade das esquinas na noite, em
grandes saltos e curtas roupas, permeia o ideário fantasioso da sociedade. O batom
vermelho circunscreve um corpo marcado por estereótipos estigmatizantes,
sinalizando desde já um destino de subjulgamento à essas mulheres que ousaram
transgredir o âmbito privado ao ocuparem o público, nas ruas. Foram realocadas
para o lugar do não-visto, empurradas pela demonização oriunda da moralidade,
até atingirem a fronteira da marginalidade social. Ou seja, pouco importa quem
são ou como estão, mas sim o que fazem. Ato esse que se torna imperdoável
frente à estrutura normativa cristã-patriarcal que rege as relações da sociedade.
Entretanto, muitas dessas mulheres subverteram a lógica de permanência do
anonimato, rompendo com a barreira da clandestinidade e se colocando à frente
das produções narrativas que tangenciam suas vivências. Nessa prostituição
do saber (MOIRA, 2018) diante da (re)construção discursiva, as trabalhadoras
373
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sexuais passam a verbalizar sobre suas existências, deslocando a centralidade
epistemológica dos narradores hegemônicos e tomando para si o protagonismo
na construção do saber. Nesse paradigma, passam a discutir abertamente sobre
o exercício da profissão sexual, reivindicando visibilidade e ressignificação de
(pre)conceitos. Entre os mais recorrentes estão a não vitimização de seus corpos
através de movimentos sociais que negam a possibilidade de autonomia e capacidade de escolha de mulheres adultas (PRADA, 2018); o repensar das violências
acometidas pelo patriarcado que não atingem somente as mulheres que exercem
a prostituição, mas sim toda e qualquer mulher (DESPENTES, 2016); do construto
do ser mulher e trabalhar com sexo dissociado de um ser que também é político;
dentre outros. Com a insurgência de profissionais do sexo que falam por si, a
noção do trabalho passou a ser centralidade nas pautas de algumas dessas escritoras. O reconhecimento como labor, a regulamentação da profissão, a urgência
por medidas protecionais do Estado, são questões trazidas de forma crítica e
política por essas mulheres. Passam a desenvolver o conceito da prostituição
como uma prestação de serviços, em que consiste no ato, por pessoas adultas e
em condições de consentir, de trocar sexo por dinheiro ou outros bens (PRADA,
2018). Nesse ínterim, o ouvir dessas narrativas desautorizadas epistemologicamente é imprescindível para compreendermos o trabalho sexual para além da
teoria formal, mas em junção com a realidade material apresentada não mais por
falas propositalmente articuladas por grupos hegemônicos, mas sim por suas
próprias protagonistas. Esse cenário nos permite enxergar realidades múltiplas e
complexas de mulheres que exercem a profissão pelo prazer do ato sexual, outras
como uma profissão de maior rentabilidade em comparação à outras precarizadas
ou então como única alternativa de sobrevivência e subsistência numa sociedade
capitalista.
Palavras-chaves: Mulheres. Prostituição. Trabalhadoras Sexuais.
Capitalismo. Trabalho.

REFERÊNCIAS
DESPENTES, Virginie. Teoria King Kong. – São Paulo: n-1 edições, 2016.
FEDERECI, Silvia. Sexualidade como Trabalho. Disponível em: < https://medium.
com/feminismo-com-classe/sexualidade-como-trabalho-de-silvia-federici-c22d412252fe>. Acesso em: 20 jun 2019
MOIRA, Amara. “Não há feminismos sem prostitutas, não há esquerda sem
prostitutas”. Disponível em: < http://midianinja.org/amaramoira/nao-ha-feminismo-sem-prostitutas-nao-ha-esquerda-sem-prostitutas/>. Acesso em: 20 jun.
2019.
MOIRA, Amara. E se eu fosse puta? – São Paulo: Hoo Editora, 2016

451

MOIRA, Amara. E se eu fosse pura? – São Paulo: Hoo Editora, 2018.
PAIXÃO, Olívia. Entre a batalha e o direito: prostituição, travestilidade e trabalho.
- Rio de Janeiro: Metanoia, 2018.
PRADA, Monique. Putafeminista. – São Paulo: Veneta, 2018.

O DANO EXTRAPATRIMONIAL E O VALOR
DO SUJEITO ENQUANTO EMPREGADO:
A INCONSTITUCIONALIDADE DO
§1º DO ARTIGO 223-G DA CLT
Daniela Muradas Antunes374
Natália Das Chagas Moura375
Márcio Toledo Gonçalves376

Resumo: O presente artigo pretende discutir a tarifação do dano moral
imposta pela reforma trabalhista e a problemática envolvendo os valores como a
vida, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física a variar em razão da forma jurídica
do sujeito que teve o bem jurídico lesado ou ameaçado e do salário contratual
recebido em face da prestação de seus serviços. Em que pese os inúmeros questionamentos envolvendo o tema do dano extrapatrimonial regulamentado pela
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Lei 13.467/2017, o objeto a ser discutido e demonstrado é a inconstitucionalidade
do parágrafo §1º do artigo 223-G, o qual ao prever a tarifação do dano moral
para o sujeito empregado o discrimina em face de outros sujeitos, como o sujeito
não empregado, o sujeito consumidor, o usuário de serviço público, ou ainda
qualquer sujeito, bastando ser sujeito de direito não empregado. A inconstitucionalidade manifesta-se, ainda, em face do descumprimento e ofensa ao princípio
da vedação do retrocesso no direito do trabalho. O maior acidente de trabalho do
Brasil, decorrente do rompimento da barragem na mina do feijão, no município
de Brumadinho, de propriedade da empresa Vale, apresenta-se como bastante
emblemático, haja vista que a tarifação do dano moral não tem sido aplicada pela
própria empresa empregadora que tem proposto, em acordos judiciais, valores
maiores do que os estabelecidos como teto no texto da reforma trabalhista. Esse
acidente de trabalho evidenciou a absoluta inconstitucionalidade dessa norma
introduzida pela reforma trabalhista. Se por um lado a análise dessas relações
jurídicas laborais normatizadas pelo Direito deve ser pensada levando-se em conta
o valor-trabalho e sua condição de mercadoria como elemento nuclear da ordem
capitalista, por outro, também devem ser examinados elementos culturais formadores da mentalidade de uma época representantes e resultantes de heranças
históricas, como a escravidão, ou a sociedade patriarcal: duas dimensões que
compõem o nosso universo simbólico. A Lei n. 13.467/17 traduz um dos momentos
da reestruturação produtiva em curso e tem como objetivo rebaixar, severamente,
o valor-trabalho em sua inserção no mercado. Se essa reestruturação produtiva
é um fenômeno que se reproduz em escala global, por outro lado também possui
dinâmicas próprias quando experimentada no capitalismo periférico. O capitalismo pátrio se apropria de aspectos culturais como a herança da escravidão
para expressar tais dinâmicas. Talvez nesse ponto se possa inferir chaves para a
compreensão dessa forma de tratamento que tipifica o sujeito trabalhador como
sub-sujeito, um participante do mercado que viveu uma transição tardia para a
forma trabalho-mercadoria. Por último pretende-se abordar também as narrativas ideológicas do neoliberalismo praticadas pelo discurso oficial e pela mídia
corporativa em defesa e durante a rápida tramitação do projeto. Um discurso que
possui uma estrutura de marketing e é disseminado de forma ampla em toda a
mídia corporativa. Elege-se como metodologia a análise bibliográfica, de dados,
e o estudo de alguns acordos judiciais decorrentes dos processos trabalhistas que
envolvem o acidente de trabalho na mina córrego do feijão.
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A ILEGALIDADE DO TRABALHO PRISIONAL
UMA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MERCANTILIZAÇÃO
DA POBREZA E A CRÍTICA À FORMA JURÍDICA.
Mariane Lima Borges Brasil377
Odara Gonzaga de Andrade378

Resumo: Levando em conta a crítica ao Direito, cunhada por Pachukanis
(2017), deve-se ter em mente em como esta forma jurídica se universaliza no
modo de produção capitalista. Assim sendo, ao analisar o que seria o direito e
como o direito opera esta análise não pode concentrar nas normas por si só,
mas na forma jurídica. Isso acontece porque, de acordo com o autor, em todas
as tentativas de abordagem do conceito do direito este aparece como apenas
um conjunto de normas. E, ainda que algumas teorias pretendam determinar o
conteúdo material dessas normas jurídicas, estas ainda correm pela abstração e
pela não historicidade, visto que não basta usar o materialismo para se determinar
como se preenche uma norma. A essência do direito não é a norma (há normas
em vários outros campos), o direito como norma pressupõe sujeito de direitos. Ou
seja, destina-se à categoria de sujeitos por ele mesmo criada. Diante dessa ideia,
portanto, é preciso identificar os elementos da forma jurídica, são eles: sujeitos
e ideologia. A forma jurídica atua, dessa maneira, para a categoria de sujeitos de
direito por ela criada e interpela esta atuação por uma ideologia. Abrigando, assim,
os aspectos de neutralidade, universalidade e abstração numa operação quase que
singela e não perceptível a olho nu. É somente no momento do capitalismo que
certas relações sociais apresentam como forma abstrata, típica do direito. Dada
toda essa operação, o presente trabalho tem como finalidade abordar o trabalho
prisional como cúmplice na marginalização de certos sujeitos de direitos, tornando-os, sujeitos de direitos proprietários de uma força de trabalho marginalizada
e explorada de modo específico. Situando-lhes não como sujeitos de direitos
quaisquer, mas um sujeito de direito que se compõe, às vistas do ideário popular,
como sujeito de delito. Nesse contexto, é proposto uma investida específica quanto
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ao trato da marginalização e superexploração de suas forças de trabalho, em
especial de jovens negras e negros, bem como demonstrar que a privatização dos
presídios reforça tal estereótipo. Além de que sustentar que a inferiorizarão do
trabalho encarcerado frente ao reconhecimento da relação de emprego passível de
adequação à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) auxilia tal processo exploratório, assim como demonstrar que o trabalho prisional é inconstitucional diante
de uma abordagem legal, para além de seu caráter imoral. A fim de habilitar os
leitores a traçarem paralelos sociais, políticos, legais, de modo que se compreenda
como a linguagem jurídica disfarça todo processo exploratório e intensifica o
conflito de classes. Serão abordadas, na medida do possível, as peculiaridades e as
reconfigurações da mão de obra encarcerada na sociedade brasileira, sobretudo,
a partir do conceito de forma jurídica supramenciado, idealizado nos estudos de
Pachukanis. Para tanto, busca-se aporte teórico em levantamentos estatísticos,
os quais indicam uma análise precisa sobre a constituição e os componentes
populacionais no sistema carcerário. Paralelamente, será dado um destaque à
ideia de sujeitos de direitos e ideologia jurídica. Bem como a ideia de aparelhos
repressivos de Estado, conduzida por Althusser, tendo em vista que esta atuação
carcerária é cunhada, também, pelo poder político estatal que se mostra como um
poder pertecente a classe dominante e seus aparelhos são imprescindíveis para
compreensão do sistema prisional. Para atingir o objetivo proposto pretende-se
abordar três aspectos principais. Inicialmente, para possibilitar esse estudo é
fundamental traçar as definições da categoria pashukaniana, contextualizando-a
no papel de explorar a classe trabalhadora encarcerada brasileira, contribuindo
para o encarceramento em massa e a criminalização da pobreza, bem como da
mercantilização do crime. Para tanto, se demonstrará que a população prisional
é composta pela população negra379, assumindo uma contradição suplementar do
modo de produção capitalista em vistas à particularidade brasileira. Em seguida,
almeja-se abordar a contradição presente na legalidade e ilegalidade do trabalho
destes sujeitos. Tendo em vista que nos parâmetros constitucionais brasileiros tal
exploração é inconstitucional. Além disso, o não reconhecimento legal da relação
de emprego nos moldes celetistas é também constitui afronta direta ao princípio
da igualdade jurídica. Há, aqui, inerente aos parâmetros de legalidade e ilegalidade a determinação do direito como um direito burguês que se baseia em certas
proibições somente para permitir a reprodução do capital (ELDEMAN, 2016). Por
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último, daqui desponta nossa hipótese mais forte, associar o processo mercantilização do crime, em particular no que tange à população jovem e negra que são
os de fato aprisionados, sustentada por uma cultura punitivista, à condição de
precariedade, intensificada, atualmente, nos retrocessos na privatização prisional.
Assim, levando em conta que o crescente processo de mercantilização do labor
prisional que contribui em absoluto para a transformação de sujeitos de delito no
Brasil, assim como em todos os países da periferia do capital, e crescente cultura
punitivista visando a criminalização racial e à disciplina ao trabalho forçado de
presas e presos, esperamos poder evidenciar tais questões, sinalizar os impactos
de tais mudanças na vida da classe trabalhadora e fomentar futuro aprofundamento do estudo sobre o papel do direito no processo de obste à mercantilização
e do labor humano.
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A REPRESENTAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA PELOS JURISTAS:
CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS LEITURAS DE EVARISTO
DE MORAES FILHO
Lucas Beraldo de Oliveira380
Ludmila Coelho de Souza Barros381

Resumo: Debruçando-se sobre a obra clássica de Evaristo de Moraes Filho,
O problema do sindicato único no Brasil, o artigo pretende apontar como a representação teórica dos trabalhadores brasileiros pode contribuir à compreensão
tanto da produção e aplicação das leis, como do reconhecimento de direitos trabalhistas. As formulações de Moraes Filho fundamentam-se em uma perspectiva
sociológica de que práticas sociais antecedem a formalização de leis. O autor
percebe que a reunião dos operários para lutar por seus interesses precedeu o
reconhecimento legal de seus direitos, assim, através da análise de experiências associativas de trabalhadores, Evaristo descortina as ações e embates que
levaram a elaboração de uma legislação social durante o governo Vargas. Na
época de sua publicação, a perspectiva sociológica de Evaristo distinguia-se das
teorias que interpretavam a história de cima para baixo, incapazes de entender
o direito para além das disputas e imposições dos altos escalões governamentais, seja do poder executivo, legislativo ou judiciário. Tais teorias focadas na
imagem de grandes sujeitos históricos, em princípios da década de 1950, podiam
ser ilustradas pelas proposições do aparato de propaganda do Estado Novo que
representava Vargas como um líder generoso que “outorgara” as leis trabalhistas.
Ao valorizar as demandas e lutas concretas dos trabalhadores brasileiros, Moraes
rompia também com correntes teóricas marxistas do período, que empregavam
um modelo idealizado e bem determinado de modernidade, dentro do qual os
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trabalhadores deveriam desempenhar um papel igualmente claro e determinado.
Estas correntes, ao comparar a experiência concreta nacional ao modelo ideal
de modernidade, terminavam sempre por classificar a classe trabalhadora real
brasileira como imatura, manipulada, inconsciente e controlada pelo Estado.
=Diante das divergências teóricas que a obra de Evaristo guardava em relação a
outras análises sociológicas e jurídicas contemporâneas a sua produção, o artigo
debate se a valorização dos laços associativos entre os trabalhadores como força-motriz das transformações sociais e jurídicas na sociedade brasileira revela-se
um modelo teórico mais capaz de explicar as transformações sociais pelas quais
passaram o país nos anos que se seguiram a sua publicação. Norteamos nossas
ponderações buscando sempre considerar que as mudanças na representação da
classe trabalhadora não se baseiam somente em escolhas políticas abstratas, mas
em uma demanda de renovação teórica a partir de acontecimentos históricos que
evidenciam a incipiência de certas representações para explicar a realidade. Neste
sentido, pautamos toda a discussão sobre as transformações na representação
da classe trabalhadora na observação dos acontecimentos históricos que contribuíram para que os paradigmas anteriores fossem considerados insuficientes para
explicar a realidade. A importância do artigo é evidente no momento histórico
atual de flexibilização e precarização de direitos trabalhistas que vêm ocorrendo
no mundo e, de forma bem intensa, no Brasil. Em um contexto em que o patronato parece esmagar e oprimir os trabalhadores sob seus interesses, a pesquisa
reflete sobre a necessidade de se repensar no campo do direito a representação
das classes trabalhadoras em certa medida superadas pelas correntes sociológicas
e historiografia para não continuar a reproduzir uma imagem dos trabalhadores
eternamente dóceis, passivos e manipulados pelos grandes homens da história.
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SERVIÇO SOCIAL
TRABALHO PRECARIZADO NA GESTÃO DA FORÇA DE
TRABALHO
Erick Assis dos Santos382
Vivian Egídio de Oliveira383

Resumo: O serviço social é uma profissão que carrega em seu bojo a intervenção da gestão da força de trabalho por meio de um conjunto de mecanismos
que se materializam em políticas, programas e serviços sociais e é, desde sua
gênese, requisitada a atender às exigências das forças produtivas acumuladoras
de capital e do aparelho estatal, seu subsidiário (IAMAMOTO, 2015). Através de
um aparato teórico-metodológico, inseridos na divisão sócio-técnica do trabalho,
os assistentes sociais se encontram na linha de frente da intervenção estatal à
população dita “marginalizada”., sendo requisitados como gestores para não dizer
“atenuadores” das expressões da “questão social” (CASTEL, 2013), produzidas e
reproduzidas no e pelo sistema sociometabólico do capital. Frente ao conjunto de
contrarreformas de cunho neoliberal protagonizados pelos governos federais de
Jair Bolsonaro e seu antecessor Michel Temer (a previdenciária - PEC 006/2019,
do teto de gastos públicos - EC 95/2016 e a trabalhista - Lei 13.467/2017), os
assistentes sociais encontram-se em um duplo desafio. Ao mesmo tempo em que
são exigidos para a gestão da força de trabalho excedente, são eles mesmos, os
assistente sociais, impetrados pelas políticas de desmonte da máquina pública:
enxugamento do quadro de funcionários (diretos e indiretos); terceirização do
trabalho; redução de insumos e recursos para a atuação profissional; perseguição
a trabalhadores sindicalizados e intensificação e flexibilização das jornadas, dos
ritmos e da qualidade de seu trabalho. Os assistentes sociais, além de estarem,
assim como seus atendidos, no prospecto daqueles que vivem da sua força de
trabalho, possuem ainda um acentuante: pelo fato de sua formação e atuação
profissional lhes proverem acesso a um arcabouço epistemológico que lhes
permitem analisar e interpretar as relações sociais e políticas fundamentais,
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estes profissionais são impelidos a posicionarem-se ética e politicamente (e, por
isso, ideologicamente), frente às evidentes contradições onde e sobre as quais
atuam. Assim, no jogo de forças entre capital e trabalho, onde este último vem
sendo frontalmente abalado pelo ataque aos direitos sociais, os assistentes sociais
são imputados a assumirem posição, ou como trabalhadores precarizados em
conjunto com demais trabalhadores, ou como defensores da reprodução das relações sociais que reiteram a dominação de uma classe sobre a outra. Pretende-se,
neste trabalho, analisar os impactos das recentes transformações do mundo do
trabalho, sob a égide da reorganização flexível, nos processos subjetivos da categoria dos assistentes sociais, com enfoque na relação entre as condições (materiais
e imateriais) de trabalho e o agravamento do quadro de saúde destes profissionais.
Visa, portanto, apresentar os limites e desafios impostos pelo esgotamento das
condições de trabalho dos assistentes sociais, concomitante ao aumento das
exigências e requisições deste profissional para atuar frente àqueles que vivem
do trabalho (ANTUNES, 2009), em um cenário de destruição dos direitos sociais e
que, pela qualidade de sua formação como profissional da área de ciências sociais
aplicada, pode incorrer em um aumento do grau do que vem se denominando
como “sofrimento ético-político” (SAWAIA, 2018).
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Resumo: A reestruturação produtiva iniciada na década de 1970 promove,
desde então, profundas modificações nos padrões de acumulação capitalista. Esse
novo modelo, chamado por Harvey (1992) de acumulação flexível, funda-se na
flexibilidade em relação aos processos laborais, mercados de trabalho, produtos
e padrões de consumo e exige dos trabalhadores que sejam ágeis, abertos a
mudanças de curto prazo, dispostos a assumir riscos constantemente (sem saber
quais valerão a pena) e cada vez menos dependentes da lei e de procedimentos
formais (SENNETT, 1998). Em 1995, com a redefinição da educação como um
dos serviços a serem internacionalizados, no escopo do General Agreement da
Organização Mundial do Comércio e da posterior promulgação do decreto nº
2.207/1997, que introduziu no ordenamento jurídico nacional a possibilidade
exploração de atividades educacionais com finalidade lucrativa, a educação no
Brasil foi, definitivamente, absorvida pelo mercado total, sob cuja égide tanto
seres humanos, quanto símbolos e coisas são comensuráveis e mobilizáveis em
uma competição que se tornou global (SUPIOT, 2010). Tais eventos culminam
na abertura de capital, em 2007, de três companhias que operam no setor dos
chamados serviços educacionais. Atualmente, cinco são as companhias abertas
que operam nesse setor no Brasil, sendo que três delas ofertam cursos de ensino
superior na modalidade presencial em Belo Horizonte. Esta pesquisa objetiva
investigar, pela perspectiva dos professores que lecionam ou já lecionaram em
instituições de ensino superior (IES) ligadas a essas companhias, o contexto da
transição da mantença, as mudanças ocorridas (ou não) na organização, nas relações e no ambiente de trabalho nesse período, de modo a compreender os modos
como (ou se) o regime de acumulação flexível foi instaurado ou aprofundado
nessas instituições de ensino superior, bem como as formas como os professores
foram afetados por tais mudanças. Para tanto, realizaram-se pesquisas bibliográfica, documental e de campo, consistente em entrevistas semiestruturadas com
dezenove professores vinculados às quatro IES de Belo Horizonte cujas mantenedoras são controladas por companhias educacionais abertas. Os resultados
demonstram que, por mais que os contextos de transição tenham diferido entre
IES, os atos de gestão implementados (tais como incentivos à aquisição de ações
das companhias pelos empregados, demissões em massa, reengenharia constante, novos planos de carreira, com condições menos favoráveis aos professores
ingressantes, mudanças das matrizes curriculares dos cursos, de modo a permitir
a junção de turmas de diferentes cursos, drástico aumento no número de alunos
por turma, nacionalização das ementas de disciplinas, matrizes curriculares e
de algumas avaliações, informatização, implementação ou aumento das disciplinas ofertadas a distância) guardavam semelhança tanto entre si, quanto com as
descrições dos modos de organização do trabalho (ANTUNES; PINTO, 2017) e de
regime de poder (SENNETT, 1998) relacionados ao regime de acumulação flexível.
. 2019.
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AS PALAVRAS NÃO ESCRITAS
AUSÊNCIA DE PESQUISA SOBRE INDÍGENAS E
TRABALHO NO BRASIL COMO UM REFLEXO DA
COLONIALIDADE DO SABER
Aysla Sabine Rocha Teixeira387
João Vitor de Freitas Moreira388

Os Brancos não sonham longe como nós. Eles dormem muito, mas só sonham consigo
mesmo (Davi Kopenawa)

Resumo: A relação entre direito e a tão dita “questão” indígena nos
remete, ironicamente, sempre a perspectivas fundiárias ou, quando se arrisca
um pouco mais, se discute o esquecido capítulo na Constituição Federal de 1988.
Levar a sério o conceito nativo e as relações cosmológicas dos mais variados
povos indígenas do Brasil é algo impensável aos juristas tradicionais, o que já
revela sua subalternidade enquanto assunto que se busca tratar (RIVEIRA, 2004).
A questão hoje se encontra ainda mais sensível diante das mudanças estruturais perpetradas pelo governo federal (BRASIL, 2019), que insiste em apresentar
uma postulação objetificante das potenciais multiplicidades acerca do ser indígena. A bem da verdade, o que se gostaria de discutir nesse trabalho em caráter
hipotético, é que essa visão liberalizante - em sentido político e epistemológico
- já é algo gestado nos mais variados campos do pensar jurídico. Desse modo,
com o intuito de demonstrar tal caráter, partiremos de uma análise empírica
acerca dos trabalhos apresentados nos últimos três eventos da RENAPEDTS.
Tal recorte oferece uma possibilidade de averiguar que a temática indígena é
preterida em relação a outras questões, uma vez que foi encontrado apenas um
trabalho sobre a temática, nos anais do III Encontro da Rede, tratando exclusivamente sobre demarcação de terras e resistência (MARQUES, 2017). Não há
menção ao trabalho, ao mercado laboral ou à afetação das normas jurídicas para
essa parcela populacional. Essa amostra traduz a ideia de colonialidade do saber
que pretendemos analisar, investigando como esse braço da colonialidade implica
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em um epistemicídio (SANTOS, 2002, p. 77) de saberes considerados subalternos,
dentre eles os saberes de comunidades indígenas tradicionais, suas regulações
jurídicas e práticas culturais, ditando ainda o que pode ou não ser estudado pelas
ciências sociais e sob quais perspectivas os temas autorizados serão estudados
(LANDER, 2005). Assim, argumentamos no sentido de que a colonialidade do
saber evidente na pesquisa jurídica trabalhista reproduz a exclusão das populações
indígenas já comum no direito, ignorando uma análise conjectural da estrutura
do mercado de trabalho brasileiro que as coloca, possivelmente, na real base da
pirâmide brasileira. Entretanto, entendendo que o recorte que recai sobre os
anais da RENAPEDTS pode ser insuficiente na afirmação pretendida, buscaremos
apresentar dados que deem substrato à hipótese a partir de outras eventos dentro
do Direito do Trabalho, com o intuito de averiguar se o fenômeno percebido na
RENAPEDTS se repete em outras amostragens.

Palavras-chave: Pesquisa jurídica. Direito do Trabalho. Indígena.
Colonialidade do saber.
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DIREITO E RESISTÊNCIA
A IMPORTÂNCIA DOS ATORES JURÍDICOS NO COMBATE
JUDICIAL À REFORMA TRABALHISTA.
Jéssica Adriane Ferreira de Sousa389

Resumo: O Direito do Trabalho foi construído por uma sociedade que,
diante das consequências práticas da relação entre capital e trabalho, necessitava
de uma regulamentação que implicasse o reconhecimento histórico da proteção a
quem trabalha, para garantir o desenvolvimento social e a própria continuidade
do sistema. A lei 13.467/2017 deve ser interpretada a partir dessa realidade, tendo
como norteador o princípio da proteção, a garantia dos direitos constitucionais
e o combate ao retrocesso social que se consubstancia pela desigual troca que
se efetiva entre capital e trabalho. Em um momento de tamanho desmanche
das conquistas sociais representadas pelos direitos trabalhistas, os atores jurídicos desempenham importante função de resistência. Essa resistência tem se
realizado através das provocações/pleitos das(os) advogadas(os) militantes em
reclamatórias trabalhistas e das respostas jurisdicionais das(os) magistradas(os),
uns visando proteger seus clientes e toda a lógica jurídica trabalhista presente
até novembro de 2017, outros capazes de repensar sua função estatal, ambos
possibilitando que se mantenha o objetivo primordial do direito laboral, que é o
de resguardar os direitos de quem trabalha. Pretendemos demonstrar, a partir da
análise de decisões e jurisprudências fundamentadas dentro da limitação imposta
pela legislação vigente, as possibilidades de uma melhor interpretação e aplicação
da ordem jurídica atual, preservando os direitos historicamente adquiridos pela
classe trabalhadora através da execução da norma legal à luz da Constituição e
das normas internacionais e humanitárias, como uma forma de minimizar o duro
golpe representado pela “reforma”. Pretendemos analisar como esse movimento
de resistência consegue produzir pequenos avanços, que diariamente constroem
uma racionalidade de luta para que haja a preservação, dentro do possível, da
dignidade da classe trabalhadora. Restando claro, portanto, que a resistência dos
atores jurídicos desempenha papel importante para que o Direito do Trabalho siga
cumprindo sua finalidade histórica, que é justamente a proteção a quem trabalha,
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e que uma racionalidade jurídica comprometida com esse ideal é imprescindível
para a transição revolucionária.

Palavras-chave:

Reforma Trabalhista. Resistência. Princípio da

Proteção. Militância Jurídica.
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DISSONÂNCIAS E RUPTURAS
ATUAÇÃO DO CARF EM MATÉRIA TRABALHISTA
Emanuel Gonsalves Negrão390

Resumo: O cenário de instabilidade trazida pela Reforma Trabalhista ao
Direito do Trabalho trouxe à luz não apenas novos problemas às garantias dos
direitos dos trabalhadores, seja no âmbito material e processual, mas também
quanto a prestação jurisdicional. Neste sentido juntamente com o enfraquecimento da Justiça do Trabalho observamos o surgimento de outras instâncias cujas
decisões tem impacto na produção jurisprudencial do Direito do Trabalho. Uma
destas instâncias não diretamente relacionadas ao Direito do Trabalho que surgem
é o Conselho Administrativo da Receita Federal - O CARF. A competência legal do
CARF é julgar, com relação a questões sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Com competência administrativa sobre litígios tributários federais, vem realizando intervenções definitivas
390
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no âmbito administrativo, o que faz com que as decisões em segunda e final
instância ali proferidas tenham a marca da legitimidade e irradiem efeitos sobre
o ordenamento Jurídico. Temos como primeiro problema os efeitos e o caráter
de decisões administrativa no campo do Direito do Trabalho. Para compreender
estes efeitos, tomaremos como objeto de estudo dois casos recentes de decisão
do CARF que impactam no direito do trabalho: as decisões acerca da tributação
sobre verbas trabalhistas e a decisão acerca da tributação na relação da pejotização. A análise destes dois casos recentes, nos quais o CARF discute a natureza
das verbas trabalhistas e a possibilidade da tributação; e também na possibilidade
do reconhecimento do vínculo de emprego pelo auditor tributário traz novas
relações e possibilidades a Direito do Trabalho. Este trabalho tem como metodologia o levantamento bibliográfico, a análise crítica dos acórdãos recentes do
CARF que versam sobre a tributação das verbas trabalhistas. Por fim, temos como
objetivo compreender as novas dinâmicas jurisprudenciais trazidas pela Reforma
Trabalhista, bem como as tensões e rupturas experimentadas.
Palavras-Chave: Reforma Trabalhista. Jurisprudência do Trabalho.
Jurisdição.
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ACESSO AO TRABALHO E À PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE PESSOAS COM SÍNDROME
PÓS-POLIOMIELITE
O IMPACTO DA DOENÇA DEGENERATIVA NA SITUAÇÃO
DO TRABALHADOR
Andressa Lunelli391
Sidnei Machado392

Resumo: O artigo apresenta relatório de caso de pessoas com síndrome
pós-poliomielite, realizado em projeto de extensão na Clínica do Direito do
Trabalho da Universidade Federal do Paraná em parceria com a Associação e
Grupo de Apoio à Síndrome Pós-Poliomielite – AGASPP, no ano 2018. A síndrome
pós-pólio (SPP) é caracterizada por uma desordem neurológica, a qual acomete
pessoas por volta dos 40 anos de idade e que, pelo menos 15 anos antes, tenham
sido infectadas pelo vírus da poliomielite, tendo desenvolvido a doença de forma
aguda ou inaparente. Sua descoberta é recente, tendo sido incluída no Catálogo
Internacional de Doenças apenas em 2010. Os protocolos de identificação e tratamento ainda são pouco difundidos na rede pública de atendimento. As principais
questões identificadas no atendimento jurídico às pessoas encaminhadas pela
AGASPP são violações de direitos fundamentais, como o acesso ao emprego estável
e de qualidade, além do acesso a benefícios como auxílio-doença e, principalmente, a aposentadoria por invalidez. Os sintomas mais observados em casos de
síndrome pós-pólio não são valorados como provenientes de doenças incapacitantes, pois se tratam de fraqueza muscular, fadiga e dores pelo corpo, o que acaba
por dificultar sua identificação precoce. Como não existe diagnóstico preciso,
o ambiente de trabalho, juntamente às atividades laborais desenvolvidas pelo
trabalhador, concorre ao aumento do desgaste físico e à piora da condição médica
do portador da síndrome. Ocorre que, como demonstra o relatório, tais fatores
não são considerados concorrentes em grande parte das decisões dos tribunais, isentando os empregadores de responsabilidade para fins de reparação de
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danos. Ademais, como se pôde depreender dos estudos mediados pela CDT-UFPR,
diversas são as dificuldades na obtenção de provas que permitam estabelecer
o liame causal entre os sintomas da doença e a incapacidade laborativa. Dessa
forma, o direito à previdência é de baixa concretude nessa comunidade. Isso
decorre de que as perícias realizadas, em maioria pelo INSS, não são capazes de
abranger a doença como um todo, para além do aspecto físico superficialmente
demonstrado, como melhor será desenvolvido no presente artigo. Ressalta-se
que o estudo aqui proposto tem por objetivo discorrer acerca das dificuldades
enfrentadas pelos trabalhadores portadores da síndrome pós-pólio, tanto dos
que lutam por melhores condições para manter-se empregados, quanto dos que
lutam pela aposentadoria; e dar visibilidade ao assunto, a fim de contribuir ao
melhor interesse dos trabalhadores em questão. A metodologia utilizada é basicamente empírica, com o levantamento de decisões judiciais, entrevistas, rodas
de conversa, reuniões e seminário elaborado junto às pessoas com síndrome
pós-pólio, resultante da parceria entre a AGASPP e a CDT-UFPR.

Palavras-chave: Síndrome pós-poliomielite. Direitos fundamentais.
Trabalho. Previdência.
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AS RELAÇÕES DO DIREITO DO TRABALHO
COM O DIREITO PREVIDENCIÁRIO
INTERLOCUÇÕES CRÍTICAS PARA UMA REFORMULAÇÃO
DO LABOR HUMANO
Tieta Tenório de Andrade Bitu393
Juliana Teixeira Esteves394
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade395

Resumo: O presente artigo tem como objeto a relação do Direito do
Trabalho com o Direito Previdenciário, a partir da categorização de ambos no
contexto dos Direitos Humanos. Como sabido, tradicionalmente as narrativas
dos manuais seguem um padrão: sedimentam a compreensão uniforme do
Direito do Trabalho como ciência autônoma e como ramo do direito que surge
para disciplinar as relações de emprego assimétricas, desiguais. Contudo, ao se
observar as transformações e complexificações do mundo do trabalho articuladas
aos imperativos da globalização ultraliberal e hegemônica, que visam atender
aos interesses do capital financeiro, e modificações legislativas, como a reforma
trabalhista e a futura reforma da previdência, percebe-se que a concepção de
trabalho e proteção do trabalhador caminham na contramão do que é o verdadeiro
enfrentamento dos desafios contemporâneos para real expansão da proteção dos
direitos humanos na ordem democrática. Assim, questiona-se a manutenção
daquela visão tradicional na medida em que ela ignora a perspectiva humana do
trabalho subordinado inserido numa sociedade dividida em classe e as relações
existentes entre os subsistemas jurídicos autônomos. Esse artigo objetiva refutar
as tradicionais formulações Direito do Trabalho, que tem como objeto o trabalho
humano vendido, comprado e separado da vida, e a maneira como se estabelecem
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as interlocuções existentes entre esses dois direitos com o fim de imprimir uma
reformulação analítica sobre labor humano, no sentido de corroborar sua desmercantilização. Através de uma pesquisa bibliográfica, centrada nos fundamentos
construídos pela teoria jurídico-trabalhista críticas e nas pesquisas realizadas pela
linha de pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica da UFPE busca-se
reforçar a importância de ampliar a interlocução existente entre o Direito do
Trabalho e o Direito Previdenciário, a partir da ampliação do objeto daquele e
do seu impacto numa versão contemporânea sobre a previdência e a seguridade sociais – por meio de uma Renda Universal Garantida que alcançaria, sem
distinção, empregados. Através desta versão teórico-dogmática, vislumbra-se
a constituição de uma nova solidariedade operária para enfrentar a globalização
ultraliberal e hegemônica responsável pelo desmonte e a desconstitucionalização
de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora.

Palavras-chave: Relações do Direito Trabalho. Relações do Direito
do Trabalho com o Direito Previdenciário. Teoria Social Crítica. Direito Humano
Fundamental. Transformações do Trabalho Humano.

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
O SISTEMA ESTRATEGICO E METODOLOGICO CONTRA O
TRABALHO INFANTIL EM GUINÉ-BISSAU
Ansumane Sambu396
Michel Zaidan Filho397

Resumo: O artigo trata do tema educação para os direitos humanos em
Guiné-Bissau. Procura construir fundamentos teórico-críticos e estratégias de
ação, com o objetivo de constatar e entender as condições de trabalho das crianças
e dos adolescentes em Guiné-Bissau. Situações muitas vezes degradantes e que
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ferem os princípios do Direito do Trabalho, sobretudo aquele que inclui esse ramo
do direito na categoria de Direito Humano Fundamental e ainda o próprio Estado
Democrático de Direito. Defende os seus autores que as universidades guineenses
passem a dar destaque a estudos acadêmicos voltados para este tema, a fim de
que a degradação da pessoa humana trabalhadora, sobretudo nesta fase da vida,
seja combatido e eliminado.

Palavras-chave: Educação Em Direitos Humanos; O Trabalho Infantil;
Sobrevivência; Erradicalização; Guiné-Bissau.
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A POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 25%
NO VALOR DO BENEFÍCIO DO SEGURADO
QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
PERMANENTE DE OUTRA PESSOA NAS
APOSENTADORIAS POR IDADE E POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
O ESVAZIAMENTO DO DISCURSO JURÍDICO PAUTADO
ESTRITAMENTE NA RACIONALIDADE LEGAL E
ECONOMICISTA
Leticia Maria Gonçalves Santos398

Resumo: A Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social, estabelece, em seu artigo 45, que o valor da aposentadoria por
invalidez do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa
será acrescido de 25%. A controvérsia, no entanto, refere-se à possibilidade de
estender o adicional, previsto legalmente para a aposentadoria por invalidez, a

398

Acadêmica de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora de Iniciação Científica – PIBIC
(Edital 2019/2020), na área de Direito do Trabalho, sob orientação do Professor Dr. Marco Aurélio Serau
Junior. Email: leticiamariags.8@gmail.com.

479

outras espécies de aposentadoria. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso repetitivo de Tema 982, manifestou-se
a respeito da questão, firmando entendimento de que, comprovada a necessidade
de assistência permanente de terceiros, é devido o acréscimo de 25% em todas
as modalidades de aposentadoria pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). No entanto, a discussão sobre a questão é de longa data e, a despeito do
recente entendimento firmado pelo STJ, que representa significativo avanço em
matéria previdenciária, verifica-se que a Corte já havia se manifestado de maneira
diversa em outras ocasiões, sustentando a impossibilidade de extensão do referido
acréscimo face à ausência de previsão legal e de correspondente fonte de custeio do
adicional, discurso também encampado pela autarquia previdenciária, que julga
que a extensão feriria frontalmente princípios constitucionais vigentes, como
o equilíbrio financeiro e atuarial que rege a Previdência Social. Nesse cenário, o
presente artigo busca demonstrar a insuficiência desta narrativa que, através de
uma hermenêutica legalista e burocrática, furta do Poder Judiciário a possibilidade
de realizar uma interpretação constitucional ampliativa dos direitos previdenciários. Nesse sentido, defende-se que o acréscimo ao valor do benefício visa
recompensar não somente o beneficiário que ficou acometido de grande invalidez,
mas também aqueles que se dedicam ao cuidado do segurado – função que, em
regra, recai sobre algum familiar, especialmente sobre as mulheres, que acabam
por vivenciar uma situação de exploração, ainda que não econômica. Deste modo,
a partir do levantamento jurisprudencial acerca do tema, bem como do entendimento doutrinário pátrio, busca-se examinar as incompletudes presentes no
discurso jurídico que, baseado em uma racionalidade estritamente econômica e
legalista, acaba por negar, muito além de princípios constitucionais, a própria
realidade do segurado brasileiro, que encontra-se em posição de vulnerabilidade
diante da relação assimétrica entre segurado e Administração Pública. Nessas
condições, constata-se que a cobertura previdenciária não pode limitar-se unicamente à legislação já editada, devendo, por outro lado, avançar para além das
previsões normativas, privilegiando-se a função protetiva dos direitos previdenciários e o papel do sistema judicial como garantidor desses direitos.

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Adicional de 25% previsto
no art. 45 da Lei 8.213/1991. Extensão a outras espécies de aposentadoria.
Vulnerabilidade. Direitos fundamentais.
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O COMPLIANCE TRABALHISTA COMO
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS DO TRABALHO
O CARÁTER SUPRALEGAL DO DECRETO 9.571/18 E A
PREVALÊNCIA DAS NORMAS INTERNACIONAIS NO
AMBIENTE LABORAL E NO JUDICIÁRIO
Daiane Gabardo399
Jéssica Adriane Ferreira de Sousa400

Resumo: O decreto n. 9.571/18, em resumo, tem em seu escopo regras de
cumprimento e fiscalização da lei, tornando-se, desta forma, uma ferramenta
de grande importância para o combate à precarização do trabalho humano, bem
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como, à efetivação dos dos direitos de cidadania. A proposta inicial deste artigo,
é fixar o caráter supralegal do decreto n. 9.571/18, bem como conhecer a legislação internacional de direitos humanos, em especial as referentes ao direito e
processo do trabalho, e relacioná-las em um contexto de análise social para o
real cumprimento da moral e da ética no ambiente laboral, trazendo à empresa
o conceito de responsabilidade social . É certo que a reforma trabalhista ignora
todo o arcabouço histórico definidor do direito do trabalho e da própria justiça do
trabalho, pois é de essencial importância compreender a razão pela qual existe
nosso atual ordenamento jurídico, e o compliance é uma excelente maneira de
pôr em prática a aplicação e fiscalização desses direitos que são humanos, além
de buscar de forma efetiva o bem da coletividade. Desembarcamos, assim, em
uma transformação social do papel da empresa, tendo em vista que o compliance
trabalhista possibilita e torna acessível a(ao) trabalhador o conhecimento das
normas da empresa seguindo de forma habitual a legislação trabalhista, em
especial, as norteadas pelas organizações internacionais, além de possibilitar à
empresa a concretização de direitos e obrigações, bem como o respeito às direitos
fundamentais do(a) trabalhador(a)
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“TRABALHAR PARA UM FUTURO
MELHOR” EM TEMPOS DE REFORMA
TRABALHISTA
REFLEXÕES CRÍTICAS
Maria Luiza da Silva Pacheco401
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Resumo: Em 2019, por ocasião das comemorações de seus 100 anos, a
Organização Internacional do Trabalho - OIT divulgou o documento intitulado
“Trabalhar para um futuro melhor”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o
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Futuro do Trabalho, a partir de uma série de diálogos nacionais e internacionais.
Referido estudo contém prognósticos e acena com recomendações da OIT sobre a
necessidade de assegurar a dignidade do trabalhador, valorizar a formação profissional ao longo da vida das pessoas e fortalecer as instituições do trabalho, para
assegurar um futuro melhor para as pessoas, diante das profundas transformações
produtivas, tecnológicas e institucionais vivenciadas no mundo do trabalho. Na
contramão destes objetivos, em 2019 completam-se dois anos de vigência da
Lei 13467/2017, conhecida como Lei da Reforma Trabalhista brasileira, com o
aprofundamento do processo de precarização do trabalho, enfraquecimento das
instituições laborais e das garantias profissionais e aumento da desigualdade, no
bojo das políticas de austeridade (BLYTH, 2017) e de restruturações produtivas
permanentes. Em um cenário de incertezas e inseguranças, o realismo de diagnósticos sobre um presente que se caracteriza pelo privilégio da servidão (ANTUNES,
2018) entra em tensão com as leituras que valorizam a ideia de futuro melhor
pela via do trabalho. Neste intercruzamento, encontram-se as proposições deste
estudo, realizado no âmbito do grupo Configurações Institucionais e Relações
de Trabalho – CIRT – no projeto sobre mapeamento dos sentidos da reforma
trabalhista, que tem como objetivo o cotejo da reforma trabalhista com o estudo
sobre o futuro do trabalho realizado no âmbito da OIT. O trabalho problematiza
a questão e busca evidenciar que a Reforma Trabalhista está em dissonância com
as diretrizes traçadas em busca de como trabalhar para assegurar um futuro
melhor. A pesquisa se utiliza das técnicas de revisão bibliográfica, levantamento
da legislação brasileira e análise documental.
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