
S U M Á R I O 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 1 

Revista da ESMAT13, João Pessoa, ano 7, n.7, 322p., Out. 2014 



S U M Á R I O 

2 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

REVISTA DA ESMAT 13 
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA PARAÍBA 

Criada e publicada pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região – AMATRA 13 

 
CONSELHO EDITORIAL 

Juiz do Trabalho Adriano Mesquita Dantas 
Juiz do Trabalho Marcello Wanderley Maia Paiva 

Juiz do Trabalho Marcelo Rodrigo Carniato (Presidente) 
Juiz do Trabalho Sérgio Cabral dos Reis 

 
PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO, CRIAÇÃO DE CAPA E IMPRESSÃO: 
MAGNO NICOLAU – IDEIA EDITORA LTDA. (www.ideiaeditora.com.br) 

 
FOTO DA CAPA 

Juiz Adriano Mesquita Dantas 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO 
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA PARAÍBA 
Rua Dep. Odon Bezerra, 184, Centro - Shopping Tambiá - Piso E3 

Salas 349, 350 e 351 - CEP 58020-500 - João Pessoa - PB 
Telefones (PABX-FAX) - (83) 3241.7799 - 3241.7640 

E-mails: secretaria@amatra13.org.br 
secretaria@esmat13.com.br 

 
Direitos reservados à Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região e à 
Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba. A responsabilidade dos 
trabalhos publicados é exclusivamente de seus autores. É proibida a reprodução 
parcial ou total por qualquer meio de impressão, em forma idêntica, resumida 
ou modificada, em língua portuguesa ou qualquer outro idioma, sem a devida 
autorização do Conselho Editorial da R. da ESMAT 13. 
 

Revista da ESMAT 13 – Escola Superior da Magistratura  
Trabalhista da Paraíba 

Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região/Escola Superior 
da Magistratura Trabalhista da Paraíba. João Pessoa: ano 7, n.7, 
(outubro/2014) 

Anual - ISSN 1983-3830 
322 p. 
1.DIREITO – periódicos I. Escola Superior da Magistratura Trabalhista 
da Paraíba. II. Direito do Trabalho. III. Processo do Trabalho. 

CDU 34(05)

mailto:secretaria@esmat13.com.br


S U M Á R I O 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 3 

REVISTA DA ESMAT 13 
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA PARAÍBA 

Criada e publicada pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região – AMATRA 13 

 

DIRETORIA DA AMATRA 13 

Juiz Adriano Mesquita Dantas 
Presidente 

Juiz Marcello Wanderley Maia Paiva 
Vice-Presidente 

Juiz José Artur da Silva Torres 
Diretor Financeiro 

Juiz Antônio Eudes Vieira Júnior 
Diretor Secretário 

Juiz Alexandre Roque Pinto 
Diretor de Prerrogativas  
e Assuntos Legislativos 

DIRETORIA NOMEADA 

Juiz Clóvis Rodrigues Barbosa 
Diretor de Esportes 

Juiz Lindinaldo da Silva Marinho 
Diretor de Informática 

Juíz André Machado Cavalcanti 
Diretor Social, de Convênios e 

Relações Públicas 

Juiz Ruy Eloy 
Diretor de Aposentados e Pensionistas 

Juíza Veruska Santana Sousa de Sá 
Diretora Cultural 

Juíza Maria Lilian Leal de Souza 
Diretora de Cidadania  
e Direitos Humanos 

Juiz Sérgio Cabral dos Reis 
Diretor de Política Judiciária 

CONSELHO FISCAL 

Titulares 
Juíza Nayara Queiroz Mota de Sousa 
Juíz José Guilherme Marques Júnior 

Juiz Rômulo Tinoco dos Santos 
 
 
 

DIRETORIA DA ESMAT 13 

Juiz Marcelo Rodrigo Carniato 
Diretor 

AOS COLABORADORES 

A Revista da ESMAT 13 aceita propostas de artigos, mas todas as colaborações 
são submetidas ao Conselho Editorial, a quem cabe a decisão final sobre sua 
publicação. O Conselho Editorial reserva-se o direito de sugerir ao autor-
colaborador modificações de forma, com o objetivo de adequar os artigos às 
dimensões da revista ou ao seu padrão editorial e gráfico. As notas de rodapé e 
referências bibliográficas devem seguir as normas técnicas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). A publicação de um artigo não exprime endosso 
do Conselho de todas as afirmações feitas pelo autor. 

Tiragem desta edição: 300 exemplares 



S U M Á R I O 

4 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

 

ASSOCIADOS 
 
Juíza ADRIANA SETTE DA ROCHA RAPOSO 

Juíza ADRIANA LEMES FERNANDES 

Juiz ADRIANO MESQUITA DANTAS 

Juiz AÉRCIO PEREIRA DE LIMA FILHO 

Juiz AFRÂNIO NEVES DE MELO 

Juiz ALBÉRICO VIANA BEZERRA 

Juiz ALEXANDRE AMARO PEREIRA 

Juiz ALEXANDRE ROQUE PINTO 

Juíza ANA BEATRIZ DIAS FERNANDES  

Juíza ANA CLARA DE JESUS MAROJA NÓBREGA 

Juíza ANA CLAÚDIA MAGALHÃES JACOB 

Juíza ANA MARIA FERREIRA MADRUGA 

Juíza ANA PAULA AZEVEDO SÁ CAMPOS PORTO 

Juíza ANA PAULA CABRAL CAMPOS 

Juiz ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI 

Juiz ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO 

Juiz ANTÔNIO CAVALCANTI DA COSTA NETO 

Juiz ANTÔNIO EUDES VIEIRA JÚNIOR 

Juiz ANTÔNIO PEIXOTO DE ARAUJO 

Juiz ARNALDO JOSÉ DUARTE DO AMARAL 

Juiz ARNÓBIO TEIXEIRA DE LIMA 

Juiz CARLOS ANTÔNIO SANTA CRUZ MONTENEGRO 

Juiz CARLOS HINDEMBURG DE FIGUEIREDO 

Juiz CLAÚDIO PEDROSA NUNES 

Juiz CLOVIS RODRIGUES BARBOSA 

Juiz EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA 

Juiz EDUARDO SOUTO MAIOR BEZERRA CAVALCANTI 

Juíza FLÁVIA ROBERTA FARIAS DA COSTA ASSUNÇÃO 

Juiz FLÁVIO LONDRES DA NÓBREGA 

Juíza FRANCISCA POLIANA ARISTÓTELES ROCHA DE SÁ 

Juiz FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA 

Juiz FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE FILHO 

Juiz GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO 

Juíza HERMINEGILDA LEITE MACHADO 

Juiz JOÃO AGRA TAVARES DE SALES 

Juíza JOLIETE MELO RODRIGUES HONORATO 

Juiz JOSÉ AIRTON PEREIRA 

Juiz JOSÉ ARTUR DA SILVA TORRES 

Juiz JOSE DE OLIVEIRA COSTA FILHO 

Juiz JOSÉ FABIO GALVÃO 

Juiz JOSÉ GUILHERME MARQUES JÚNIOR 

Juiz JOSÉ MARCOS DA SILVEIRA FARIAS 

Juiz LINDINALDO SILVA MARINHO 

Juiz LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO 

Juiz LUIZ ANTONIO MAGALHÃES 

Juiz MARCELLO WANDERLEY MAIA PAIVA 

Juiz MARCELO RODRIGO CARNIATO 

Juíza MARGARIDA ALVES DE A.SILVA 

Juíza MARIA DAS DORES ALVES 

Juíza MARIA IRIS DIÓGENES BEZERRA 

Juíza MARIA JOSE DE ANDRADE MAIA 

Juíza MARIA LÍLIAN LEAL DE SOUZA 

Juíza MIRELLA DARC DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA 

Juíza NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA 

Juiz NORMANDO SALOMÃO LEITÃO 

Juiz PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO 

Juiz PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA 

Juiz PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA 

Juíza RITA LEITE BRITO ROLIM 

Juíza ROBERTA DE PAIVA SALDANHA 

Juiz RODRIGO ANDERSON FERREIRA OLIVEIRA 

Juiz ROMULO TINOCO DOS SANTOS 
Juiz RUY ELOY 

Juiz SERGIO CABRAL DOS REIS 

Juíza SÍLVIA CERVEIRA WANDERLEY 

Juíza SOLANGE MACHADO CAVALCANTI 

Juiz UBIRATAN MOREIRA DELGADO 

Juíza VERUSKA SANTANA SOUSA DE SA 

Juiz WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO 

 

 

 

 

 

ASSOCIADOS PENSIONISTAS 
 

JACIRA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MONTE 

VÂNIA CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE 

WALMA LOMONTE RODRIGUES 

 



S U M Á R I O 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 5 

 

 

S U M Á R I O 

 

PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL DO TRABALHO ................ 7 
Adriano Mesquita Dantas 

 

TERCEIRIZANDO RELAÇÕES HUMANAS ...................................... 27 
André Nóbrega Branco 

 

IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO: O DIREITO À MENTIRA 

COMO SALVAGUARDA DAS GARANTIAS DE ACESSO E 

SEGURANÇA NO EMPREGO .............................................................. 39 
Camila Rodrigues Neves de Almeida Lima 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS: A SUA EFICÁCIA HORIZONTAL NAS 

RELAÇÕES DE EMPREGO NO BRASIL ............................................ 61 
Carlos Alexandre Pascoal Bittencourt e Silva 

 

TELETRABALHO: UMA ANÁLISE DO ART. 62 DA CLT FRENTE 

AO COMANDO CONSTITUCIONAL LIMITADOR DA JORNADA 

DE TRABALHO ..................................................................................... 85 
Elaine de Carvalho Braga 

 

O DIREITO A UMA VIDA DIGNA: INCIDÊNCIA CONCOMITANTE 

DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 

COMO MEIOS PROTETIVOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR . 101 
Isabella de Melo Soares 

 

DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: A 

PERMENÊNCIA DO DESAFIO NA ERA CONTEMPORÂNEA ...... 119 
Juliana de Lima Silva 

 



S U M Á R I O 

6 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

O MÍNIMO EXISTENCIAL E A PENHORA: UMA ANÁLISE SOBRE  

AS NOVAS EXCEÇÕES À PENHORABILIDADE DE BENS NA 

EXECUÇÃO CIVIL BRASILEIRA À LUZ DOS TRIBUNAIS .......... 131 
Luana Matias Alves de Sousa 

 

FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA, DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

MODELO LEGISLADO: POR UM PADRÃO HERMENÊUTICO .... 163 
Maria Helena Martins Rocha 

 

UM ESTUDO ACERCA DA COMPETÊNCIA PENAL PERIFÉRICA 

EM MATÉRIA TRABALHISTA À LUZ DA NOVA COMPETÊNCIA 

MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO ...................................... 179 
Olavo Nóbrega de Sousa Netto 

 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E REFORMA 

CONSTITUCIONAL: A DIFÍCIL TRAJETÓRIA DE PREVALÊNCIA 

DO TRABALHO DIGNO ..................................................................... 209 
Raíssa Vieira de Souza Mahon 

 

A EVOLUÇÃO DA ESTABILIDADE DA EMPREGADA GESTANTE 

SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL ................................................... 229 
Raysa Natiene de Araújo Rodrigues Campos 

 

O TRABALHO DO PRESO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO ........................................................................................ 249 
Rosane Aparecida Rodrigues 
Sérgio Cabral dos Reis 

 

DISCRIMINAÇÃO POR SOBREQUALIFICA ÇÃO E A APLICAÇÃO 

HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS .......................... 279 
Volya Almeida Leite 

 

ACÓRDÃO PROC  Nº 0047700-24.2013.5.13.0003 ............................ 303 
 
 

 
 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 7 

  
 

PRINCÍPIOS DO DIREITO              

AMBIENTAL DO TRABALHO 

 

Adriano Mesquita Dantas1 
 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Na vigente ordem econômica mundial, pautada pela glo-

balização e pelo neoliberalismo, a otimização dos custos da pro-
dução passou a ser a uma constante, o que desencadeou um movi-
mento de desregulamentação e precarização dos direitos, tendente 
à exclusão social e à degradação ambiental. 

Não foi sem razão, portanto, que a questão ambiental e a 
trabalhista receberam atenção especial da Assembleia Nacional 
Constituinte responsável pela elaboração e promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988. 

No entanto, embora tendo feito opção expressa pela 
valorização do trabalho humano e pela defesa do meio ambiente 
(art. 170, caput e vI, respectivamente), ainda há um aparente 
conflito entre o que a Constituição Federal de 1988 pretendeu 
assegurar e o que é efetivado pelo Estado e pela sociedade no 
mundo dos fatos e conforme a realidade socioeconômica. 

Isso impõe a (re)valorização do texto constitucional em 

                                                 
1 Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Pós-Graduado em Direito do Trabalho e em Direito Pro-
cessual Civil pela Universidade Potiguar (UnP). Mestre em Direito 
Econômico e Doutorando em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Juiz do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, Professor Universitário e Presi-
dente da Amatra13 – Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª 
Região. 



S U M Á R I O 
 

8 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

busca da força normativa e da máxima efetividade dos princípios, 
de forma a evitar o retrocesso social e promover os direitos funda-
mentais à saúde, segurança e integridade física dos trabalhadores. 

É, pois, diante desse contexto que aprofundaremos o estu-
do sobre os princípios do direito ambiental do trabalho, enquanto 
instrumentos de combate à prática de privatização dos lucros e 
socialização dos custos econômicos, financeiros e, principalmente, 
ambientais e sociais da atividade empresarial. 

 
 
2. A VALORIZAÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL E 

TRABALHISTA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988: PROPOSTA DEMOCRÁTICA E EMANCI-
PADORA 

 
A Constituição Federal de 1988 encerrou a era do regime 

militar no Brasil e instituiu o Estado Democrático de Direito, ga-
rantindo cidadania plena e estabilidade democrática às institui-
ções, com o fim da tortura, da censura e das eleições indiretas. 
Apelidada de Constituição Cidadã, instituiu um regime mais 
democrático, justo e humano que o regime autoritário anterior.  

Aderindo ao neoconstitucionalismo, a Constituição Federal 
de 1988 assegurou um vasto rol de direitos e garantias funda-
mentais, com a valorização dos direitos políticos, civis e sociais em 
suas múltiplas dimensões, embora preservada a unidade, harmonia 
e indivisibilidade.  

Rompendo com o passado autoritário e a ordem econômica 
liberal, tem como objetivo a transformação da sociedade e redução 
progressiva da desigualdade socioeconômica existente entre seus 
membros a partir do respeito e efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais. 

Desse modo, para que sejam alcançados os objetivos funda-
mentais traçados na Constituição Federal de 1988, é imprescin-
dível a implantação de políticas públicas que harmonizem e equili-
brem as questões e fenômenos sociais, econômicos e ambientais, 
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proporcionando aos cidadãos vidas longas, saudáveis, produtivas 
e criativas, não sendo mais possível falar em desenvolvimento e 
sustentabilidade com sacrifício socioambiental. 

O sucesso do programa de 1988 pressupõe, portanto, a 
valorização e preservação da questão econômica, como também e 
concomitantemente, da social e ambiental, em nítido reconhe-
cimento de que “é o Estado que existe em função da pessoa huma-
na, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade 
precípua, e não meio da atividade estatal”, como bem ressalta Ingo 
Wolfgang Sarlet2. 

Assim, e a partir do compromisso constitucional de valo-
rização do trabalho humano (art. 170, caput), não é mais possível 
encarar o direito ao trabalho – em todas as suas facetas e peculia-
ridades – como mais um mero fator de produção ou mesmo ser 
avaliado apenas pelo aspecto econômico, de forma que é possível 
afirmar que a livre iniciativa só será exercida de forma legítima se 
cumprir sua função social emancipadora, garantindo cidadania no 
emprego e efetivando os direitos sociais. 

O meio ambiente, por sua vez, recebeu, pela primeira vez, 
proteção constitucional, sendo reconhecido como “bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225). 

Analisando as normas sobre a proteção ambiental existen-
tes da Constituição Federal de 1988, José Rubens Morato Leite e 
Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira3 asseveram que: 

 

                                                 
2  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 9. ed. rev. atual.Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2011, p. 80 
3 Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: 
FARIAS, Talden; COUTINHO, Seráphico da Nóbrega (Coord). Direito 
ambiental: o meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010. P. 126.  
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o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado se insere ao lado do direito à vida, à igualdade, à 
liberdade, caracterizando-se pelo cunho social amplo e não 
meramente individual. Da leitura global dos diversos 
preceitos constitucionais ligados à proteção ambiental, 
chega-se à conclusão de que existe verdadeira consagração 
de uma política ambiental, como também de um dever 
jurídico constitucional atribuído ao Estado e à coletividade. 

 
O art. 225 da Constituição Brasileira, segundo Celso A. 

Fiorillo4, dita as características do bem ambiental, “um bem que 
não é público, muito menos, particular”. É um bem que contempla 
todos, “e não somente as pessoas naturais, as pessoas jurídicas de 
direito privado ou mesmo as pessoas jurídicas de direito público 
interno”. Ou seja, beneficia a “coletividade de pessoas inde-
finidas”, com viés transindividual. 

Para Celso A. Fiorillo, o meio ambiente é a) bem de uso 
comum do povo, ou seja, transindividual, podendo ser desfrutado 
por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e b) 
essencial à sadia qualidade de vida, assim entendido por ser 
fundamental à garantia da dignidade da pessoa humana. Ainda 
segundo o autor: 

 
a contemporânea interpretação dos bens ambientais, criados 
pela Carta Magna de 1988, necessariamente, superou a ta-
canha visão de que o meio ambiente é 'patrimônio público'; 
como tivemos oportunidade de argumentar – inclusive com 
o apoio recente de interpretação realizada pelo STF – o meio 
ambiente e por via de consequência os bens ambientais são 

                                                 
4 O bem ambiental pela constituição federal de 1988 como terceiro gênero 
de bem, a contribuição dada pela doutrina italiana e a posição do 
Supremo Tribunal Federal em face do HC 89.878/10. Revista Direito 
Ambiental e sociedade. Universidade de Caxias do Sul. Vol. 1. n. 1 (jan./jun. 
2011). Caxias do Sul, RS: Eucs, 2011. P.  42-43. 
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os bens fundamentais à garantia da dignidade da pessoa 
humana em nosso Estado Democrático de Direito5. 

 
Com o propósito de assegurar a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a Constituição de 1988 também 
inovou ao tratar do meio ambiente de forma integrada e sistêmica, 
abandonando a velha prática legislativa de disciplinar a questão 
ambiental de forma fragmentada. 

No particular, Antônio Herman Benjamin6 destaca que “o 
todo e os seus elementos são apreciados e juridicamente valo-
rizados em uma perspectiva relacional ou sistêmica, que vai além 
da apreensão atomizada e da realidade material individual desses 
mesmos elementos (ar, água, solo, florestas, etc.)”, arrematando, 
em outra passagem, com a seguinte reflexão: 

 
Ao mudar de rumo – inclusive quanto aos objetivos que visa 
a assegurar – a Constituição, como em outros campos, meta-
morfoseou, de modo notável, o tratamento jurídico do meio 
ambiente, apoiando-se em técnicas legislativas multiface-
tárias. Uma Constituição que, na ordem social (o território 
da proteção ambiental no esquema de 1988), tem como 
objetivo assegurar 'o bem-estar e a justiça sociais' (art. 193), 
não poderia mesmo deixar de acolher a proteção do meio 
ambiente, reconhecendo-o como bem jurídico autônomo e 
recepcionando-o na forma de sistema, e não como um 
conjunto fragmentário de elementos; sistema esse que, não 
custa repetir, organiza-se na forma de uma ordem pública 
ambiental constitucionalizada. 
 

Outro aspecto digno de registro foi a preocupação com as 
gerações futuras, considerando a crescente degradação ambiental e 

                                                 
5 Op. cit. p. 44. 
6 A constitucionalização do ambiente e a ecologização da constituição 
brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens 
Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo. 
Saraiva. 2007, pg. 84/85. 



S U M Á R I O 
 

12 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

o exaurimento dos recursos ambientais disponíveis na terra. A elas 
a Constituição Federal também dispensou tratamento adequado 
em matéria ambiental, tendo como propósito equilibrar os fenô-
menos sociais, econômicos e ambientais e, a partir de seus indi-
cadores, orientar a ação do Estado e da sociedade Enfim, vida 
digna. 

Ora, a sustentabilidade pressupõe o uso racional e adequa-
do dos meio e dos recursos disponíveis para a satisfação das 
necessidades da presente geração sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras, proporcionando vidas longas, saudáveis e 
criativas. Enfim, vida digna. 

Desse modo, não é mais possível falar em desenvolvimento 
e sustentabilidade com sacrifício socioambiental. É, portanto, 
imprescindível a valorização e preservação da questão econômica, 
como também e concomitantemente, da social e ambiental7, para o 
sucesso de um projeto de desenvolvimento. 

                                                 
7  Esse entendimento já foi assimilado, inclusive, pelo Supremo Tribunal 
Federal, conforme o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido na 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3540/DF, 
que teve como Relator o Min. Celso de Mello: “A ATIVIDADE 
ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM 
OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser 
comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de 
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver pre-
sente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional 
que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que 
privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz 
conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de 
meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de 
meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter 
legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do 
meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos 
que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da 
saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de 
causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado 
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 Assim, as políticas públicas devem observar e harmonizar 
as questões ambientais com os direitos fundamentais e o fomento 
da atividade econômica, na medida em que o desenvolvimento 
não deve implicar em sacrifício socioambiental. 

Para José Rubens Morato Leite e Maria Leonor Paes 
Cavalcanti Ferreira8: 

 
A incorporação constitucional de proteção ao meio ambiente 
e a promoção de qualidade de vida, em face da situação 
incipiente do Estado, parece trazer conflituosidade entre os 
novos e os tradicionais fins (direitos), tais como crescimento 
econômico, pleno emprego e muitos outros. Esses novos fins 
(direitos) avançam no sentido de propor mudanças na forma 
de desenvolvimento, com base em uma nova fórmula 
econômica, e propugnam pelo uso racional e solidário do 
patrimônio natural. A par dos avanços no plano consti-
tucional, faz-se mister, para atingir um Estado de Direito 
Ambiental, várias outras mudanças, como, por exemplo, um 

                                                                                                              
este em seu aspecto físico ou natural. A QUESTÃO DO DESENVOL-
VIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 
225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊN-
CIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminente-
mente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de 
obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 
ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a 
uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie 
o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamen-
tais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso 
comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das 
presentes e futuras gerações”. 
8 Op. cit. P. 123.  
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novo sistema de mercado e uma redefinição do direito de 
propriedade. 

 
No que toca ao mundo do trabalho, o conceito de desen-

volvimento sustentável remete necessariamente ao de cidadania e 
dignidade, pressupondo a centralidade da pessoa que trabalha, e 
não das questões econômicas. Assim, o direito ao trabalho digno e 
decente9, enquanto direito fundamental, deve ser valorizado em 
prol da melhoria das condições de vida, como requisito necessário 
para a proteção da dignidade da pessoa humana. 

Não obstante, o Brasil ainda não dispõe de uma política - 
efetiva e eficiente - voltada à sustentabilidade. E mais, a população 
brasileira ainda sequer está conscientizada de que a mudança de 
hábitos é fundamental para se alcançar a tão almejada sustenta-
bilidade. Isso tudo, evidentemente, demanda um planejamento de 
longo prazo, o que contraria as leis do mercado, que visam 
simplesmente o lucro e o ganho imediato, nada planejando para 
além do curto prazo, em detrimento da própria saúde e dignidade 
do trabalhador. 

 
 
 

                                                 
9 No particular, Maria Áurea Baroni Cecato (Interfaces do trabalho com o 
desenvolvimento: inclusão do trabalhador segundo os preceitos da 
Declaração de 1986 da ONU. Prima Facie - Direito, História e Política, João 
Pessoa, v. 11, n. 20, p. 23-42, jan-jun, 2012) adverte que “quando se alude 
ao trabalho decente, como forma de participação do trabalhador em 
todas as dimensões do desenvolvimento, não se refere exclusivamente às 
condições em que o trabalho é realizado. Deve-se entender, ao contrário, 
que essas condições extrapolam o ambiente laboral. Em outros termos, há 
que se ter, como premissa, que a dignidade do trabalho se coloca 
transversalmente nas condições de vida do trabalhador, posto que não 
existe nítida dissociação entre vida e trabalho”. 
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3.  MEIO AMBIENTE DO TRABALHO SADIO E 
EQUILIBRADO: DIREITO FUNDAMENTAL DOS 
TRABALHADORES 

 
O meio ambiente, conforme a Lei n.º 6.938/91, é “o conjun-

to de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas”. 

Não obstante o amplo conceito legal, o cidadão comum 
ordinariamente confunde ou restringe o conceito de meio ambien-
te ao que a lei definiu como recursos ambientais, que são “a atmos-
fera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna 
e a flora”, ignorando o homem e suas interações com o meio. 

Evidentemente, e até mesmo em razão da amplitude do 
conceito legal de meio ambiente, este contempla, além dos recur-
sos ambientais ou naturais, as interações do homem com o am-
biente em seus momentos de lazer ou de trabalho, seja em local 
aberto ou fechado. 

Nesse contexto, fica evidente que o meio ambiente do 
trabalho é espécie do gênero meio ambiente, do mesmo modo que 
a relação de emprego é espécie do gênero relação de trabalho. Fica 
evidente, portanto, que o meio ambiente de trabalho sadio e 
equilibrado é direito fundamental de todos os trabalhadores (in-
formais, autônomos, eventuais, celetistas, estatutários, temporário, 
etc). 

Norma Sueli Padilha10, nesse particular, afirma que: 
 

quando a Constituição Federal, em seu art. 225, fala em meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, está mencionando 
todos os aspectos do meio ambiente. E, ao dispor, ainda, que 
o homem para encontrar uma sadia qualidade de vida, 
necessita viver nesse ambiente ecologicamente equilibrado, 

                                                 
10 Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: Ltr, 2002, p. 32. 
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tornou obrigatória também a proteção do ambiente no qual 
o homem, normalmente, passa a maior parte de sua vida 
produtiva, qual seja, o trabalho. 

 
Temos, com isso, que todos os trabalhadores têm o direito 

fundamental a um ambiente de trabalho hígido, sadio, saudável, 
seguro, confortável e ecologicamente equilibrado, que possa pro-
porcionar uma sadia qualidade de vida, inclusive fora do trabalho. 
É, assim, dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Essas medidas protecionistas visam, em último plano, 
concretizar e materializar direitos e valores maiores previstos na 
Constituição Federal, quais sejam: a vida, a saúde, o trabalho e a 
dignidade da pessoa humana. Nesse norte, a própria Constituição 
explicita que as políticas e ações voltadas à tutela do meio 
ambiente (incluindo o do trabalho) devem ter viés multidisci-
plinar, contemplando as áreas do trabalho, saúde, segurança e 
meio ambiente11. 

                                                 
11  Os seguintes artigos ilustram bem essa situação: Art. 6º São direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição; Art. 7º São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: (…) XXII - redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; Art. 170. 
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI - 
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; VIII - busca do pleno emprego; Art. 
200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: (...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho; Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
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Tratando dessa questão, Cláudio Brandão12 adverte que: 
 

A relação que existe entre meio ambiente e saúde diz 
respeito não apenas à preservação do meio ambiente geral 
(água, ar e solo), mas também à dos locais de trabalho. 
Enfatizando a sua precisão terminológica e destacando 
autores que vêm abordando o tema com enfoques distintos, 
Norma Sueli Padilha assinala a amplitude do conceito de meio 
ambiente, asseverando que 
 
‘[...] é tudo aquilo que cerca um organismo (o homem é um 
organismo vivo) seja o físico (água, ar, terra, bens tangíveis 
para o homem), seja o social (valores culturais, hábitos, 
costumes, crenças), seja o psíquico (sentimento do homem e 
suas expectativas, segurança, angústia, estabilidade), uma 
vez que os meios físico, social e psíquico são os que dão as 
condições interdependentes necessárias e suficientes para 
que o organismo vivo (planta ou animal) se desenvolva na 
sua plenitude’. 

 
Fazendo uma análise crítica, Fábio de Assis F. Fernandes13 

assevera que:  
 

Não obstante o caráter unitário do conceito de meio 
ambiente, uma vez que se rege por princípios e diretrizes 

                                                                                                              
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. § 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: (…) V - controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 
12 Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. São Paulo: LTr, 
2006, p. 69. 
13 A Constituição de 1988 e o Meio Ambiente do Trabalho. Direitos Sociais 
na Constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois. São Paulo: LTr, 
2008, p. 94. 
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comuns, torna-se imperioso conferir maior efetividade às 
normas e princípios do direito ambiental ao meio ambiente 
do trabalho, pois, se, por um lado, a conscientização da 
sociedade na preservação principalmente do meio ambiente 
natural – ar, água, solo, fauna, flora, incluindo os ecossiste-
mas – artificial e cultural, atingiu um nível elevado nos 
últimos anos, o mesmo não se pode dizer em relação à 
proteção do meio ambiente do trabalho. Com efeito, mesmo 
entre os operadores do direito, vê-se certa incompreensão e 
até antipatia com as normas de medicina e segurança do 
trabalho, relegando-se a tais normas uma importância 
menor em comparação com as que compõem o ordenamento 
jurídico trabalhista, ligadas à obtenção de conquistas no 
plano material. 

 
Nesse contexto, o meio ambiente do trabalho, conforme 

Sebastião Geraldo de Oliveira14 “está inserido no meio ambiente 
geral (art. 200, VII, da Constituição da República), de modo que é 
impossível alcançar qualidade de vida sem ter qualidade de 
trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e 
sustentável, ignorando o meio ambiente do trabalho”. 

Portanto, fica evidente que meio ambiente do trabalho, 
sendo o local onde o trabalhador passa boa parte de sua vida, 
normalmente 1/3 dela (8hs por dia), além de ser digno e idôneo, 
deve oferecer condições de salubridade e de segurança, com o que 
também restarão respeitados e tutelados os direitos, igualmente 
fundamentais, à saúde, segurança e integridade física daqueles. 

Conforme ensina Raimundo Simão de Melo15: 
 
O meio ambiente do trabalho, como um dos aspectos do 
meio ambiente, é o local onde as pessoas desempenham suas 
atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilí-
brio está baseado na salubridade do meio e na ausência de 
agentes que comprometem a incolumidade físico-psíquica 

                                                 
14 Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4. Ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 129. 
15 Ação civil pública na justiça do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 243. 
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dos trabalhadores, independentemente da condição que 
ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de 
idade, celetistas, servidores públicos, autônomos, etc.). O 
meio ambiente do trabalho adequado e seguro e a saúde são 
direitos humanos fundamentais do cidadão trabalhador, os 
quais, quando desrespeitados, provoca-se agressões a toda 
sociedade, que, no final das contas, é quem custeia a 
Previdência Social, responsável pelo Seguro de Acidentes do 
Trabalho – SAT e o Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
Portanto, tanto o Poder Público quanto os atores da socie-

dade civil (empregados, empregadores, sindicatos, Ministério 
Público do Trabalho, Comissões Internas de Prevenção de Aciden-
tes, etc) têm o dever de defender e preservar o meio ambiente do 
trabalho, prevenindo e reduzindo os riscos inerentes, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança, para que as presentes e 
futuras gerações tenham acesso ao trabalho decente e digno (típico 
direito fundamental de segunda geração – direito social). 

A tutela do meio ambiente laboral, portanto, visa a defesa e 
efetivação de direitos e valores maiores e igualmente fundamen-
tais, previstos na Constituição Federal (vida, saúde, trabalho, 
segurança, dignidade da pessoa humana etc.). 

Luciano Martinez16, no particular, sustenta, com fundamen-
to nos arts. 200, VIII, e 225, caput, da Constituição Federal de 1988, 
que “os trabalhadores têm o direito de ver reduzidos os riscos 
inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança laboral. Esse é um compromisso não apenas do Estado 
brasileiro, mas de toda a sociedade”. 

Não obstante, presenciamos, em pleno século XXI, um 
verdadeiro descaso do Estado17 e dos tomadores de mão de obra 

                                                 
16  Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 239.  
17  Alguns juristas, bem como gestores públicos, alegam, para tanto, que 
as normas constitucionais que tratam sobre direitos fundamentais apenas 
declaram princípios programáticos, não impondo, efetivamente, uma 
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para com os direitos dos trabalhadores, só tendo efetivação e 
concretização quando atendem aos interesses do capital e do 
grupo político dominante. Nesse contexto, o meio ambiente sadio 
e equilibrado, assim como outros direitos fundamentais dos 
trabalhadores, restam solenemente ignorados, precarizados e 
degradados, não recebendo a tutela adequada. 

 
 
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL DO 

TRABALHO: 
 
A relação laboral, como sabemos, é caracterizada pela 

complexa e muita vezes conflituosa relação entre o capital e o 
trabalho. Em um dos polos está o tomador de mão de obra, 
detentor dos meios de produção; no outro, o trabalhador, em 
regra, hipossificiente e dependente do trabalho para a subsistência. 

Diante do desequilíbrio existente entre as partes contra-
tantes, o Estado estabelece normas e princípios para proteger e 
tutelar o vulnerável, evitando a exploração e assegurando digni-
dade ao trabalhador. 

                                                                                                              
ação do Estado. Defendem, no particular, que as normas que 
regulamentam os direitos sociais são de natureza programática e política, 
apenas firmando compromisso político ou declarando as boas intenções 
do Estado. E mais, defendem que os direitos sociais não criam obrigações 
jurídicas concretas para o Estado, de modo que não poderiam ser 
exigidos judicialmente. Com a devida vênia, tal corrente não se sustenta, 
na medida em que as normas definidoras de direitos fundamentais têm 
aplicação imediata e devem primar, sempre, pela observância do 
princípio da isonomia, não sendo admitidas distinções desprovidas de 
fundamento e razoabilidade. Ora, diante da força cogente das 
Constituições é necessário ter em mente que o ordenamento jurídico deve 
ser interpretado a partir das suas disposições, valores e princípios. Em 
outras palavras: é necessário interpretar a legislação infraconstitucional a 
partir das normas, princípios e valores insculpidos na Constituição 
Federal, notadamente aqueles que versam sobre direitos fundamentais. 
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No âmbito do direito do trabalho, o princípio da proteção, 
considerado a matriz de todo o sistema, ampara o trabalhador 
quando da criação, interpretação e aplicação das normas, vedando 
práticas exploratórias ou abusivas que atentem contra a sua 
dignidade e tutelando, inclusive, a saúde, higiene e segurança 
laboral. 

Assim, é possível afirmar que o princípio da proteção 
também irradia seus efeitos na tutela do meio ambiente do 
trabalho, impondo a adaptação deste às necessidades dos traba-
lhadores, notadamente no que diz respeito à ergonomia e preven-
ção da fadiga, bem como à proteção da vida e saúde. 

O princípio da imperatividade das normas trabalhistas, por 
sua vez, também se aplica ao ambiente do trabalho, proibindo a 
renúncia ou transação em questões que envolvam aspectos 
relacionados à saúde, higiene e segurança, bem como impondo aos 
tomadores de mão de obra a obrigação de cumprir, rigorosamente, 
as normas. 

De outra banda, sendo o meio ambiente do trabalho espécie 
do gênero meio ambiente, também é orientado pelos princípios da 
primariedade ou primazia do meio ambiente, da explorabilidade 
limitada – ou função ecológica – da propriedade, da prevenção, da 
precaução, da educação e conscientização, do poluidor-pagador e 
do desenvolvimento sustentável. 

O meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado, enquanto 
direito fundamental e relacionado à saúde e dignidade dos traba-
lhadores, goza de primariedade ou primazia, não podendo, por 
isso, ser tratado de forma subsidiária ou relegado ao segundo 
plano pelo tomadores de mão de obra, que devem disponibilizar 
um ambiente de trabalho sempre hígido, sadio, saudável, seguro, 
confortável e ecologicamente equilibrado. 

O princípio da explorabilidade limitada – ou função 
ecológica – da propriedade funciona, por sua vez, como limite ou 
baliza do direito à propriedade privada. Com fundamento no art. 
186 da Constituição Federal, a propriedade privada deve observar 
a função social, atendendo, entre outros critérios, ao aproveita-
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mento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (inclusive o 
do trabalho), a observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.  

Conforme Antônio Herman Benjamin18, “com o novo perfil, 
o regime da propriedade passa do direito pleno de explorar, 
respeitado o direito dos vizinhos, para o direito de explorar, só e 
quando respeitados a saúde humana e os processos e funções 
ecológicos essenciais”. 

O princípio da prevenção, por outro lado, deve orientar a 
atividade empresarial, bem como a atividade estatal de fiscaliza-
ção, de maneira a evitar ou prevenir a degradação por atividades, 
atos e omissões sabidamente nocivos ao meio ambiente do 
trabalho. O princípio da precaução, igualmente, deve orientar a 
atividade empresarial na adoção de medidas concretas e eficazes 
diante de qualquer risco ou ameaça de dano ao meio ambiente do 
trabalho, ainda que ausente a certeza da sua ocorrência por falta 
de conhecimento técnico e científico. 

Assim, não se admite qualquer medida protelatória ou 
omissiva no que diz respeito aos riscos de dano ao ambiente de 
trabalho, de forma que a atividade empresarial deve ser reduzida 
ou reordenada diante de mero indício de risco ao ambiente de 
trabalho. 

No particular, os arts. 155 a 158 da CLT, bem como diversas 
NR´s – Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, disciplinam medidas preventivas de segu-
rança e medicina do trabalho, visando a manutenção da higidez do 
ambiente do trabalho. Não obstante, presenciamos, com certa 
frequência, a completa e absoluta negligência com os princípios da 
prevenção e da precaução, em prol do incremento e barateamento 
da produção a todo custo, como forma de viabilizar os propósitos 
da sociedade de consumo, própria da economia neoliberal. 

                                                 
18 Op. cit. p. 72. 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 23 

O princípio da educação e conscientização, positivado nos 
art. 225, §1º, VI, da Constituição Federal, art. 157, II, da CLT e art. 
19, 32º, da Lei n.º 8.213/91, impõe ao Estado e aos tomadores de 
mão de obra a obrigação de informar, educar e conscientizar os 
trabalhadores dos riscos das operações realizadas e dos produtos 
manipulados por estes no ambiente do trabalho. 

Já o princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 225, 
§3º, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade do 
tomadores de mão de obra pelas despesas com a integral e efetiva 
prevenção de danos (adotando medidas inibitórias), bem como 
com a reparação integral do ambiente e dos danos eventualmente 
causados (adotando providência reparatórias) em razão da falta de 
salubridade, higidez ou segurança no meio ambiente, respon-
dendo, nesse caso, de forma objetiva e preferencialmente pela 
reparação específica. 

Assim, a aplicação deste princípio à área laboral pode gerar 
as seguintes consequências para o “empregador/tomador poluidor”: a) 
aplicação de multas pela fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Emprego, nas hipóteses de descumprimento das normas que 
tutelam o meio ambiente laboral (art. 156 e 157, da CLT, entre 
outros); b) reparação dos danos materiais, morais, estéticos e à 
saúde/biológicos causados ao trabalhador ou à coletividade; c) 
reparação, em caráter regressivo, das despesas efetuadas pelo 
órgão previdenciário. 

Há, ainda, o princípio do desenvolvimento sustentável, 
cuja aplicação na área trabalhista está relacionada com o trabalho 
decente e digno e a luta contra o dumping social, caracterizado pelo 
descumprimento reiterado de normas trabalhistas, com sonegação 
de direitos e em prejuízo de toda a sociedade, visando a redução 
dos custos da produção e a competitividade. 

Ora, a globalização, enquanto processo de integração 
econômica, social, cultural e política entre países, gerou efeitos 
colaterais no mercado e nas relações de trabalho, desencadeando 
um movimento de desregulamentação e precarização, acirrando a 
competitividade entre os trabalhadores e aumentando o desem-
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prego, tudo isso em busca da redução dos custos da produção e 
em manifesto prejuízo do primado do trabalho decente e digno. 

O princípio do desenvolvimento sustentável, nesse contex-
to, visa a inclusão dos trabalhadores na cadeia produtiva de forma 
duradoura e o acesso aos direitos sociais trabalhistas, com melho-
ria de sua condição social. Visa, também, a tutela da saúde e da 
higiene do trabalhador, evitando sua exploração e submissão a um 
meio ambiente de trabalho degradado, insalubre, perigoso ou 
penoso, ou seja, danoso a sua saúde e vida. 

Por fim, e guardando estreito nexo com o princípio do 
desenvolvimento sustentável, há o princípio da cooperação entre 
os Estados com o objetivo de proteger o meio ambiente e pro-
mover o trabalho decente, digno e ecologicamente equilibrado. 

No que toca a questão laboral, Arnaldo Sussekind19 lembra 
que a Organização Internacional do Trabalho propôs, sem êxito, “à 
Organização Mundial do Comércio a introdução de cláusulas 
sociais nos tratados e contratos de comércio, visando a condicionar 
a execução destes instrumentos à manutenção de sistemas míni-
mos de proteção social por parte dos países exportadores”. 

Ora, em razão da globalização, muitas empresas estão 
instalando fábricas e unidades produtivas em países com legisla-
ção social frágil ou incipiente, em busca da redução dos custos de 
produção (com o pagamento de menores salários e encargos 
sociais) e de melhores condições de competitividade no mercado 
internacional. Com isso, terminam estimulando a precarização dos 
direitos trabalhistas e a degradação do ambiente de trabalho não 
só dos países de legislação social frágil quanto naqueles cuja 
legislação já está sedimentada, os quais também passam a adotar 
medidas precarizantes em busca da competitividade de produtos, 
sob a alegação de que o custo trabalhista representa um entrave à 
lucratividade. 

                                                 
19 SUSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO, Délio, VIANA, Segradas e 
TEIXEIRA, Lima. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 21a 
ed., vol.I, 2003, p. 201. 
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Nessa ordem de ideias, a observância dos princípios do 
direito ambiental do trabalho promove a higidez e equilíbrio do 
meio ambiente laboral, contribuindo para a preservação da saúde 
dos trabalhadores e a prevenção de acidentes, doenças ou outros 
danos à saúde, muitas vezes de difícil ou impossível reparação 
integral.  

 
 
5. ALGUMAS CONCLUSÕES 
 
O sucesso do projeto de desenvolvimento traçado pela 

Constituição Federal de 1988 pressupõe a valorização e preser-
vação da questão econômica, como também e concomitantemente, 
da social e ambiental. A promoção da cidadania no trabalho, por 
sua vez, pressupõe a materialização das promessas e compro-
missos constitucionais, que não podem ser encarados como cate-
gorias meramente formais e sem significação, promessas demagó-
gicas, simples declaração de boas intenções ou mero ideário 
político-ideológico, já que não se alcança cidadania e dignidade 
com simples reconhecimento abstrato de direitos. 

Em consequência, urge a revalorização do texto constitu-
cional, em busca da força normativa e da máxima efetividade dos 
princípios, já que o meio ambiente de trabalho hígido, sadio, 
saudável, seguro, confortável e ecologicamente equilibrado, que 
possa proporcionar uma sadia qualidade de vida, é direito funda-
mental de todos os cidadãos brasileiros. É, por outro lado, dever 
do Estado e da coletividade promovê-lo, preservá-lo e defendê-lo 
para as presentes e futuras gerações. 

Portanto, cabe ao intérprete e aplicador do direito, diante 
do caso concreto que envolva aspectos relacionados ao meio 
ambiente do trabalho, adotar, com base nos princípios do direitos 
ambiental do trabalho analisados acima, a decisão ou medida mais 
coerente com os ditames da justiça social. 
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TERCEIRIZANDO  

RELAÇÕES HUMANAS 

 

André Nóbrega Branco1 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A tentativa de uniformizar, globalizar e definir os direitos 

humanos tiveram origem após as grandes guerras mundiais, em 
especial a segunda, com a criação da ONU. Desse modo se deu 
início à internacionalização pelas nações de tais direitos, bem como 
uma mitigação no conceito tradicional de soberania, havendo uma 
proteção das pessoas tanto no âmbito interno, como internacional. 
Infelizmente os direitos universais estão sempre em oscilação, ora 
superavitário, ora deficitário. 

O sistema de mercado capitalista prevaleceu na ordem 
mundial, com todo o seu dinamismo. O consolidado sistema for-
dista evoluiu para o toyotista, e continua a progredir em diversos 
ramos mercantis. Bem como a indústria têxtil se reinventou, sendo 
marcado pelo “factoring” e “sweating” system. 

Este sistema abre espaço, para que em São Paulo, seja 
visto cenas de residências de fachada, onde internamente fun-
cionam verdadeiras fábricas de produção têxtil, sem direitos so-
ciais, ou até mesmo os de primeira geração. De certo modo alguns 
trabalhadores não se sentem explorados, quando inseridos neste 
sistema, bem como gera indiferença pela maior parte da sociedade. 

 
 

                                                 
1 Pós-graduando em Direito Material e Processual do Trabalho pela 
Escola Superior da Magistratura Trabalhista – ESMAT 13.  
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SETOR TÊXTIL 
  
A partir da revolução industrial, em especial com a 

criação da máquina de tear, a produção em massa ganha seu 
espaço no mundo moderno. Alfaiates, acostumados com o serviço 
de peças únicas e exclusivas, foram um dos primeiros trabalha-
dores a perder seu espaço para a automação. Bem como, há o 
surgimento do termo Prét-à-Porter, e tem como significado pronto 
para vestir, sendo assim o início da estandardização dos produtos 
finais de produção, tendo o vestuário como movimento de 
vanguarda. 

O factoring system se traduz por um local em que vários 
trabalhadores são reunidos em coletividade, com o escopo de 
obter maiores vantagens que o trabalho realizado em residência. 
Ocorrendo a criação de uma sociedade de produção e de consumo, 
em torno das grandes fábricas, substituindo o sistema doméstico 
de produção.   

Neste sistema também ocorriam explorações e abusos aos 
empregados por parte dos empregadores, que detinham os meios 
de produção. Mas a única vantagem que este sistema propor-
cionou, foi a possibilidade das pessoas se unirem a favor de um 
sentimento, chamado de solidariedade. Permitindo a criação de 
sindicados e associações de trabalhadores, que unidos possuíam 
meios de lutar por direitos e melhorias. Em especial pelo fato de 
ter uma grande massa de trabalhadores reunidas em um único 
local, que tinham um grande poder de barganha. 

O “sweating system” tem relação íntima com este setor. O 
termo remonta ao século XIX, tendo uma ligação com a revolução 
industrial. É uma forma de exploração do “homem sobre o 
homem” caracterizando-se pela manufatura de roupas, em locais 
pequenos, na maioria das vezes em casas residenciais (ocorrendo a 
promiscuidade entre a moradia e o trabalho), jornadas extensas,  
ambiente de trabalho  insalubre, perigoso. A sua principal mão de 
obra é estrangeira e pessoas vulneráveis que foram aliciadas por 
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falsas promessas pelos conhecidos “gatos”, onde o pagamento é 
realizado por peça. De acordo com Renato Bignami:  

 
“As variantes posteriores do prêt-à-porter, como o recente 
fast fashion ou sua vertente italiana pronto moda, nada 
fizeram além de acelerar e baratear ainda mais os processos 
produtivos, aumentando as camadas de subcontratação, o 
fosso social entre elas e pressionando por mais flexibilidade 
no ambiente de trabalho. Ao lado desse processo de super-
flexibilização, está o aumento dos fluxos migratórios, 
experimentado desde o século XIX, fornecendo mão de obra 
vulnerável e abundante para essa crescente indústria.” 

 
Pelo fato destes trabalhadores não serem nacionais (nor-

malmente são bolivianos, paraguaios e peruanos), e serem subme-
tidos a grandes jornadas, a atividade se mantém silente e de difícil 
visualização da sociedade, dificultando denúncias e a atuação do 
ministério público do trabalho. 

No Brasil essa exploração é considerada trabalho escravo 
ou condições análogas à escravidão. No corrente ano (2014) a M. 
Officer foi flagrada se aproveitando deste sistema de terceiriza-
ções, onde cada peça de roupa custa R$ 4,00 (quatro reais). 
Revelando uma atitude nefasta, até mesmo imoral por parte das 
grandes marcas têxteis. Alguns anos atrás a Zara e outras marcas 
de grife também foram flagradas. 

Esta exploração ocorre também na Argentina, em Buenos 
Aires, conforme ressalta Bigami: 

 
“Em Buenos Aires, em 2006, uma oficina de costura irregular 
incendiou-se, levando ao óbito seis integrantes da mesma 
família de costureiros bolivianos. Na capital portenha, 
estima-se que vivam cerca de um milhão de cidadãos 
bolivianos e paraguaios irregulares, a grande maioria 
trabalhando em oficinas de costura não registradas por meio 
do sweating system. Após a trágica ocorrência de 2006, que 
remete aos fatos de 1911 em Nova Iorque, o Estado passou a 
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intervir de maneira mais enérgica e, nas semanas seguintes 
ao incêndio, centenas de oficinas de costura irregulares 
foram interditadas.” 

 
Tal como uma epidemia, esta forma de explorar se mani-

festa em grandes centros urbanos, sendo necessário o empreendi-
mento de forças nacionais e internacionais (especialmente da OIT), 
contra a exploração do trabalho escravo. 

 
  
POSICIONAMENTO LEGAL E DOUTRINÁRIO  
BRASILEIRO 
 
Foi com imensa satisfação, que o Congresso Nacional 

aprovou a PEC do trabalho escravo, de número 57A/99, dando 
uma nova redação ao artigo 243 da CF, afirmando que as 
propriedades em que forem utilizadas mão de obra escrava, será 
desapropriada. Mas essa desapropriação, não teve eficácia plena, 
pois uma lei deverá reger esse procedimento. 

Também tramita no Congresso Nacional, o projeto de lei 
4330/04, que permite a terceirização tanto na atividade meio, 
como na atividade fim. Mas para estimular a criação de empregos 
é necessário flexibilizar o direito laboral, nestas proporções? A 
empresa moderna necessita desta lei para “concentrar-se em seu 
negócio principal” e que negócio principal seria esse? 

Existem duas formas de terceirização citadas por Márcio 
Túlio Viana (2013), a primeira quando a empresa externaliza suas 
etapas de produção, e a segunda quando internaliza trabalhadores 
alheios. 

Ao externalizar as etapas de produção, cada empresa 
ficaria “especializada”, em parte da produção, criando desse modo 
uma malha interligada ao sistema, para a produção do bem de 
consumo. Realizando esta etapa, temos uma empresa dominante 
no mercado, como por exemplo a nike, apple, fiat, ... interligadas 
com diversas outras que produzem para as dominantes do 
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mercado. Desse modo há um desestímulo das grandes empresas 
em contratar empregados, pois são oneradas com encargos sociais 
e trabalhistas, bem como o labor humano sempre foi visto como 
custo e não como um investimento. 

Com a existência de tais empresas formando a malha 
produtiva, segue um capitalismo incontrolável, não apenas em 
busca do lucro, mas em razão da concorrência entre as empresas 
integrantes desse sistema que são levadas a precarizar as condi-
ções no ambiente em que os trabalhadores estão inseridos. Há a 
tentativa de se esconder do Estado, pois introduzidas neste esque-
ma as empresas não conseguem cumprir as normas trabalhistas, 
bem como as regulamentações do ministério do trabalho e 
emprego, pelo fato de não terem os investimentos necessários em 
maquinário e recursos, bem como a dependência com a empresa 
dominante, que impede uma negociação equilibrada com as 
contratadas e subcontratadas. 

A terceirização internalizada, atinge a pessoa do traba-
lhador, este não se sente parte da instituição, é visto como uma 
ameaça ao empregado (efetivo), criando uma competição interna, e 
pela natureza da terceirização ser temporária, o trabalhador nunca 
se firmaria na empresa tomadora. Deste modo dificulta e pulveriza 
a formação de sindicatos, impedindo a negociação coletiva, 
conservação e aquisição de novos direitos. 

As principais frentes de flexibilização trabalhista no Brasil 
se relacionam com aspectos fundamentais da relação de emprego, 
incidindo precipuamente no tempo de trabalho, salário e despe-
dida. Estes pontos geram maior aflição ao empregado e são os 
principais elementos de proteção do direito do trabalho, junta-
mente com os encargos da previdência social. 

Entre 1998 e 2001, foram editadas leis, com a finalidade de 
aquecer a economia Brasileira, como por exemplo a lei 9601/98 
que contemplou o banco de horas, a regulação do trabalho por 
tempo parcial, a inserção do 458 §2º que não considera salário 
certas utilidades concedidas pelo empregador. Diante deste perío-
do flexibilizador, não foram observadas melhorias nas taxas de 
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desemprego no país. Apenas com o aquecimento da economia fora 
visto avanços no cenário. 

Com a terceirização da produção, algumas medidas de 
proteção ficam com suas estruturas abaladas, pois de acordo com o 
art. 93 da lei 8213/94 a empresa com 100 ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com benefi-
ciários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilita-
dos. E prejudica a legislação relativa ao aprendiz, pois as empresas 
são obrigadas a matricular e empregar, nos cursos dos serviços 
nacionais de aprendizagem um número de aprendizes equivalente 
a 5% no mínimo e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes. 
Deste modo prejudica até mesmo a inclusão social das pessoas 
com deficiência, pois diminui o acesso de aprendizes nas grandes 
empresas. 

De acordo com dados do TST as empresas terceirizadas 
são 22 das 100 maiores devedoras da justiça do trabalho. Contem-
plando a lista tem empresas ligadas ao agronegócio, vigilância, 
limpeza e dois bancos (Caixa Econômica Federal e o Banco do 
Brasil). Caso possa terceirizar em qualquer atividade, provável-
mente haverá uma epidemia terceirizadora no mundo laboral 
brasileiro. 

Vale salientar o posicionamento de Paulo Luiz Schmidt 
(2013), afirmando que o projeto de lei “ofende direitos sociais e 
marca um retrocesso sem precedentes. E nem falo só do Brasil. 
Digo que não há precedente tão nefasto e radical em qualquer país 
do mundo ocidental”. 

De acordo com o modelo capitalista, Arion Sayão Romita 
(2008, p. 79) afirma que: 

 
Não há empresário que, por mais flexível que seja a 
regulação do trabalho, contrate empregados se considerar 
que sua presença é inútil; da mesma forma, não há 
empresário que, a despeito de toda a rigidez da lei, deixe de 
admitir um empregado se este for imprescindível ao sistema 
produtivo. 
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Os princípios e direitos fundamentais estabelecidos na 
Constituição, seguem características próprias, bem como são dota-
das de eficácia e são regidas pela vedação ao retrocesso. Dificul-
tando, deste modo sua aplicação no ramo trabalhista, porquanto é 
regido pelas leis de mercado globalizado, sendo difícil sanar tais 
problemas apenas com a normatividade interna.  

Conforme afirma Teixeira e Barroso (2009):  
 

Considera-se, pois, o princípio do não retrocesso social, co-
mo um verdadeiro princípio de resistência à dinâmica flexí-
vel do trabalho, com a necessidade de reconhecimento no 
ordenamento jurídico e se necessário for, por norma expres-
sa constitucional, observando o elemento finalista de melho-
ria da condição social do trabalhador, presente no caput do 
art. 7º da Constituição, como instrumento de realização do 
princípio maior e adrede em todos os ramos jurídicos: o 
princípio da dignidade da pessoa humana.  

 
Apesar da literalidade, tal princípio se torna de difícil 

aplicação em um contexto de crise global e aumento do desem-
prego. Mas na época do pleno emprego, anunciada pela mídia 
todos os meses, a vedação ao retrocesso social deve ser aplicável 
para salvaguardar direitos anteriormente conquistados. 

De acordo com Arnaldo Sussekind (2009, p. 64) 
 

A verdade é que a prevalência das leis do mercado “coisi-
fica” o homem, porque tudo é considerado mercadoria. É 
mister a visão sociológica e jurídica dos legisladores e dos 
interpretes do sistema de proteção ao ser humano, visando a 
harmonizar o social com o econômico, sem menosprezar a 
força normativa da realidade contemporânea. 

 
Na justificação do projeto de lei 4330/04, a sua finalidade 

precípua é viabilizar a “necessidade que a empresa moderna tem 
de concentrar-se em seu negócio principal e na melhoria da quali-
dade do produto ou da prestação de serviço”. Deste modo o Brasil 
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está privilegiando a produção de bens e consequentemente o 
consumo em grande escala, em detrimento do trabalhador. 

Quando uma empresa de grande porte pode terceirizar 
todas as suas atividades, suas maiores preocupações não estarão 
ligadas ao ramo trabalhista, mas sim ligadas aos contratos com 
outras empresas, visando redução de custos. Terá intensificado o 
ramo cível, em especial o ramo de marketing e propaganda, 
estimulando o consumo em massa, associando-o a felicidade e 
realização pessoal. A real preocupação desta empresa será o 
destinatário final da produção. 

Atualmente a indústria têxtil é uma aliada da precari-
zação e terceirização do trabalho. O Ministério Público não possui 
meios e nem o aparato necessário para combater de modo eficiente 
o “sweat system”, sendo necessário que o legislativo debata sobre 
tais matérias e não se omita de legislar. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
O capitalismo sempre procurará diminuir os custos da 

produção e maximizar os lucros. Na maioria das vezes a balança 
pende para o lado mais fraco, que é o trabalhador, instado a 
“matar leões” todos os dias, se veem órfão e vulnerável, em um 
Estado que não consegue proteger e salvaguardar os direitos dos 
empregados. 

Desde o século XIX, o “sweat system” vem se reinven-
tando com o passar do tempo. Afrontando diversos dispositivos 
pátrios e a convenção 29 da OIT, não é possível que esta 
exploração continue enraizada em centros urbanos da sociedade. 

Na perspectiva dos direitos humanos, deveriam estar 
enraizadas no seio da população que os direitos sociais são con-
quistas, asseguradas por meio de lutas e desprendimento de 
tempo. Infelizmente, tem se observado que tais progressos são vis-
tos como benesses e concessões a determinadas classes (chamadas 
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de minorias), criando um sentimento negativo ou até mesmo a 
indiferença.  

Portanto afirma Stéphane Hessel que “Por isso, apelamos 
sempre para uma verdadeira insurreição pacífica contra os meios 
de comunicação de massa, que, como horizonte para os nossos 
jovens, só sabem propor o consumo de massa, o desprezo aos mais 
fracos e à cultura, a amnésia generalizada e a competição desen-
freada de todos contra todos”. Desse modo é criada uma ilusão 
midiática na população que os impede de agir, ou mesmo enten-
der as mudanças que o país está passando.  

Caso essa lei seja aprovada, os direitos sociais dos traba-
lhadores se minguarão, durante este retrocesso social, haverá um 
sofrimento na maior parte da população, ao passo que para lutar 
contra esta lei, se perderá algo que é impossível de recuperar ou 
mensurar em valores monetários, que é o tempo de vida perdido 
por algo que pode ser evitado, ou no mínimo deve ser mais 
debatido perante a sociedade e não apenas pelos representantes. 
Em especial pelo fato de ver a exploração do homem pelo homem 
se repetir durante a história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
BIGNAMI, Renato. Trabalho escravo contemporâneo: o sweating sys-
tem no contexto brasileiro como expressão do trabalho forçado urbano.  
Disponível em: < 
http://reporterbrasil.org.br/agenciadenoticias/trabalhoescravo.pdf> 
acesso em:12/08/14 
 

http://reporterbrasil.org.br/agenciadenoticias/trabalhoescravo.pdf


S U M Á R I O 
 

36 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

BRASIL. Superior Tribunal do Trabalho. Empresas terceirizadas são 22 

das 100 maiores devedoras da Justiça do trabalho. 28 ago. 2013. 
Disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/empresas-terceirizadas-sao-22-das-100-
maiores-devedoras-da-justica-do-
trabalho?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_i
d%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dno
rmal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%
3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE
_89Dk_delta%3D10%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INST
ANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue> Acesso em: 29 ago. 2013. 
 
DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Flexissegurança nas relações de 

trabalho. Que bicho é esse?. 05 jun. 2008. Disponível em: 
<http://calvo.pro.br/media/file/colaboradores/jose_affonso_dallegrav
e_neto/jose_dallegrave_neto_flexiseguranca2.pdf>. Acesso em: 10 ago. 
2013 
 
MAIOR, Jorge Luiz Souto.PL 4.330, o Shopping Center Fabril:Dogville 

mostra a sua cara e as possibilidades de redenção. 12/08/13. Disponível 
em:< http://www.anamatra.org.br/index.php/artigos/pl-4-330-o-
shopping-center-fabril-dogville-mostra-a-sua-cara-e-as-possibilidades-
de-redencao> Acesso em 20/10/13. 
 
ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 
São Paulo: LTr, 2005 
 
________. Flexigurança: a reforma do mercado de trabalho. São Paulo: 
LTr, 2008. 
 
SCHMIDT, Paulo Luiz. Terceirização: Entrevista especial com Paulo 

Luiz Schmidt. 10/10/13. Disponível em: < 
http://www.anamatra.org.br/index.php/anamatra-na-
midia/terceirizacao-entrevista-especial-com-paulo-luiz-schmidt> Acesso: 
em 20/10/13.  
  



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 37 

SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010 
 
TEIXEIRA, Sérgio Torres ; BARROSO, Fábio Túlio. O principio do 

direito do trabalho diante da flexibilidade laboral. Rev. TST, Brasília, 
vol. 75, n.3, jul/set 2009. Disponível em: 
<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/13662/004_
sergiotorresteixeira.pdf?sequence=1> . Acesso em: 2 ago. 2013 
 
VIANA, Márcio Túlio. Terceirizando o direito: novos enfoques sobre o 

PL no. 4330. 09/10/13. Disponível em: 
<http://www.anamatra.org.br/index.php/artigos/terceirizando-o-
direito-novos-enfoques-sobre-o-pl-no-4330> Acesso: 20/10/13 
 
REPÓRTER BRASIL. MPT aciona Justiça para que M. Officer seja banida 
de São Paulo por explorar escravos. Disponível em: < 
http://reporterbrasil.org.br/2014/07/mpt-aciona-justica-para-que-m-
officer-seja-banida-de-sao-paulo-por-explorar-escravos/> Acesso em: 
22/07/14 

 
 
 
 
 
 

http://reporterbrasil.org.br/2014/07/mpt-aciona-justica-para-que-m-officer-seja-banida-de-sao-paulo-por-explorar-escravos/
http://reporterbrasil.org.br/2014/07/mpt-aciona-justica-para-que-m-officer-seja-banida-de-sao-paulo-por-explorar-escravos/
http://reporterbrasil.org.br/2014/07/mpt-aciona-justica-para-que-m-officer-seja-banida-de-sao-paulo-por-explorar-escravos/
http://reporterbrasil.org.br/2014/07/mpt-aciona-justica-para-que-m-officer-seja-banida-de-sao-paulo-por-explorar-escravos/


S U M Á R I O 
 

38 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 39 

 
 

IGUALDADE E NÃO  

DISCRIMINAÇÃO: o direito  

à mentira como salvaguarda  

das garantias de acesso e  

segurança no emprego 

 

Camila Rodrigues Neves de Almeida Lima1 
 

 
I.  Introdução 
 
O Direito, antes de mais nada, precisa ser efetivo. Efetivo 

na medida em que seja condizente com a realidade (necessita 
manter-se atual e no compasso das mudanças sociais) e capaz de 
produzir efeitos jurídicos almejados. No entanto, precisa também 
ser o Direito sensível, considerar a questão que se apresenta sob 
um viés sociológico, político e econômico. Deve guardar a pers-
pectiva de ser justo, de incorporar as necessidades da sociedade e 
de amparar fenômenos sociais na medida em que estes sejam 
formulados como bens jurídicos.  

Partindo dessa perspectiva, e com base no processo da 
mutabilidade social fincado na teoria arendtiana que, dinâmica-
mente modifica situações e cria novos processos, emana a neces-
sidade de o ordenamento jurídico acompanhar essa evolução 

                                                 
1 Mestranda em Ciências Jurídico-Laborais na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (FDUC). Pós Graduada em Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura Trabalhista 
da Paraíba (ESMAT 13). Pós Graduada em Processo Civil pelo Centro 
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). Advogada.  
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social, mantendo sempre, sob a égide de seu arcabouço jurídico, a 
tutela desses bens (direitos, garantias e liberdades). 

O texto aborda inicialmente a questão do direito à igual-
dade e à não discriminação e seu processo de constitucionalização 
(a níveis lusitano e brasileiro) para, em seguida, ressaltar a esfera 
dos direitos inerentes à personalidade do trabalhador (vida, saúde, 
segurança, privacidade e integridade) sob o aspecto da garantia de 
acesso e de segurança no emprego. Problematizam-se as tensões 
resultantes dessa contenda, pelo que propomos a análise da con-
traposição normativa entre o direito à mentira vs. o dever con-
tratual da verdade, quando mensuradas questões inerentes à vida 
privada do trabalhador (em especial acerca de sua saúde), com 
base na fundamentação dos direitos constitucionais acima mencio-
nados. 

Entre os fatores de desigualdade, em qualquer dimensão 
(social, política, jurídica e econômica), destacamos aqueles rela-
tivos ao gênero, raça, idade, crença religiosa, ideologia e orientação 
sexual, situando nosso recorte de análise em torno da realidade do 
soropositivo assintomático (VIH) e do portador da SIDA, colo-
cando em relevo as possíveis condutas discriminatórias por parte 
do empregador (ou de superior hierárquico) e as consequências 
dessa prática coibida internacionalmente (OIT, OMS, cartas oci-
dentais, tratados internacionais). 

 
 

II. Fundamentos dos direitos principiológicos à 
igualdade e à não discriminação 

 
1. Noções acerca do direito à igualdade 
 
A construção da noção de igualdade entre os homens 

decorre de longa trajetória histórica. Seu marco temporal remete 
ao Cristianismo e sua gênese filosófica recebeu intervenções de 
filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de 
Aquino e Rousseau, elevando-a ao patamar de princípio funda-
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mental e provocador de Justiça, que demanda uma normatividade 
genérica, a fim de que seja coibida a concessão de privilégios2. 

Originário dos ideais iluministas, que influenciaram as 
revoluções liberais do século XVIII, os direitos fundamentais3, por 
sua vez, deságuam nos processos de constitucionalização francês 
(com a Revolução Francesa em 17894), americano5 (em 1787) e 
inglês (Bill of Rights, em 1689), para logo serem propagados como 
modelo pelo universo jurídico ocidental, promovendo a igualdade 
proveniente da lei6, bem como a abolição de predileções (espe-
cificamente, distinções e consequentes discriminações). 

Dessa conjuntura sociopolítica emana a garantia constitu-
cional dos direitos e liberdades como ideia central de Estado de 
Direito, determinando a proteção formalizada e institucionalizada 
do cidadão na ordem jurídica, e reclamando a presença de meca-
nismos socioeconômicos dirigidos e planificados para atingir a sua 
concretização. Visava, assim, o Estado Liberal de Direito, impedir 
a arbitrariedade estatal, surgindo como elemento essencial os 
direitos fundamentais, representando uma baliza ao poder estatal, 

                                                 
2 DRAY, Guilherme Machado. O princípio da igualdade no direito do trabalho 
– sua aplicabilidade no domínio específico da formação de contratos 
individuais de trabalho. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. 
3 Ressalta DRAY, Guilherme Machado, op. cit., a inércia das constituições 
liberais em abordar os direitos sociais, ineditamente salvaguardados pela 
Constituição de Weimar, em 1919, instituindo o Estado Social de Direito e 
consagrando em seu arcabouço institutos como a greve, propagado pelas 
concepções liberais da época. 
4 Enquanto a Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789, asse-
vera a noção de que os homens nascem livres e iguais em direito, apenas 
a Constitution du 24 juin 1793 registra-se a igualdade perante a lei. 
5 Importante fazer referência a precedente Declaração de Direitos da 
Virgínia, de 1776, também influenciada pelo pensamento iluminista, da 
qual emana a igualdade naturalmente inerente ao homem.  
6 Em contrapartida, é com as contribuições do constitucionalismo alemão 
(1815-1948) que o direito à isonomia passa a ser analisado também sob o 
viés material, vide DRAY, Guilherme Machado, op. cit. 
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entre eles a separação de poderes nos termos montesquianos e a 
garantia de direitos e liberdades individuais. 

Com relação ao constitucionalismo lusitano, suas Cartas 
Magnas (de 1822, 1826, 1838 e 1911), na esteira do constitucio-
nalismo americano e francês, preconizaram-na nos parâmetros da 
igualdade formal, entretanto, apenas consagrada aos portugueses.  

A atual Constituição da República Portuguesa (CRP), de 
1976, determina, em seu artigo 13º, que a igualdade formal e lega-
lista é devida a todos os cidadãos, coibindo privilégios ou diferen-
ciações discriminatórias, com base nas universais categorias sus-
peitas7, seguindo os preceitos emanados pelo constitucionalismo 
liberal clássico do século XVIII.  

Com relação ao posicionamento constitucional brasileiro, 
o preâmbulo de sua Carta Política8, de 1988, informa preliminar-
mente os fundamentos perseguidos por este Estado Democrático 
de Direito, dos quais destacamos a igualdade, novamente disposta 
no caput do artigo 5º. Desse modo, na medida em que reconhece à 
igualdade o status de direito fundamental, atribui-lhe, também, 
roupagem de garantia constitucional, pelo que da conjugação 
desse princípio com o da dignidade da pessoa humana, vislumbra-
se a disposição e a efetivação dos direitos da personalidade, salien-
tando a preocupação desse Estado9 em evitar ações discrimi-
natórias, temática a ser explorada no tópico a seguir. 

                                                 
7 LOPES, Dulce. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem vista à luz do princípio da não discriminação, nº 14. Lisboa: Coimbra 
Editora, 2011, p. 47-75. 
8 Destacamos, no mais, a presença de noções de igualdade nas Cartas 
Constitucionais brasileiras de 1824 (Carta Imperial), de 1891 (estabeleceu 
a igualdade e aboliu regalias), de 1934 (proibiu a diferença salarial), de 
1937 (propaga a isonomia formal e genérica) e a de 1967 (proibiu 
diferenças salariais e de admissão ao emprego). 
9 LIMA Neto, Francisco Vieira. O direito de não sofrer discriminação genética: 
uma nova expressão dos direitos da personalidade. MAZZEI, Rodrigo 
(coord.). Coleção Direito Privado. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008. 
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2. Noções acerca do direito à não discriminação 
 
Nesse processo de formação do corpus jurídico liberal-

democrático, insurge o princípio da não discriminação para 
substanciar10 e completar o sentido abstrato11 da isonomia. Assente 
na “vertente negativa do princípio da igualdade”12, o preceito da 
proibição em diferenciar é concebido como baliza constitucional 
que visa impedir atitudes arbitrárias e ilegitimamente diferen-
ciadoras, sobretudo na seara laboral, pelo que possui o condão de 
materializar13 a noção genérica e efêmera do conceito de igualdade 
(formal e material)14. 

No âmago dessa questão, ressaltamos que não será admi-
tida a diferenciação com base em critérios subjetivos, aleatórios ou 
odiosos15 sobre grupos individualizados, mas apenas assentidos os 
preceitos diferenciadores que tenham por base elementos objeti-

                                                 
10 Nessa perspectiva, o “princípio da igualdade seria uma fórmula vazia, 
neutra, pois dele não decorreria qualquer directiva sobre o tratamento 
concreto das situações”, vide DRAY, Guilherme Machado, op. cit., p. 61. 
11 LOPES, Dulce. O princípio da não discriminação em razão do sexo na ordem 
jurídica comunitária. Temas de Integração, vol. 4, nº 8, Coimbra, 1999, p. 
93-158. No entanto, não buscamos propagar a ideia de ser um princípio 
irrisório ou irrelevante, muito pelo contrário. O princípio da igualdade 
possui carga histórica e imensurável valor jurídico. Procuramos, apenas, 
destacar a sua fragilidade em termos de inexatidão conceitual, pelo que 
necessita de um acessório normativo pragmático, que logre materializar as 
noções de sua proteção. 
12 DRAY, Guilherme Machado, op. cit., p. 96. 
13 Concebe LOPES, Dulce, A jurisprudência do Tribunal…, p. 47 e 52, ser o 
“direito à não discriminação como uma cláusula normativa aplicável por 
si mesma – uma self-standing clause”.   
14 CANOTILHO, Mariana. Brevíssimos apontamentos sobre a não 
discriminação no direito da União Europeia. Revista Julgar, Lisboa: 
Coimbra Editora, nº 14, 2011, p. 101-111.  
15 CANOTILHO, Mariana, op. cit. 
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vos, abstratos e convenientes, respaldados por postulados consti-
tucionais vigentes16. 

Com efeito, admitir-se-ão as diferenciações normativas, 
constitucionalmente pertinentes, que visem indivíduos indetermi-
nados e cotidianamente prejudicados ou excluídos, a fim de que, 
com a norma de tratamento diferenciado (porém legítimo e consti-
tucional) haja um restabelecimento generalizado da isonomia 
material. 

Dessa forma, a diferenciação com base na discriminação 
positiva17, por meio do tratamento temporário, objetiva elevar 
grupos específicos (ressaltamos, grupos in concreto) ao patamar 
isonômico. Nesses termos, para ser considerada legítima e, por-
tanto, constitucional, a diferenciação normativa deverá ser baliza-
da pelos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação, 
adequação18 e com ausência de arbitrariedade. 

A fim de se neutralizar os evidentes tratamentos diferen-
ciados e ilegítimos, impera a necessidade de produção de efetivas 
e compensatórias (nacional e internacional19), importando os 
direitos sociais20 em normas de caráter discriminatório positivo. 

                                                 
16 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio 
da Igualdade. 3ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004. 
17 Acrescenta MONTEIRO DE BARROS, Alice. Curso de direito do trabalho. 
9ª ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 890, que “não constituem discriminação as 
medidas especiais de proteção ou assistência”, que visem reestabelecer a 
isonomia material por meio do tratamento normativo diferenciado, 
denominando o referido instituto de discriminação reversa, com base na 
justiça distributiva e compensatória. 
18 DRAY, Guilherme Machado, op. cit.; LOPES, Dulce, A jurisprudência do 
Tribunal... 
19 Destacamos os avanços registrados acerca da proibição em discriminar 
por diplomas internacionais: Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial (CEDR) da ONU, em 1965; Convenção 
nº 111 da OIT, em 1958; Convenção nº 156 da OIT, em 1981; e, Carta 
Social Europeia, de 1961. 
20 DRAY, Guilherme Machado, op. cit., p. 103. 
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Em tempo, destacamos que a discriminação comporta 
uma subdivisão doutrinária. A modalidade direta seria a discri-
minação expressamente declarada, com nítida, intencionada e 
ilegítima vontade em diferenciar (ou tratar isonomicamente sujei-
tos que mereçam tratamento diferenciado), ao passo em que o ato 
discriminatório indireto seria as normas que formalmente são 
igualitárias e neutras21 (blind criterea), mas que produzem, material 
e correlativamente, efeitos diferenciados e desproporcionais às 
categorias suspeitas. 

Sob essa questão, Celso Antônio Bandeira de Mello22 
peculiarmente destaca ser necessário o intento da norma, a 
despeito do instituto da discriminação indireta, pelo que exige o 
autor a necessidade de a lei vislumbrar discriminação descritiva, 
não reconhecendo as situações aleatórias e eventuais, entendi-
mento esse com o qual não corroboramos. 

Colocamos em pauta a temática da discriminação indi-
reta, pelo que destacamos a necessidade de reconhecimento e de 
repúdio dessa obscura prática legislativa, na medida em que 
nenhuma diferenciação, mesmo que aleatória e momentânea, 
poderá ser sutil, mas provocadora de concreta discriminação e 
incompatível com os ideais constitucionais universalmente propa-
gados. Vislumbramos o referido pensamento como retrógrado, 
pelo que indiretamente pode acobertar práticas legislativas 
ilegítimas sob o argumento de não terem sido intencionalmente23 
provocadas, argumentação essa difícil de ser comprovada.  

Com base nessa compreensão, evidenciamos que a ques-
tão da discriminação, mascarada sob a forma de norma jurídica, 
traduz-se em uma da(s) nuance(s) da perversidade social24, que tenta 

                                                 
21 LOPES, Dulce, A jurisprudência do Tribunal... 
22 Op. cit., p. 45. 
23 LOPES, Dulce, O princípio da não discriminação…  
24 ROUXINOL, Milena Silva. O direito do profissional de saúde portador 
de VIH/SIDA ao exercício da sua profissão. Lex Medicinae: Revista 
Portuguesa de Direito da Saúde, ano. 8, nº 16, 2011, p. 127-133. 
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agregar legitimidade a uma demanda passível de provocar o 
embate de interesses, despertando a contraposição normativa 
capaz de, com base em justificativas infundadas, sobrepor direitos 
e garantias, sob o preocupante pretexto da máxima do bem e da 
segurança da sociedade. 

Isso posto, acaba por se traduzir a norma in a two-way 
street, na medida em que ampara bens jurídicos, protegendo, dessa 
forma, os direitos da personalidade25, mas que pode vir a rela-
tivizar os direitos dos trabalhadores em prol de interesses da cole-
tividade, provocando a contraposição normativa de bens juridica-
mente protegidos em atrito. 

No mais, vislumbra Dulce Lopes uma terceira classi-
ficação da norma discriminatória, entendendo existir a possi-
bilidade de uma discriminação passiva, por parte do Estado, ao “se 
abster de tomar as medidas necessárias para prevenir ou remediar 
a ocorrência de situações discriminatórias”26, transportando, acer-
tadamente, a responsabilidade ao Estado que, por omissão, não 
agiu em prol da prevenção e da promoção de medidas positivas 
que visem a proibição (e a coibição) em discriminar. 

No âmbito do ordenamento jurídico português, a questão 
da não discriminação é alçada à categoria de postulado consti-
tucional (artigo 13º da CRP). Para além de promover e de garantir 
a isonomia formal e material indistintamente, enfatiza a referida 
Carta Política Portuguesa a necessidade de se amenizar (quando 
não eliminar) as desigualdades gerais por meio da redistribuição 
legislativa dos níveis de diferenciação, preceito materializado ao 
nível normativo, sendo promulgada a Lei nº 134/99, e sua 
posterior regulamentação pelo Decreto-Lei n.º 111/2000. O Código 
do Trabalho português, por sua vez, aborda a temática da não 
discriminação (bem como da igualdade), regulamentando medidas 
como o acesso isonômico ao emprego e à tutela por normas 
discriminatórias positivas. 

                                                 
25 LIMA Neto, Francisco Vieira, op. cit. 
26 A jurisprudência do Tribunal…, p. 54. 
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Por sua vez, o ordenamento jurídico brasileiro aborda o 
preceito da não discriminação tanto no diploma constitucional 
quanto em dispositivos infraconstitucionais, apreensão consagrada 
no artigo 3º, inciso IV da CF/1988. No que se refere aos direitos 
sociais, a Carta brasileira a eles dedica um capítulo, estabelecendo, 
em seu artigo 7º, os termos da igualdade.  

Enfatizamos que a noção de repúdio a práticas discrimi-
natórias pelo ordenamento jurídico é intrínseca à prerrogativa da 
dignidade que, relacionada aos direitos da personalidade, deman-
dam tratamento igualitário e justo perante a lei e pela lei, preceito 
garantido pelas ocidentais Cartas Políticas27 e por outros diplomas 
de cunho internacional28. 

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, 
CRB/1988 e art. 1º, nº 1 da CRP/1974), por sua vez, encontra-se 
elencada no texto constitucional como um dos valores norteadores 
dos Estados de Direito brasileiro e lusitano, constituindo um 
verdadeiro dano (ao trabalhador) a violação à sua privacidade e 
intimidade, sendo cabível indenização reparatória. Ao analisar o 
supracitado artigo, constatamos que os direitos da personalidade 
devem ser conjugados à dignidade da pessoa humana, pelo que 
rogam a efetivação do direito à igualdade e, em termos laborais, a 

                                                 
27 Modelo constitucional centrado na dignidade da pessoa humana e 
reproduzido, mesmo que implicitamente, pelas Cartas brasileira, 
portuguesa, espanhola, italiana, alemã e francesa, entre outros diplomas. 
28 O direito à igualdade encontra-se consagrado, entre outros diplomas: 
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, em 1789; 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, em 1948; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948; 
Convenção Europeia para a proteção dos direitos humanos e liberdades 
públicas, em 1950; Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, em 1966; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 
1966; Convenção Americana dos Direitos Humanos; Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 2000; Diretiva 2000/43/CE; 
Diretiva 2000/78/CE.  
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efetivação, também, das garantias de acesso e de segurança no 
emprego, aspectos que analisaremos nos tópicos subsequentes.  

 
 
III. Dos direitos da personalidade do trabalhador –     

noções de privacidade e integridade 
 
Considerando o âmbito normativo dos direitos sociais, 

observamos que o arcabouço jurídico busca amparar a manifesta 
situação de desequilíbrio de forças entre o trabalho e o capital, 
alçando-o ao status de direito constitucional fundamental, na 
tentativa de restabelecer a uma situação de equilíbrio (ao menos 
jurídico formal), concedendo aos trabalhadores direitos, garantias 
e liberdades. Com base nessa perspectiva, abordaremos os direitos 
sociais de acesso e de segurança no emprego sob a ótica do direito 
à igualdade e à não discriminação. 

Em que pese a discussão vigente acerca dos direitos da 
personalidade do trabalhador, destacamos a baliza constitucional 
que impõe a necessidade de respeito e de proteção a sua priva-
cidade e integridade, bem como o desprezo normativo a condutas 
discriminatórias. Assim, conforme anteriormente constatado, 
efetiva-se a proteção jurídica da personalidade do trabalhador 
através da conjugação das garantias da isonomia e da dignidade 
da pessoa humana, resultando na proibição jurídica a ações 
discriminatórias. 

No presente contexto, embora apresentando ampla nor-
matização protetiva, em que vigoram relações sociais cada vez 
mais complexas e potencializadoras de conflitos, foi-se gradativa-
mente constatando uma maior transgressão aos direitos relativos à 
personalidade, porém não protegidos efetivamente pelo ordena-
mento jurídico.  

Pari passu, a partir da noção (ampla e abstrata) da tutela 
dos direitos da personalidade, conjugada à perspectiva da garantia 
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da igualdade, surge a necessidade de uma cobertura mais ampla e 
da efetiva proteção jurídica29. 

Situando a realidade normativa brasileira, destacamos 
que, em nível infraconstitucional, a Lei nº 9.029/95 consagra o 
acesso e a segurança no emprego, ao passo em que proíbe práticas 
discriminatórias. Também o Código Civil, de 2002, atua nessa 
direção quando registra, no artigo 11, serem intransmissíveis e 
inalienáveis os direitos da personalidade, pelo que comporta repa-
ração indenizatória a ameaça ou lesão a esses direito. 

Em termos do direito português, constatamos o registro 
da noção de privacy como direito fundamental e inerente ao direito 
de personalidade, atestado pelo artigo 26º, nº 1 e nº 2 da CRP. A 
dignidade da pessoa humana, por sua vez, está disposta no artigo 
1º da CRP. Na seara laboral, o Código do Trabalho português 
elenca e regulamenta os direitos de personalidade, impondo os 
termos da proteção da privacy do trabalhador. 

 
 

IV. A efetivação da igualdade e o repúdio a ações dis-
criminatórias: o case study dos trabalhadores portadores 
do vírus VIH/SIDA 

 
Inicialmente, o desconhecimento sobre a causa e a exten-

são do vírus VIH/SIDA, quais seriam seus sintomas e formas de 
contágio, agregados à disseminada noção de se tratar de uma 
sentença de morte (à época, apenas tratava-se paliativamente os 
sintomas), contribuíram para fomentar uma cultura de medo e 
estigmatizar o contaminado, sedimentando a rejeição social (ba-
seada no medo e na acusação moral), germinando críticas morali-
zadoras a determinados segmentos (prostitutas, homossexuais e 
usuários de drogas injetáveis). 

A emergência dessa nova síndrome viral repercute signi-
ficativamente em todas as dimensões (política, econômica, cul-

                                                 
29 Amaral, 2002 apud LIMA Neto, Francisco Vieira, op. cit. 
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tural, nos meios científico e jurídico), manifestando um fenômeno 
social de grande envergadura e com várias ramificações, pelo que 
mobilizou governos, institutos de pesquisa e ONGs em face do 
grande número de contaminados, sobretudo pelo índice elevado 
de mortes de figuras representativas de diversas áreas30. Mobi-
lizações de segmentos sociais ao redor do mundo também pressio-
navam por pesquisas e demandavam resposta governamental do 
ponto de vista político-social (em termos de proteção à saúde) e 
jurídico (questionamentos acerca dos direitos dos contaminados e 
de freios legais à discriminação), dando a largada a aceitação social 
e a cura da doença que mata. 

O mundo científico e a indústria farmacêutica se mobi-
lizam nessa busca e diversos eventos foram promovidos para 
discutir descobertas e propor novas agendas de pesquisa, enquan-
to também se cobrou mais medidas protetivas por parte dos 
Estados nacionais, destacando-se, nessa seara, as Conferências 
Internacionais sobre a AIDS, a última delas, a 19ª, realizada em 
2012, em Washington, nos Estados Unidos. 

Contudo, apesar de os estudos científicos terem substan-
cialmente evoluído e possibilidades de formas mais avançadas de 
tratamentos terem sido descobertas, dando ao contaminado uma 
significativa sobrevida (medida em anos ou décadas)31, a cultura 
do medo não foi de todo extirpada, mesmo que mais contida, 
ainda é latente, tendo em vista a doença possuir carga significativa 
de letalidade, aliada à ignorância32 em termos de contágio.  

                                                 
30 Destacamos, entre tantos, os registros de celebridades internacionais 
diagnosticadas e levadas à óbito pela SIDA (falecimento ocasionado por 
doenças oportunistas) de Freddie Mercury (1946-1991), Anthony Perkins 
(1932-1992) e Gia Carangi (1960-1986). Entre as personalidades brasi-
leiras, citamos Lauro Corona (1957-1989), Sandra Brea (1952-2000), Re-
nato Russo (1960-1996), Cazuza (1958-1990), Henfil (1944-1988) e Betinho 
(1935-1997). 
31 ROUXINOL, Milena Silva, op. cit. 
32 Como solução à discriminação originada pela ignorância, propõem 
VICENTE, Joana Nunes; ROUXINOL, Milena Silva. VIH/SIDA e contrato 
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Trata-se de um fenômeno social de grande impacto e que 
acionou diversas instâncias da sociedade, evidenciando como a 
constituição de um fenômeno social demanda respostas políticas, 
institucionais e legais, recentemente vindo a se consolidar um 
arcabouço específico no campo jurídico, resultando na proteção do 
trabalhador com VIH socialmente estigmatizado face à disse-
minação da cultura do medo. 

Consoante delineado neste artigo, o Estado de Direito, 
por meio de sua Carta Política, expressa repulsa a tratamentos 
preconceituosos e diferenciados, com base nos princípios da 
igualdade e da não discriminação. Entretanto, determinadas situa-
ções práticas demandam a tarefa da ponderação normativa com 
base na contraposição de direitos e garantias em colisão, balizada 
pelo princípio da proporcionalidade33. 

Na seara laboral, surge a contraposição34 de direitos entre 
o acesso e a segurança no emprego, o direito a não ser discrimi-
nado e os direitos de personalidade em embate com direito à 
saúde dos envolvidos35, face ao risco provável de contágio. Nesses 

                                                                                                              
de trabalho. Sep. de: Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais, 
Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correira, Orlando de Carvalho e 
Vasco Lobo Xavier. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 789-847, duas 
medidas reparadoras: educação acerca da doença (suas causas e sinto-
mas), e prevenção em termos de contágio no local de trabalho (medidas 
de segurança). 
33 VICENTE, Joana Nunes; ROUXINOL, Milena Silva. Entre o direito à 
saúde e o direito a estar doente – comentário ao Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa, de 29 de Maio de 2007. Revista Questões Laborais, ano 
XV, nº 31, 2008, p. 89 a 114. 
34 AMADO, João Leal. VIH/SIDA e a proibição de discriminação dos 
trabalhadores: entre a «tensão para a transparência» e o «direito à 
opacidade». Revista de Legislação e de Jurisprudência. Coimbra: Coimbra 
Editora, ano 139º, nº 3960, 2010, p. 170-175. 
35 VICENTE, Joana Nunes; ROUXINOL, Milena Silva, Entre o direito à 
saúde... informam a distinção entre risco potencial de contágio e risco 
eventual, que em condições regulares não haveria contágio, mas apenas 
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termos, obstar36 o acesso ou a segurança no emprego de traba-
lhador com VIH/SIDA seria, inegavelmente, um ato discrimina-
tório e arbitrário, maculando despudoradamente o direito à 
igualdade, para além dos acima citados. 

A norma juslaboral lusitana preconiza a impossibilidade 
de solicitação pelo empregador de informações da vida privada e 
saúde do trabalhador. No entanto, excepcionalmente poderá exigir 
do candidato ao emprego exames37 de saúde que sejam necessários 
para aferição de aptidão ao desempenho da função (artigo 17º, nº 
1, a e b, do CT), consoante o D.L. nº 26/94, pelo que informa Teresa 
Alexandra Coelho Moreira38 e constituir o referido preceito uma 
baliza ao controle patronal, que apenas poderá atestar sua aptidão. 

No caso de excepcional risco comprovado de contágio ou 
quando atividades cuja natureza comportem esse risco, admite-se 
a necessidade de realização de testes de despistagem do VIH, 
constatada pela ponderação de bens jurídicos (direitos e garantias) 
acima delineada, sobressaindo, nesse caso, a necessidade de 

                                                                                                              
de modo incidental, não devendo o risco ocasional de vir a sofrer as 
mesmas restrições legais propostas ao risco provável. 
36 Registram, no entanto, VICENTE, Joana Nunes; ROUXINOL, Milena 
Silva, VIH/SIDA e contrato…, a possibilidade legal de não contratação de 
candidato com HIV/SIDA à função com comprovado risco de contágio, 
ressaltando não ser inconstitucional essa possibilidade, via declaração de 
inaptidão medicamente reconhecida. 
37 Diferente é o encaminhamento legal brasileiro, que preconiza ser um 
dever do empregador proceder a realização periódica (na admissão, 
manutenção do contrato e demissão) de exames médicos. No entanto, o 
referido exame condiz apenas em termos de aptidão física e mental do 
trabalhador, e não para o caso de despistagem do vírus VIH/SIDA, 
admitida apenas se se tratar de atividade que comporte comprovado 
risco de contágio e com a expressa anuência pelo trabalhador. Nesses 
termos: MONTEIRO DE BARROS, Alice, op. cit. 
38 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do trabalhador 
e o controlo do empregador. Stvdia Ivridica 78. Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Editora Coimbra, 2004. 
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promoção e defesa do direito à vida e à saúde de terceiros (em 
detrimento da intimidade do trabalhador), consoante leitura da 
Carta Constitucional portuguesa, artigo 64º. 

No cerne dessa questão, insurge discussão doutrinária 
ampliativa da conceituação dessas profissões com válido risco de 
transmissão, abrangendo a possibilidade, não comprovada cientifi-
camente, de contágio por outros meios para além do contato com 
sangue, ato sexual ou via materno-filial39, pelo que coloca em 
cheque noções de igualdade, de não discriminação, de acesso e de 
segurança no emprego. Entre as possibilidades ventiladas, há a 
discussão em torno do caso de contágio via profissionais porta-
dores do vírus VIH do ramo alimentício (caso da rescisão do 
cozinheiro canadense40) ou da aparente inaptidão do profissional 
para certas atividades que requerem condicionamento físico (caso 
do bombeiro americano41). 

Informamos, no entanto, a necessidade de se reafirmar a 
inerente ilegalidade em realizar exames de despistagem do vírus 
VIH sem a anuência do trabalhador (ou candidato) 42, de igual 
modo é ilícito o teste dissimulado de saúde (fundamentado na 
necessidade de conhecer a condição geral de saúde do trabalhador, 
em verdade buscando despistar o vírus VIH ou outro, sem o 

                                                 
39 MONTEIRO DE BARROS, Alice, op. cit. 
40 O caso trata de pedido de rescisão de cozinheiro de empresa 
ferroviária, confirmado pelo Tribunal dos Direitos Humanos do Canadá 
que, por ser portador do vírus HIV, sofreu discriminação de seus colegas 
e ameaça de agressão física, ilegitimamente fundadas no receio de 
contágio (não comprovado cientificamente, pelo suor e lágrimas) e 
contaminação dos alimentos por ele preparados. 
41 Precedente americano do Tribunal Distrital de Columbia, em 2 de Julho 
de 2002, em que o candidato ao cargo de bombeiro, apesar de aprovado 
nos testes de aptidão física e mental, fora posteriormente reprovado por 
também ser portador do vírus HIV, denotando nítido caráter arbitrário e 
discriminador por parte da entidade empregadora. 
42 AMADO, João Leal, op. cit.: exige a atual legislação a requisição 
fundamentada dos testes pelo empregador. 



S U M Á R I O 
 

54 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

devido informe e anuência do examinado), revelando-se como 
nítida afronta à integridade física do trabalhador, dissonante dos 
preceitos constitucionais vigentes.  

Em tempo, acentuamos que caso haja efetiva necessidade 
em realizar exames de saúde, sobremodo em relação à despista-
gem do vírus VIH/SIDA, o médico43 do trabalho responsável 
deverá balizar-se em comunicar ao empregador apenas se o 
trabalhador ou candidato ao emprego encontra-se apto44 para 
realizar a função laboral, sendo-lhe vedado (legalmente e pela 
conduta ética médica) destacar quaisquer outros detalhes, máxime 
no que concerne à identidade sorológica do trabalhador, objeti-
vando evitar sua estigmatização, momentaneamente, a condutas 
discriminatórias pelo empregador ou pelos colegas de labor. 

A priori, é mister tecer diferenças pontuais em torno do 
estado fisiológico entre o portador contaminado pelo VIH e o 
enfermo acometido pela SIDA. O portador de VIH pode carregar 
consigo o vírus por prolongado período sem que os sintomas se 
manifestem, pelo que não inviabiliza sua capacidade laboral. 
Diferentemente é o que ocorre com o trabalhador acometido pela 
SIDA, que venha a desenvolver a doença e aos poucos ter sua 

                                                 
43 VILAR QUEIRÓS, António José. VIH, risco e aptidão para o trabalho. 
In: HIV-AIDS IX Virtual Congress, SIDA Net. A Infecção VIH e o Direito. 
Satarém, 2010, p. 37-56, aponta uma dúplice responsabilidade ao médico 
do trabalho: a confidencialidade dos dados do trabalhador-paciente e o 
dever de subordinação ao empregador (incumbindo-lhe apenas 
comunicar a (in)aptidão do trabalhador, e não sobre sua condição de 
saúde). RUEFF, Maria do Céu. Pessoas com HIV/SIDA e Médico com 
Dupla Responsabilidade (MDR). In: HIV-AIDS IX Virtual Congress, 
SIDA Net. A Infecção VIH e o Direito. Satarém, 2010, p. 57-71, coloca em 
evidência o embate entre o sigilo profissional e o dever de lealdade ao 
empregador. 
44 Informando MONTEIRO DE BARROS, Alice, op. cit., ser vedado ao 
médico revelar o laudo ao empregador (Resolução nº 1.359/92 do 
Conselho Federal de Medicina), constituindo em crime (artigo 154 do 
Código Penal brasileiro) a violação de segredo profissional. 
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capacidade restrita. Nesses termos, a OMS45, simultaneamente com 
a OIT, editaram Recomendações acerca do tratamento antidis-
criminatório ao trabalhador (seção III, § 1º), devendo ser enqua-
drado o portador assintomático do VIH como um trabalhador 
qualquer, ao passo em que aquele acometido pela SIDA deverá ser 
concebido e tratado como um trabalhador doente46.  

No mais, a despeito do comprovado risco de contágio, 
registra a doutrina47, que o primeiro passo seria adotar medidas de 
proteção e de amenização dos riscos de contágio, pelo que a 
simples verificação em se tratar de profissão enquadrada nesses 
termos não induz à consequente liminar impossibilidade do traba-
lhador com VIH em laborar, devendo ser preservado e viabilizado 
materialmente o acesso a segurança no emprego, nesse caso.  

 
 
1. A garantia de acesso e de segurança no emprego        

salvaguardados pelo direito à mentira 
 
Mais do que um direito à omissão, o direito à mentira foi, 

paulatinamente, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência48, 
enquanto premissa fundante na não obrigação de autoprodução de 
provas contrárias, observado como meio de condicionar o empre-
gador ao respeito à intimidade e à privacidade do trabalhador, na 

                                                 
45 Declaração conjunta da OMS/BIT, Guide de l'Organisation mondiale de la 
santé pour le SIDA et les premiers secours sur le lieu de travail, Disponível em: 
<http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/aids/aidsand.htm>. 
46 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação 
sobre HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/sites/default/files/texto_da_recomendacao_
oit_sobre_hiv.pdf>. 
47 ROUXINOL, Milena Silva, op. cit., cita, como exemplo, o caso de 
profissional de saúde (medico cirurgião). 
48 APOSTOLIDES, Sara Costa. Do dever pré-contratual de informação e a sua 
aplicabilidade na formação do contrato de trabalho. Coimbra: Edições 
Almedina, 2008. 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/aids/aidsand.htm
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/texto_da_recomendacao_oit_sobre_hiv.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/texto_da_recomendacao_oit_sobre_hiv.pdf
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medida em que, acessoriamente, garante o acesso e a segurança no 
emprego (artigo 53º da CRP; artigo 170, VIII, CRB), evitando 
possíveis ações discriminatórias como o questionamento de as-
pectos considerados suspeitos. 

O binômio liberdade-intimidade, conexos à noção de 
privacy, encontra respaldo legal na omissão do trabalhador (ou na 
mentira) em divulgar fatos de sua vida privada, pelo que impera 
como necessário defender-se a ilicitude de questionamentos pes-
soais ao trabalhador, e. g. em torno da orientação sexual, saúde ou 
outros ângulos inerentes à sua vida privada. 

Em contrapartida, a omissão ou negativa49do trabalhador 
em responder a questionamentos impertinentes, tendenciosos e 
ilícitos (diretos ou indiretos) pode vir a gerar uma presunção 
afirmativa que, no contexto da discriminação, provavelmente acar-
retará em sanções pelo empregador (desclassificação na seleção do 
emprego, caducidade50 ou reforma do contrato de trabalho). 
Parece-nos que, mais do que a abstenção em réplica, o direito de 
mentir se mostra relevante e necessário nesse excepcional cenário 
de coação e de intimidação patronal. 

Entretanto, a doutrina51 admite e reconhece o direito à 
mentira apenas na fase pré-contratual, vez que a omissão do traba-
lhador em responder a questionamentos ilegítimos não acarretará 
na caducidade do seu contrato de trabalho, realidade diferente da 
brasileira, cujo ordenamento jurídico não confere estabilidade 
generalizada no emprego como o faz o códex laboral lusitano, pelo 

                                                 
49 APOSTOLIDES, Sara Costa, op. cit. 
50 Caducidade do contrato de trabalho (artigo 340º, a do CT), modalidade 
lusitana de cessação da relação, semelhante ao caso juslaboral brasileiro 
da resolução. A caducidade pode ocorrer pela reforma por invalidez do 
contrato de trabalho (artigo 343º, c do CT), semelhante ao caso juslaboral 
brasileiro da aposentadoria, ou pela impossibilidade superveniente, 
absoluta e definitiva, de o trabalhador continuar a prestar serviços (artigo 
343º, b do CT), modalidade semelhante à resilição unilateral brasileira 
(distrato, artigo 473 do Código Civil). 
51 APOSTOLIDES, Sara Costa, op. cit. 
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que, alçar a mentira ao status de direito, mas negar-lhe, em termos 
de contexto brasileiro, durante a manutenção do contrato, seria o 
mesmo que não concede-la. 

Para além do direito à mentira, o desconhecimento (tanto 
pelo empregador, quanto pelos colegas de trabalho) aparenta ser 
acertado e, por isso, a eventual revelação do estado sorológico só 
servirá para a efetivação de atos discriminatórios52, fragilizando, 
assim, o uso de teste de VIH no âmbito laboral, a baliza consti-
tucional da reserva e inviolabilidade da intimidade privada, bem 
como da igualdade e da não discriminação. 

No cerne dessa questão, concebe João Leal Amado53, ao 
trabalhador, a existência de um verdadeiro direito à opacidade 
serológica, na medida em que lhe cabe decidir sobre a oportunidade 
(ou não) em diagnosticar possível contágio, recaindo-lhe o condão 
de decidir se quer “manter os outros (sobretudo o empregador) na 
ignorância da sua condição”. 

Nesse debate, a contrario sensu do supra aludido, há regis-
tro na doutrina ser dever obrigacional do trabalhador com 
VIH/SIDA informar ao empregador caso se encontre em fase 
avançada da doença ou se se tratar de função laboral que compor-
te comprovado risco de contágio a terceiros, dever este que nos 
sucinta pontuais ressalvas, pelo que pode evidenciar contrariedade 
e afrontamento aos preceitos constitucionais abordados e às 
demandas internacionais pela busca da efetividade da igualdade e 
da não discriminação.  

De fato, conceber como dever generalizado do trabalhador 
em comunicar seu estado de saúde pode possuir o condão de 
perversamente despertar estigmatização e discriminação no âmbi-
to do trabalho, pelo que reforçamos o exercício do direito à omis-
são/mentira do trabalhador e ao desconhecimento de sua 
condição pelos demais sujeitos laborais, caso não implique em 

                                                 
52 Teresa Alexandra Coelho Moreira, op. cit. 
53 Op. cit., p. 172. 



S U M Á R I O 
 

58 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

concreto risco de transmissão no ambiente de trabalho (colegas, 
clientes). 

 
 
V. Ponderações Finais 

 
Sob o prisma do debate contemporâneo, trazemos à baila 

algumas reflexões acerca da noção de igualdade e de não discri-
minação no que concerne aos direitos de personalidade do 
trabalhador, nomeadamente, em termos de acesso e de segurança 
no emprego, balizados pelo direito à mentira que objetiva evitar 
práticas discriminatórias no âmbito da relação laboral. 

Apresentamos como case study a perspectiva do traba-
lhador com HIV/SIDA, a discriminação no local de trabalho e as 
disposições legais concernentes, nacionais e internacionais, que 
buscam superar a estigmatização, rompendo a cultura do medo 
por meio da promoção de políticas de educação sobre meios de 
prevenção, riscos de contágio e efeitos ocasionados ao portador. 

Neste artigo, buscamos compreender como se expressa 
esse fenômeno que a humanidade apenas conhece há poucas 
décadas, elegendo como objeto de estudo o corpus jurídico-
protetivo erigido na sociedade brasileira. Para tanto, por meio de 
análise da normatividade constitucional brasileira e lusitana, 
consideramos três eixos de análise: as aproximações conceituais 
entre as referidas legislações; as diferenças ou distanciamentos 
imprimidos e os avanços mais expressivos registrados. 

Sendo assim, analisamos, no presente estudo, os avanços 
sociais, políticos e jurídicos alcançados em face da demanda da 
sociedade por respostas legais e sanitárias, embora permaneça o 
debate em aberto, sendo defendido o fortalecimento de uma 
cultura de tranquilidade em termos de convivência social, prote-
ção e segurança no tratamento da doença e na exposição e inserção 
do portador no meio profissional.  

Por fim, esperamos que o esforço desenvolvido contribua 
para fundamentar o debate e evidenciar possibilidades de estudo e 
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de veredas analíticas no campo do direito laboral, destacando, no 
entanto, o não exaurimento da referida temática, não se revelando 
conclusivo o presente estudo, pelo que reconhecemos a neces-
sidade de mais aprofundamentos, que visualizamos em futuros 
estudos e pesquisas. 
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Direitos Fundamentais: a sua  

eficácia horizontal nas relações 

de emprego no Brasil  

 

Carlos Alexandre Pascoal Bittencourt e Silva1 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Constituição Federal de 1998, tida como Constituição 

Cidadã, é, de fato, um marco histórico. Avançadíssima, traz em 
seu arcabouço jurídico uma extensa relação de direitos e garantias 
fundamentais, que devem nortear tanto a relação entre parti-
culares e Estado (prisma vertical) quanto a relação de particulares 
entre si (prisma horizontal). 

Precisamos, pois, adaptar as disposições de nosso texto 
maior à triste e dura realidade brasileira; mais especificamente, à 
do trabalhador brasileiro.  

O mundo vivencia a pós-modernidade, em que impera a 
coisificação das relações sociais e a descartabilidade, de um modo 
geral, do ser humano. A tecnologia – ou melhor, a forma de sua 
utilização - parece ter reduzido ainda mais o nosso tempo, porque 
diluiu o trabalho em todos os momentos de nossa vida. É tarefa 
cada vez mais árdua desvencilhar-se, apartar-se do trabalho. 

O nível de cobrança dos empregados tem aumentado de 
maneira substancial. Diferentemente do modelo fordista de pro-

                                                 
1 Pós-Graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Pós-Graduando em Direito Material e Processual do Trabalho 
pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba (ESMAT13). 
Advogado militante.  
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dução, em que se exigia apenas o tempo do trabalhador na fábrica, 
o que se tem hodiernamente é que não só o tempo, como também 
a alma do trabalhador é exigida. É necessário, no famoso jargão 
empresarial, “vestir a camisa da empresa”, vincular-se aos seus 
valores – ainda que dissidentes dos valores do próprio empregado, 
chamado eufemisticamente, agora, de “colaborador”. Uma relação 
de poder sutil e, ao mesmo tempo, esmagadora. Asfixiante. 

É evidente que o Direito do Trabalho não poderia ficar 
imune a esse sintoma social. Melhor: talvez seja exatamente o 
Direito do Trabalho o ramo a sofrer as maiores influências, os 
maiores impactos sociais desse novo mundo que se nos aparenta. 

Diante desse quadro, o nosso maior objetivo é estreitar a 
relação entre a Constituição e esse nosso novo tempo, buscando 
estabelecer parâmetros para a aplicação dos direitos fundamentais, 
especialmente parâmetros para a aplicação dos direitos funda-
mentais na relação entre particulares, sempre marcada pelo forte 
poder da autonomia da vontade. 

O presente ensaio, portanto, volta-se para a aplicação dos 
direitos fundamentais na relação entre particulares. Mas não, 
impõe frisar, entre particulares que estão em pé de igualdade. 
Visa-se, aqui, a estudar a aplicação e incidência dos direitos funda-
mentais nas relações de emprego, ontologicamente marcada pela 
superior posição econômica do empregador ante o empregado. 

 
 
2. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS  

FUNDAMENTAIS – ANÁLISE CONCEITUAL  
 
O presente trabalho começa com uma incerteza: não há 

conteúdo semântico claro e unívoco acerca da expressão “direitos 
humanos”.  

Enquanto fonte - isto é, de onde vieram -, pode-se afirmar 
que os direitos humanos nasceram, inicialmente, como direitos 
naturais universais; em seguida, desenvolveram-se como direitos 
positivos particulares (quando cada Constituição incorpora Decla-
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rações de Direitos) para, finalmente, encontrarem a plena reali-
zação como direitos positivos universais, em paráfrase a Norberto 
Bobbio (1992, p. 30). 

Eles possuem, portanto, origem pré-estatal, ligados ao 
direito natural e caminham até os dias de hoje, sendo positivados 
em ordenamentos jurídicos de diversos Estados e inseridos em 
declarações e tratados internacionais. 

Enquanto fundamento - isto é, o porquê de sua existência 
-, os direitos humanos dizem respeito à própria essência do ser 
humano, em virtude puramente de sua qualidade humana.  

É tarefa tão árdua tentar conceituar direitos humanos que, 
quando nos empenhamos a tal desígnio, o resultado acaba por 
desaguar em tautologias, do tipo: direitos humanos são aqueles 
direitos que pertencem ao homem enquanto homem. (BOBBIO, 
1992) 

Há uma explicação para essa dificuldade. É que os 
direitos humanos possuem uma carga histórica muito grande e, 
gradativamente, o seu significado passa por mutações ao longo do 
tempo. Daí a compreensível dificuldade em encontrar um modelo 
conceitual apriorístico, o que leva à criação, por parte da doutrina, 
de diversas denominações. Cada uma delas com o desiderato de 
tentar extrair da melhor maneira possível – leia-se: com a maior 
precisão terminológica possível - esse conteúdo semântico, ainda 
não revelado de modo absoluto, dos “direitos humanos”. 

Daí, nascem as expressões “direitos do homem”, “direitos 
subjetivos”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais”, 
“direitos fundamentais do homem”, dentre outras. 

Para o presente trabalho, vamos concentrar os nossos 
esforços para fornecer contornos mais nítidos à distinção que se 
entende como a mais frutífera, a saber: “direitos humanos” e 
“direitos fundamentais”. 

Nesse intento, a abalizada lição de Ingo Sarlet (2007, p. 35) 
aponta que: 
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[...] não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de certa 
forma, são também sempre direitos humanos, no sentido de 
que o seu titular sempre será o ser humano, ainda que 
representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, 
Estado) [...] 

 
No entanto, prossegue o autor: 
 

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e 
“direitos fundamentais”) comumente utilizados como sinô-
nimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, 
procedente para a distinção é de que o termo “direitos fun-
damentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitu-
cional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão “direitos humanos” guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como 
tal, independentemente de sua vinculação com determinada 
ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam um inequívoco caráter supranacional (interna-
cional). (SARLET, 2007, p. 35-36) 

 
Conclui-se, do escólio, que as expressões “direitos funda-

mentais” e “direitos humanos” possuem como traço comum a 
titularidade de um direito direcionada a um ser humano, e, como 
traço distintivo, a sua positivação, ou não, em determinado orde-
namento jurídico vigente. 

Nesse aspecto, pode-se afirmar que os “direitos huma-
nos” compreenderiam a pré-história, uma fase mais antiga, por-
tanto, dos direitos fundamentais, já que antecederam o reconhe-
cimento destes últimos pelo direito positivo de interno dos 
Estados. 

A positivação dos direitos humanos em um determinado 
ordenamento jurídico, alçando-os, pois, à categoria de “direitos 
fundamentais”, é, a bem da verdade, uma técnica para conferir 
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maior efetividade aos direitos humanos, os quais possuem, em sua 
origem, um caráter mais ligado a uma espécie de “vetor axiológico 
universal” do que propriamente um direito subjetivo.  

Essa técnica da positivação dos direitos humanos como 
forma de torná-los mais efetivos remonta ao lúcido comentário de 
Norberto Bobbio (1992, p. 25), quando afirma que “o problema 
grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é 
mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”.  

O problema que temos diante de nós, ainda segundo 
Norberto Bobbio (1992, p. 25), não se trata de saber quais e quantos 
são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 
apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. 
Seria, portanto, um problema mais jurídico, e não filosófico. 

O tema também é abordado por Pablo Jiménez Serrano e 
Sidney Barletta Júnior (1998 p. 60), que assim afirmam: 

 
[...] a questão técnica que se apresenta na evolução das 
declarações de direitos foi a de assegurar sua efetividade 
através de um conjunto de meios e recursos jurídicos, que 
genericamente passaram a chamar-se garantias constitu-
cionais dos direitos fundamentais. Tal exigência técnica, no 
entanto, determinou que o reconhecimento desses direitos se 
fizesse segundo sua formulação jurídica mais caracte-
rizadamente positiva, mediante sua inscrição no texto das 
constituições, visto que as declarações de direitos careciam 
de força e de mecanismos jurídicos que lhes imprimissem 
eficácia bastante. 

 
Na mesma linha de raciocínio, o professor Fabio Konder 

Comparato (2008, p. 59) apresenta o pertinente comentário: 
 

[...] o reconhecimento oficial de direitos humanos, pela 
autoridade política competente, dá muito mais segurança às 
relações sociais. Ele exerce, também, uma função pedagógica 



S U M Á R I O 
 

66 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

no seio da comunidade, no sentido de fazer prevalecer os 
grandes valores éticos, os quais, sem esse reconhecimento 
oficial, tardariam a se impor na vida coletiva. 

 
Sem pretender esgotar o tema, apresenta-se, como concei-

to de Direitos Fundamentais, o esboçado por Dimitri Dimoulis e 
Leonardo Martins (2007, p. 54), a saber: 

 
Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de 
pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 
exercício do poder estatal em face da liberdade individual.  

 
Outro ponto que não pode deixar de ser mencionado se 

refere à esquematização histórica dos direitos humanos, muito 
utilizada pela doutrina. 

Nesse quadro esquemático, parte-se da noção de direitos 
individuais civis e políticos da primeira dimensão, que data da 
Revolução Francesa, indo aos direitos econômicos e sociais da 
segunda dimensão, do pós-Segunda Guerra Mundial, conforme 
leciona Israel Jean-Jacques (2005, p.08). 

A doutrina também aponta uma terceira dimensão no 
período contemporâneo, que estaria vinculada aos direitos de 
solidariedade e fraternidade. A propósito, essa terceira dimensão 
dos direitos humanos coincide com o período de sua interna-
cionalização. 

A verdadeira consolidação do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, como afirma Flávia Piovesan (2006, p. 115), 
surge em meados do século XX, em decorrência da Segunda Guer-
ra Mundial, período marcado pela lógica da destruição e descon-
sideração da pessoa humana. 

Dessa breve exposição, pode-se concluir que os Direitos 
Humanos possuem origem pré-estatal, vinculados ao Direito Na-
tural, e foram se desenvolvendo como direitos positivos de cada 
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Estado, sendo incluídos em suas respectivas Constituições. Ho-
diernamente, vivencia-se a internacionalização dos direitos huma-
nos. Sua carga histórica e a sua constante mutação ao longo do 
tempo dificultam a sua conceituação exata, levando a doutrina a 
criar diversos nomes, dentre os quais apontamos como mais 
relevantes “Direitos Humanos” e “Direitos Fundamentais”, que 
possuem como traço distintivo a sua positivação, ou não, em 
determinado ordenamento jurídico. De qualquer maneira, é certo 
que ambas as expressões possuem em sua essência a característica 
de direcionar ao ser humano a titularidade de um direito inerente 
à sua própria condição humana e, exatamente por isso, inalienável.  

 
 
3.  EFICÁCIA HORIZONTAL IMEDIATA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
Os Direitos Fundamentais surgiram, inicialmente, como 

garantias do cidadão frente ao Estado. Ao cidadão, portanto, era 
conferida a possibilidade de invocar, em desfavor do Estado, um 
fazer ou um não fazer. Uma eficácia, como se pode notar, ana-
lisada sob um prisma vertical. Nesse sentido, Christiana Oliveira 
(2010, p. 308-309) afirma que: 

 
[...] a concepção de direitos humanos surgiu, origina-
riamente, com o fito de mediar a relação entre Estado e 
pessoas (relação vertical), tendo aquele a obrigação não só 
de respeitá-los, mas também de protegê-los, garanti-los e 
promovê-los, a corroborar a respectiva eficácia vertical, 
premissa que igualmente se aplica no que tange aos direitos 
fundamentais. 

 
No entanto, a teoria da eficácia dos Direitos Funda-

mentais, até então encarada sob um viés unicamente vertical - 
entre particular e Estado -, evolui e passou a admitir também a sua 
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eficácia horizontal, isto é, entre particulares, conforme valioso 
escólio de Ingo Sarlet (2007, p. 402-403): 

 
Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos 
direitos fundamentais na esfera das relações privadas é a 
constatação de que, ao contrário do Estado clássico e liberal 
de Direito, no qual os direitos fundamentais, na condição de 
direitos de defesa, tinham por escopo proteger o indivíduo 
de ingerências por parte dos poderes públicos na sua esfera 
pessoal e no qual, em virtude de uma preconizada separação 
entre Estado e sociedade, entre o público e o privado, os 
direitos fundamentais alcançavam sentido apenas nas 
relações entre indivíduos e o Estado, no Estado Social de 
Direito não apenas o Estado ampliou suas atividades e 
funções, mas também a sociedade cada vez mais participa 
ativamente do exercício do poder, de tal sorte que a 
liberdade individual não apenas carece de proteção contra 
os poderes públicos, mas também contra os mais fortes no 
âmbito da sociedade, isto é, os detentores de poder social e 
econômico, já que é nesta esfera que as liberdades se 
encontram particularmente ameaçadas. 

 
Essa incorporação da eficácia dos Direitos Fundamentais 

também às relações privadas (eficácia horizontal) decorreu, como 
se pôde depreender, de uma conclusão de que, após a ruptura de 
paradigma do Estado Liberal para o Estado Social, a própria 
sociedade estava a participar intensamente do exercício do poder, 
o que gerou desigualdade dentro do próprio seio social.  

Dessa forma, passou a ser necessário proteger o cidadão 
não só contra os arbítrios do Estado, mas também contra os arbí-
trios praticados pelos seus próprios pares, os quais poderiam 
causar grandes ameaças às liberdades humanas.  

Dentro da realidade brasileira, o fato curioso é que, dife-
rentemente, a exemplo, da Constituição de Portugal, que prevê 
expressamente que “os preceitos constitucionais respeitantes aos 
direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e 
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vinculam as entidades públicas e privadas (art. 18º.1 da Cons-
tituição de Portugal. Grifo nosso), a Constituição Federal de 1988 
não diz nada expresso a respeito da aplicação dos fundamentais às 
relações entre particulares, isto é, silencia a respeito de sua eficácia 
horizontal. 

No entanto, há uma forte construção, tanto no âmbito 
doutrinário quanto jurisprudencial, sobre a eficácia horizontal no 
ordenamento jurídico pátrio.  

Ao lado dessa temática referente à possibilidade de apli-
cação dos Direitos Fundamentais nas relações privadas, é neces-
sário investigar, ainda, de que maneira, de que forma ocorre essa 
aplicação.  

Das teorias existentes acerca da forma de aplicação da 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ficaremos com a 
adotada pelo Brasil, que é a eficácia imediata (ou direta). Sob o 
pálio dessa teoria, os Direitos Fundamentais podem ser invocados 
diretamente nas relações privadas independentemente de qual-
quer tipo de mediação ou intervenção do legislador.  

Nesse exato sentido é a lição de Daniel Sarmento (2006, p. 
204-205), que assim expõe: 

 
A teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas 
relações privadas foi defendida inicialmente na Alemanha 
por Hans Carl Nipperdey, a partir do início da década de 50. 
Segundo ele, embora alguns direitos fundamentais previstos 
na Constituição alemã vinculem apenas o Estado, outros, 
pela sua natureza, podem ser invocados diretamente nas 
relações privadas, independentemente de qualquer media-
ção por parte do legislador, revestindo-se de oponibilidade 
erga omnes.  

 
Cumpre afirmar, todavia, que os adeptos da teoria da 

aplicação imediata dos Direitos Fundamentais não defendem a sua 
aplicação de maneira rígida, isto é, sem levar em consideração as 
particularidades desta incidência, sob pena de se aniquilar a 
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autonomia da vontade. Não se está, pois, defronte de um radi-
calismo extremado. 

Embora a teoria da eficácia imediata não tenha tido gran-
de aceitação na Alemanha – seu nascedouro -, ela é majoritária na 
Espanha, Portugal, bem como no Brasil.  

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da aplica-
bilidade imediata vem expressamente inserido no §1º do art. 5º da 
CF/88, que assim reza: 

 
Art. 5º, § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. (grifo nosso) 

 
Analisando especificamente o caso da Constituição brasi-

leira, Daniel Sarmento (2006, p. 235) aborda, com mestria, que: 
 

Pelo menos no ordenamento brasileiro, que tem em seu cimo 
uma Constituição fortemente voltada para o social, não é 
possível conceber tais direitos – os fundamentais – como 
meros limites ao poder do Estado em favor da liberdade 
individual. A Constituição e os direitos fundamentais que 
ela consagra não se dirigem apenas aos governantes, mas a 
todos, que têm de conformar seu comportamento aos 
ditames da Lei Maior. Isto porque, a Constituição de 1988 
não é apenas a Lei Fundamental do Estado Brasileiro. Trata-
se, na verdade, da Lei Fundamental do Estado e da 
sociedade, porque contém os principais valores e diretrizes 
para a conformação da vida social no país, não se limitando 
aos papéis mais clássicos das constituição liberais, de 
organização da estrutura estatal e definição das relações 
entre governantes e governados. 

 
A aplicação imediata dos direitos fundamentais nas rela-

ções entre particulares se justifica no Brasil exatamente por ser um 
país tão desigual e assimétrico. O grande problema, no entanto, é 
encontrar parâmetros para essa aplicação, já que não se mostra 
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correto sujeitar tal relação ao mesmo regime que existe quando há, 
em um dos lados, a figura do Estado. 

Em nossa jurisprudência mais recente, vale o destaque 
para o Recurso Extraordinário 201819/RJ, em que o Supremo 
Tribunal Federal decidiu, por maioria, que um compositor não 
poderia ser excluído dos quadros da União Brasileira de Compo-
sitores (UBC) sem que fossem assegurados a ampla defesa e o 
contraditório2.  

                                                 
2 EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 
RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDA-
MENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos 
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o 
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos parti-
culares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTI-
TUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS 
ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu 
a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios 
inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento 
direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em 
tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de 
autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está 
imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o 
respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia 
privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser 
exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois 
a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua 
incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições 
postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força 
normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas 
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Embora o julgado acima tenha buscado certo critério para 
a aplicação imediata dos direitos fundamentais, não é essa, infeliz-
mente, a regra. Na maioria dos casos, a fixação de limites para a 
incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas acaba 
por envolver exclusivamente uma questão – temida – de ponde-
ração. Daí a necessidade de estabelecer critérios, com a finalidade 
de se evitar uma desmedida discricionariedade judicial, propor-
cionando maior segurança jurídica.  

                                                                                                              
relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE 
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO 
PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER 
PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDA-
MENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações 
privadas que exercem função predominante em determinado âmbito 
econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de 
dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar 
de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de 
Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a 
estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para 
determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus 
associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer 
garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo 
constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica 
impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de 
suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo 
legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do 
sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a 
dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus 
sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos 
fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à 
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a):  Min. ELLEN 
GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-
02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) 
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As decisões judiciais, de uma maneira geral, como aponta 
Sarmento (2006, p. 261), têm se pautado mais em um ideário de 
justiça do que em parâmetros jurídicos.  

A incidência direta, isto é, imediata dos direitos funda-
mentais nas relações entre particulares é um tema que tem produ-
zido muitos frutos em âmbito doutrinário e jurisprudencial. A 
nossa Constituição Federal é expressamente clara, inclusive, ao 
dizer que os direitos fundamentais se aplicam de maneira imedia-
ta. O que resta, agora, é traçar parâmetros para a sua aplicação; 
parâmetros de incidência.  

 
 
4.  A EFICÁCIA HORIZONTAL IMEDIATA NAS 

RELAÇÕES DE EMPREGO NO BRASIL: UMA 
BUSCA POR PARÂMETROS 

 
O Direito do Trabalho regula uma relação jurídica entre 

dois sujeitos que estão, por natureza, em posições diametralmente 
opostas: o empregador e o empregado. O primeiro detém os meios 
de produção e dirige o seu empreendimento como lhe parece mais 
conveniente e adequado para atingir os seus objetivos. Juridica-
mente, o ordenamento lhe confere os poderes diretivo e fiscali-
zador, outorgando-lhe a possibilidade de editar as ordens a serem 
seguidas. 

O empregado, por sua vez, é o subordinado jurídico. É o 
que investe, sob as ordens do empregador, energia, tempo, e, 
como bem afirmam Maria Aurea Baroni Cecato e Ana Luisa Celino 
Coutinho (2009, p.112-113), “é aquele que compromete a sua 
própria subjetividade, isto é, a sua estrutura mental e psíquica, 
particularidades e emoções”. 

Conforme já se evidenciou, é assente no ordenamento 
jurídico brasileiro a aplicação dos direitos fundamentais nas rela-
ções entre particulares. Se assim o é, com muito mais razão é de se 
advogar a aplicação dos direitos fundamentais também nas 
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relações de emprego, considerando a aludida - e evidente - desi-
gualdade das partes envolvidas. 

Nesse sentido, fica-se, por todos, com Christiana Oliveira 
(2010, p. 308-309), quando afirma que: 

 
[...] além da eficácia vertical, os direitos fundamentais 
também apresentam eficácia horizontal, como tal entendida 
a que irradia seus efeitos no liame entre atores privados, 
entre pessoa-pessoa, sendo exigíveis nas vinculações entre 
os particulares e os poderes privados, em especial nas 

relações entre trabalhadores e tomadores de serviço, em 
que constituem limites à autonomia privada e à livre 
iniciativa. (grifo nosso) 

 
Embora a aplicação dos direitos fundamentais deva ser 

mais enérgica dentro das relações de emprego, em virtude da 
assimetria entre os polos envolvidos na relação jurídica, é igual-
mente certo que não se pode impingir a essa relação a mesma 
rigidez da aplicação dos direitos fundamentais quando há a figura 
do Estado, conforme já mencionado em capítulo anterior.  

Isso porque a aplicação dos direitos fundamentais nas 
relações de emprego não pode eliminar a autonomia da vontade 
ou anular o poder diretivo do empregador. Desse modo, é perfei-
tamente razoável que o empregador edite regras a ser seguidas 
pelos empregados, desde que elas guardem relação com a 
atividade desenvolvida e respeitem a individualidade de cada 
pessoa. Ao empregador, por exemplo, é igualmente lícito admitir 
um empregado no lugar de outro em virtude de laços de amizade, 
ou por entender, intimamente, que determinado candidato, 
aspirante à vaga de vendedor de uma loja, possui uma persona-
lidade mais extrovertida, capaz de atrair e conquistar mais clien-
tes. 

A análise de alguns julgados nos fornece interessantes 
exemplos de aplicação dos direitos fundamentais em relações de 
emprego. 
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Em um julgamento de 22.08.2012, no Recurso de Revista 
n° 106800-57.2009.5.09.0585, a 2ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho julgou o recurso de uma cortadora de cana-de-açúcar que 
exercia a sua atividade a céu aberto, sem local apropriado para 
suas refeições e para o seu descanso, inclusive sem condições 
sanitárias e de higiene.   

Em virtude disso, ela pleiteou ao Tribunal Superior do 
Trabalho a majoração da indenização a título de danos morais, que 
foi fixada pelo Tribunal Regional da 9ª Região na monta irrisória 
de R$.1.000,00 (um mil reais). 

O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a modici-
dade da condenação e majorou para R$.10.000,00 (dez mil reais) a 
indenização. Em um voto nitidamente humanista, o Ministro Rela-
tor José Roberto Freire Pimenta deixou expressamente consignado 
que os direitos fundamentais são dotados de eficácia horizontal, 
devendo ser observados, também, nas relações privadas, incluindo 
as de emprego3.  

                                                 
3 DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 
CORTADORA DE CANA-DE-AÇÚCAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO (R$1.000,00). VALOR EXCESSIVAMENTE MÓDICO. 
ELEVAÇÃO PARA R$10.000,00. A sociedade encontra-se em um estágio 
em que não se admite o desrespeito à figura do ser humano. Vive-se, 
atualmente, como disse Norberto Bobbio, na era dos direitos. A pessoa 
humana é objeto de proteção do ordenamento jurídico, sendo detentora 
de direitos que lhe permitam uma existência digna, própria de um ser 
humano. Não se vislumbra, na realidade contemporânea, nenhuma 
brecha sequer para o desrespeito aos direitos mínimos assegurados à 
pessoa. Immanuel Kant, em sua obra - Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes -, já defendia que, no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou 
uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por 
algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, 
e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade 
- (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e 
Outros Escritos. Tradução Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 
2004, p. 65). Adotando o pensamento citado, verifica-se que o ser humano 
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é sujeito detentor de dignidade, pois não possui um preço nem pode ser 
substituído por algo equivalente. Com efeito, não se tolera mais nenhuma 
forma de tratamento desumano ou degradante ao indivíduo. A 
Constituição Brasileira de 1988, reconhecida mundialmente pelo seu 
caráter democrático e garantidor de direitos humanos, consagra o 
princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento da 
República Federativa do Brasil. Ademais, institui, no rol dos direitos 
individuais do cidadão, que ninguém será submetido a tratamento 
desumano ou degradante. No seu artigo 170, caput, erige o trabalho 
humano como fundamento da ordem econômica, que tem por fim 
assegurar a todos existência digna. A doutrina moderna, de maneira 
pacífica, entende que os direitos individuais consagrados na Constituição 
não se limitam mais somente à relação entre Estado e cidadão. 
Hodiernamente, os direitos fundamentais são dotados de eficácia 
horizontal, devendo ser observados, também, nas relações privadas. Ora, 
é de conhecimento de todos as péssimas condições de trabalho a que são 
submetidos os cortadores de cana-de-açúcar. O artigo 7º da Constituição 
Federal é de aplicação obrigatória a todos os trabalhadores, sem distinção 
de nenhum tipo de atividade, sendo norma de natureza cogente, e, salvo 
expressa dicção em contrário, de aplicação direta e imediata (artigo 5º, § 
1º, da Constituição Federal). A NR nº 31, por sua vez, estabelece preceitos 
a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma 
a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades 
da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura 
com a segurança e saúde e meio ambiente de trabalho. O acórdão 
regional consignou que a reclamante, ora recorrente, trabalhava a céu 
aberto, sem nenhum local apropriado para refeições e descanso e, 
inclusive, sem nenhuma condição sanitária. Registrou, também, que o 
reclamado não atendia a nenhuma das regras referentes às condições 
sanitárias estabelecidas pela NR nº 31. Com efeito, depreende-se do 
acórdão regional que a reclamante, que atuava na lavoura, não possuía 
nenhum local para atender às suas necessidades fisiológicas no curso de 
sua jornada de trabalho nem para fazer suas refeições. Essa atitude 
patronal de não fornecer banheiros para seus trabalhadores é ofensiva à 
dignidade da pessoa humana, pois obrigar uma mulher a realizar suas 
necessidades no meio da lavoura, a céu aberto, fere a própria intimidade 
da reclamante, que atuava ao lado de trabalhadores do sexo masculino, 
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Em outro julgado, do ano de 2011, a 1ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho se manifestou no sentido de que o uso do 
teste do polígrafo, conhecido como detector de mentiras, suprimia 
a identidade do empregado, violando, pois, a sua intimidade4.  

                                                                                                              
cortadores de cana, no mesmo canavial. Ademais, a reclamante não 
possuía nenhum local para realizar suas refeições, o que fazia também a 
céu aberto, no meio da lavoura, da poeira e da fuligem resultante das 
queimadas realizadas nesses terrenos, situação que também afetava sua 
saúde. Ante todo o exposto, verifica-se que o valor indenizatório, mesmo 
após ser majorado pelo Regional, no valor de R$1.000,00, revela-se 
excessivamente módico e irrisório, ante a tamanha gravidade da conduta 
patronal e o excessivo constrangimento a que foi exposta a reclamante. 
[...] (RR-106800-57.2009.5.09.0585, Relator Ministro: José Roberto Freire 
Pimenta, data de julgamento: 22/8/2012, 2ª Turma, data de publicação: 
31/8/2012) 
 
4 [...] DANO MORAL CONFIGURADO. TESTE DO POLÍGRAFO. 
EMPREGADO DO SETOR DE SEGURANÇA DA EMPRESA 
AMERICAN AIRLINES. O polígrafo, o popular detector de mentiras, não 
é adotado em nosso ordenamento jurídico, visto que, além da eficácia 
duvidosa, viola princípio fundamental assegurado na Constituição da 
República, no caso, o de não produzir provas contra si. Além do mais, 
quando submetido ao polígrafo, suprime-se do empregado a identidade 
de trabalhador, uma vez que passa a ser objeto da atenção do 
empregador pela potencialidade que a empresa lhe atribui de servir 
como porta de entrada para algum fato criminoso, terrorista ou outro do 
gênero. Não bastasse, o acesso às informações íntimas contidas no 
fisiológico do trabalhador afronta o direito de preservação da intimidade. 
Em razão da hipossuficiência que é característica geral do empregado e 
da tensão social que sobre ele recai, decorrente do fantasma do 
desemprego e da alucinante concorrência que existe entre os que estão 
empregados e a massa de desempregados, falta ao trabalhador a 
liberdade de se autodeterminar e de se impor contra os atos atentatórios 
à sua pessoa promovidos pelo empregador, porquanto visa a proteger 
um bem maior, no caso, a própria sobrevivência e de sua família, e, 
portanto, sem alternativa, tem de sacrificar sua dignidade até onde 
suportar. Por esse motivo, afigura-se temerária qualquer conclusão no 
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No âmbito do Supremo Tribunal Federal, também 
existem vários julgados que se reportam à eficácia horizontal dos 
Direitos Fundamentais nas relações de emprego. Um interessante 
exemplo está no Recurso Extraordinário 161243/DF, julgado em 
29.10.1996 pela 2ª Turma do Excelso Pretório. 

Nesse caso, o recorrente trabalhava para uma empresa 
francesa no Brasil; porém, apenas por não ser francês – isto é, por 
conta de um elemento discrímen vinculado exclusivamente à na-
cionalidade -, não foi lhe aplicado o Estatuto do Pessoal da Empre-
sa, que concedia vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade 
seria restrita ao empregado de nacionalidade francesa.  

Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que 
a postura do empregador violaria o princípio da igualdade, 
devendo-se aplicar, ao trabalhador brasileiro, o mesmo Estatuto 
aplicado aos trabalhadores de nacionalidade francesa, com todas 
as suas vantagens5. 

                                                                                                              
sentido de que o autor consentia espontaneamente em submeter-se ao 
detector de mentiras. O uso do polígrafo, assim, além de se tratar de 
equipamento em extinção em vários países, por ser incompatível com o 
direito das pessoas, viola, no Direito brasileiro, diversas garantias funda-
mentais inerentes à pessoa humana, configurando ineludível afronta à 
intimidade do trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 
73500-44.2002.5.02.0036, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de 
Julgamento: 22/11/2010, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
04/02/2011) 
 
5 CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA ESTRAN-
GEIRA: ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO 
TRABALHADOR ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. 
C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput. I. - Ao recorrente, por 
não ser francês, não obstante trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, 
não foi aplicado o Estatuto do Pessoal da Empresa, que concede 
vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao 
empregado de nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade: 
C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). II. - A discriminação que 
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Como se pode perceber, a produção jurisprudencial no 
país não ignora a aplicação dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares, especificamente nas relações de emprego.  

No entanto, muito ainda precisa ser debatido sobre o 
tema, especialmente no que tange aos parâmetros para a aplicação 
dos direitos fundamentais, a fim de que se evitem decisionismos 
judiciais, conforme já alertado em capítulo anterior.  

Como uma forma de contribuição para a busca desses 
parâmetros, trazemos à baila o seguinte caso: o §1º do art. 462 da 
CLT permite que o empregador efetue desconto no salário do 
empregado quando este vier a lhe causar dano a título de dolo. 
Veja-se o que dispõe o citado artigo: 

 
Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer 
desconto nos salários do empregado, salvo quando este 
resultar de adiantamentos, de dispositvos de lei ou de con-
trato coletivo. § 1º - Em caso de dano causado pelo empre-
gado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade 
tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do 
empregado.  

 
Imagine-se, pois, a seguinte hipótese, por nós criada: o 

empregado vende a um cliente determinado produto e recebe um 
cheque que, posteriormente, vem a ser devolvido por falta de pro-
visão de fundos. O empregador, suspeitando de dolo por parte do 
empregado – um suposto conluio entre ele e o cliente, a exemplo -, 
desconta do seu salário o prejuízo da venda.  

                                                                                                              
se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do 
indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é 
inconstitucional. Precedente do STF: Ag 110.846(AgRg)-PR, Célio Borja, 
RTJ 119/465. III. - Fatores que autorizariam a desigualização não 
ocorrentes no caso. IV. - R.E. conhecido e provido. (RE 161243, Relator(a):  
Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 29/10/1996, DJ 
19-12-1997 PP-00057 EMENT VOL-01896-04 PP-00756) 
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Nesse caso, além do fato de o empregador ter transferido 
o risco de sua atividade ao empregado, o que não se admite, 
revela-se inconcebível o fato de o desconto salarial ter ocorrido 
sem que fosse ofertado ao empregado o contraditório. 

Ora, a investigação sobre a existência de dolo perpassa, 
necessariamente, pelo estabelecimento do contraditório, com a 
necessária oitiva da parte acusada. Para tanto, bastaria um enca-
minhamento de uma carta ao empregado para que ele apresen-
tasse as suas razões sobre o acontecido em um prazo razoável.  

Isso porque, em razão da natureza do dolo estar vincu-
lada à intenção, ao querer do agente – no caso, empregado -, é 
absolutamente imprescindível que eventual punição a ser adotada 
por parte do empregador venha precedida da oitiva do empre-
gado, isto é, da instauração do contraditório; do contrário, a puni-
ção carece de lisura, desaguando em verdadeira arbitrariedade.  

Daniel Sarmento e Fabio Rodrigues Gomes, em artigo 
publicado para a Revista do Tribunal Superior do Trabalho (Brasí-
lia, vol. 77, n. 4, out./dez., 2011), elencam alguns interessantes 
parâmetros a balizar a aplicação dos direitos fundamentais nas 
relações de emprego, o que se passa, doravante, a analisar. 

Segundo os mencionados autores, se o empregador for 
um ente de grande envergadura, com grande número de empre-
gados, cuja atuação for pautada por interesses econômicos, deverá 
existir uma preferência prima facie para o direito fundamental do 
empregado em detrimento da conduta restritiva do empregador, 
haja vista que a relação jurídica existente é marcada por intensa 
desigualdade fática, e em jogo não estão liberdades existenciais do 
empregador. 

Se a natureza da atuação do empregador for a de uma 
entidade integrante da Administração Pública direta ou indireta 
ou de entidade que desempenhe função de natureza eminente-
mente pública, deverá existir uma preferência prima facie para o 
direito fundamental do empregado. Aqui, segundo os autores, a 
vinculação do empregador aos direitos fundamentais é ou equi-
vale àquela imposta ao Estado. 
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Se a natureza do empregador for a de micro, pequeno, 
empresário individual ou entidade sem fins lucrativos, a prefe-
rência prima facie do direito fundamental do empregado deverá ser 
mitigada, em razão da redução da desigualdade fática e da maior 
proximidade pessoal entre as partes contratantes. 

Se a natureza do empregador for a de organização de 
tendência, deverá continuar a existir a preferência prima facie do 
direito fundamental do empregado, mas com a possibilidade de 
inversão desta presunção, especialmente quando a discussão 
envolver a opção ideológica constante da própria finalidade da 
atividade empresarial (v.g., uma escola religiosa ou um partido 
político). Mas desde que o empregado possua ciência no momento 
da admissão. 

Se a natureza do empregador for a de empregador 
doméstico, não deverá existir preferência prima facie do direito 
fundamental do empregado, uma vez que este não estará se inse-
rindo no bojo de uma atividade econômica, mas, sim, no entorno 
de um ambiente residencial/familiar, no qual deve ser preservada 
uma margem de arbítrio, que é também uma liberdade emocional. 

Estabelecendo um último critério, os autores apontam 
que, independentemente da natureza da atuação do empregador, 
haverá uma reforçada preferência prima facie para o direito funda-
mental do empregado sempre que a conduta restritiva do empre-
gador colocar em jogo alguma qualidade intrínseca ou existencial 
do trabalhador (v.g., raça, gênero, idade ou nacionalidade). Deve-
se exigir, nestes casos, ainda segundo os autores, uma justificativa 
mais intensa do empregador, atentando-se, inclusive, para o 
impacto desproporcional acarretado pela decisão patronal. Será 
sempre essencial perquirir a razão justificadora da restrição ao 
direito fundamental do trabalhador.  

Todos esses critérios estabelecidos por Daniel Sarmento e 
Fabio Rodrigues Gomes, não obstante a sua extrema pertinência e 
coerência, não retiram a importância do princípio da proporcio-
nalidade, a ser analisado caso a caso. E também não esgotam o 
tema. 



S U M Á R I O 
 

82 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

Conforme já mencionado, a jurisprudência pátria não 
ignora a eficácia horizontal nas relações de emprego; no entanto, 
até mesmo por se tratar de um tema relativamente recente, carece 
de parâmetros concretos para a sua aplicação, merecendo uma 
reflexão e um aprofundamento teórico por parte de todos os 
operadores do direito.  

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A eficácia horizontal dos direitos fundamentais é um 

campo riquíssimo de estudo e análise. O principal motivo é que os 
direitos fundamentais surgiram sob um prisma vertical (parti-
cular-Estado). Precisamos, pois, de referenciais teóricos que refor-
cem a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares e, mais do que isso, forneçam parâmetros que balizem 
as decisões judiciais. 

No caso do Brasil, um país marcado por intensas desi-
gualdades, a incidência dos direitos fundamentais sobre a relação 
entre particulares, especialmente nas relações de emprego, mostra-
se ainda mais premente.  
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TELETRABALHO: UMA ANÁLISE                 

DO ART. 62 DA CLT FRENTE                  

AO COMANDO CONSTITUCIONAL 

LIMITADOR DA JORNADA                      

DE TRABALHO 

 

Elaine de Carvalho Braga1 
 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Diante dos avanços tecnológicos, o mundo vendo sendo 

palco de um dinamismo cada vez mais contundente, marcado pelo 

crescimento vertiginoso de circulação de informações e, sobretudo, 

pela necessidade constante de estar conectado às redes de comu-

nicação. No intuito de acompanhar tal crescimento, a tecnologia 

apresenta inúmeros mecanismos capazes de até mesmo fiscalizar a 

conduta de quem os criou, de modo que, ao traçar esse paradigma, 

questiona-se, atualmente, até que ponto somos considerados 

reféns de nossas invenções. 

Assim sendo, o progresso tecnológico também vem 

refletindo significativamente no âmbito laboral com a inserção dos 

antigos bips, pagers, até os mais sofisticados notebooks, netbooks e 

smartphones com o escopo de aprimorar a prestação dos serviços. 

Nesse sentido, considerando a atual conjuntura da seara traba-

lhista, estar conectado ao universo da tecnologia tornou-se um 

                                                 
1 Advogada. Pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho 
pela Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 13a Região (ESMAT 
13). E-mail: <ecarvalhobraga@hotmail.com> 
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pressuposto indispensável aos que procuram lograr êxito no 

competitivo mercado de trabalho.  
Não obstante os contratos laborais serem prestados, em 

sua grande maioria, em estabelecimentos fixos dos empregadores, 
com o advento da tecnologia epigrafada, bem como a exigência 
premente de meios comunicativos, surgiu a necessidade de uma 
reforma legislativa como o escopo de adequá-las a essa nova 
realidade fática. Nesse norte, eis que surge a figura do teletrabalho 
como mais uma inovação vivenciada na seara obreira.  

Vejamos a conceituação elaborada por Estrada2 para 
definir esse instituto: 

 
O teletrabalho poderá ser entendido como um modo flexível 
de trabalho, cobrindo várias formas de atividade, em que os 
trabalhadores podem desempenhar as suas funções remo-
tamente a partir de casa ou de um local de trabalho (tele-
centro), numa determinada percentagem dos seus horários 
de trabalho. 

   
Com efeito, o teletrabalho consiste numa modalidade de 

prestação de serviços, na qual, de fato, o empregado não está 
fisicamente próximo ao empregador, mas está diretamente ligado 
aos comandos exarados, às metas a serem cumpridas e aos prazos 
a serem respeitados.  

No mesmo sentido, extraímos das lições de Alice Mon-
teiro de Barros3 que: 

 
Situa-se entre esses novos tipos o teletrabalho, realizado no 
domicílio do trabalhador (art. 6º, da CLT), em centros 
satélites fora do estabelecimento patronal, mas em contato 

                                                 
2 ESTRADA, Manuel Martín Piño. Do Teletrabalho ao Trabalho em Rede. 
Disponível em: <http://www.estig.ipbeja. pt/~ac_direito/Manuel_ 
Pino_Estrada.pdf> Acesso em: 02 jul. 2014. 
3 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São 
Paulo: LTr, 2011, p. 258. 
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com ele ou em outro local, de uso público. Flexibiliza-se, 
portanto, o local de trabalho, embora alguns autores 
considerem teletrabalhador quem trabalha na empresa, 
utilizando-se de computador. Nesse estudo, vamos analisar 
o teletrabalho como atividade de quem o executa a distância, 
em consonância com a origem etimológica do termo. Aliás, 
essa nova forma de trabalhar transcende os limites terri-
toriais e poderá ser transregional, transnacional e transcon-
tinental. Ela permite até mesmo a atividade em movimento. 
Esse tipo de trabalho é executado por pessoas com média ou 
alta qualificação, as quais se utilizam da informática ou da 
telecomunicação no exercício das atividades. 

 
Nesse ínterim, partindo-se do pressuposto de fazer com 

que o ordenamento jurídico acompanhe as mais variadas ino-
vações do mundo fático, em especial quanto às diversas modali-
dades contratuais, o legislador resolveu consolidar, portanto, o 
entendimento que vinha sendo adotado pela melhor jurispru-
dência, com a edição da lei 12.551/2011. 

 
  

2. O ADVENTO DA LEI N. 12.551/2011 E O 
QUESTIONAMENTO QUANTO À SUBOR-
DINAÇÃO JURÍDICA 

 
O Direito do Trabalho é um sistema binário e excludente, 

tendo em vista que segrega os trabalhadores em duas categorias 
distintas, isto é, uma constituída por trabalhadores revestidos por 
um contrato de trabalho, os quais recebem a denominação de 
empregados e, em razão desse status, gozam da proteção da le-
gislação consolidada e outra constituída pelos demais trabalha-
dores que, por não constituem vínculo de emprego, encontram-se 
excluídos desse sistema protecionista.  

Para a configuração do contrato de trabalho, a doutrina e 
a jurisprudência identificam, pela exegese dos artigos 2º e 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a presença de quatro requi-
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sitos: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordina-
ção. 

Por sua vez, nos dizeres de Alice Monteiro de Barros4 
infere-se que “o pressuposto da pessoalidade exige que o em-
pregado execute suas atividades pessoalmente, sem se fazer 
substituir, a não ser em caráter esporádico, com a aquiescência do 
empregador.”. Desse modo, traçando um paralelo com a concei-
tuação exposta, denota-se que o teletrabalho encontra-se inserido 
nessa vertente, pois, apesar do controle da pessoalidade no tra-
balho remoto exigir maior complexidade quanto à sua respectiva 
verificação, existem atualmente avançados softwares que permi-
tem a verificação da identidade do trabalhador por meio de 
reconhecimento datiloscópico, senhas e assinaturas digitais ou, até 
mesmo, em virtude do elevado nível de especialização exigido do 
profissional para o ofício, o que dificulta sua substituição.      

Em ato contínuo, reputa-se que outra característica 
marcante do contrato de trabalho, também observada no âmbito 
do teletrabalho, é a não eventualidade. Tal característica revela que 
o serviço deverá ser realizado de forma contínua, de modo que, o 
simples fato de ser prestado por alguns dias ou até mesmo de 
forma cumulada nos finais de semana, não rechaçaria a presença 
desse atributo no teletrabalho. 

Dando seguimento, outro atributo da relação de emprego 
que está presente no teletrabalho é a onerosidade. Esse requisito se 
configura na contribuição pecuniária pelo serviço prestado, consti-
tuindo, portanto, uma das características fundamentais do con-
trato de trabalho, uma vez que o trabalho é a principal fonte de 
subsistência da classe obreira, é através dele que o trabalhador 
angaria fundos para se alimentar, vestir-se e cuidar da própria 
saúde e de sua família.  

A subordinação jurídica, por sua vez, emana de constru-
ção doutrinária de uma era positivista concebida para traduzir 
abrangência do termo dependência trazido pela CLT. Neste 

                                                 
4 Ibid., p. 207. 
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contexto, Paul Colin5 descreve a subordinação jurídica da seguinte 
forma: 

 
Um estado de dependência real criado pelo direito de o 
empregador comandar, dar ordens, onde nasce a obrigação 
correspondente para o empregado de submeter-se a essas 
ordens. Eis a razão pela qual chamou-se a esta subordinação 
de jurídica, para opô-la principalmente à subordinação 
econômica e à subordinação técnica que comporta também 
uma direção a dar aos trabalhados do empregado, mas 
direção que emanaria apenas de um especialista. 

    

Com efeito, o critério da subordinação jurídica conferiu 
rigidez ao conceito de emprego e, consequentemente, restringiu o 
âmbito de sua proteção, ao passo que resguarda os que se encon-
tram abarcados pela referida subordinação, e, de modo diverso, 
exclui das benesses instituídas pelo regime celetista os que não se 
encontram revestidos desta característica. 

Com o advento da Lei 12.551/116, vislumbra-se que 
houve alteração do caput do art. 6º da CLT, bem como a inserção 
do parágrafo único ao referido dispositivo, de modo que o orde-
namento jurídico passou a equiparar os meios telemáticos e infor-
matizados de comando, controle e supervisão, para fins de subor-
dinação jurídica, aos meios pessoais e diretos. Vejamos: 

 
 

LEI Nº 12.551, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 

Altera o art. 6o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 

                                                 
5 COLIN, Paul apud MORAES FILHO, Evaristo de (1971 apud. BARROS, 
op. cit., p. 210). 
6 BRASIL. Lei n.º 12.551, de 15 de Dezembro de 2011, altera o art. 6º da 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12551.htm> Acesso 
em: 03 jul. 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.551-2011?OpenDocument
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para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios 
pessoais e diretos. 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1o  O art. 6o da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no esta-
belecimento do empregador, o executado no domicílio do 
empregado e o realizado a distância, desde que estejam ca-
racterizados os pressupostos da relação de emprego.  
Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de 
subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de co-
mando, controle e supervisão do trabalho alheio.” (NR)  
 
Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 
123o da República.  
 
DILMA ROUSSEFF 
Paulo Roberto do Santos Pinto 

 
Como podemos verificar, essa alteração legislativa signi-

ficou uma ampliação do clássico conceito de subordinação jurídica 
para abarcar a figura do teletrabalho, dirimindo qualquer dúvida 
quanto à possibilidade da verificação desse pressuposto em se 
tratando de trabalho remoto.    

Corroborando com o posicionamento acima esposado, 
Alice Monteiro de Barros7 aduz: 

                                                 
7 BARROS, op. cit., p. 261. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art6
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Sustentam alguns autores que o liame empregatício 
configurar-se-á recorrendo-se a critérios distintos da subor-
dinação jurídica, como a dependência econômica ou a alte-
ridade. Não aderimos a esse ponto de vista, porque admi-
timos a possibilidade de adaptação da subordinação jurídica 
desse trabalhador em relação ao credor do trabalho. A 
novidade que a subordinação jurídica apresenta no teletra-
balho advém de três fatores, entre os quais: o controle é 
facilitado pelos aparelhos de videofiscalização, capazes de 
fazer registros diversos, até superiores aos que seriam 
realizados pela inteligência humana, que seleciona, mas 
esquece; essa memória é associada a uma capacidade de 

síntese inviável ao espírito humano, e, por fim, os métodos 

de controle se tornam cada vez mais discretos, senão invi-
síveis, como ocorre quando se utilizam câmeras escondidas, 
as quais, na nossa opinião, não poderão ser instaladas sem o 
conhecimento do empregado. 

  
Destarte, uma vez preenchidos os mencionados requi-

sitos, restará caracterizada a relação de emprego, independen-
temente do local em que se efetive a prestação dos serviços, tendo 
em vista que o artigo 6º, caput, não permite a distinção entre “o 
trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o execu-
tado no domicílio do empregado e o realizado a distância”, 
quando presente seus pressupostos caracterizadores.  

 
 

3. ANÁLISE DO ART. 62 DA CLT EM FACE DO 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL LIMITA-
DOR DE JORNADA 

 
Devido a sua recente positivação, vislumbra-se que o 

teletrabalho ainda é objeto de debate, uma vez que, ao serem 
prestados à distância, indaga-se se a referida modalidade de 
trabalho estaria sujeita ao limite de jornada instituído pelo texto 
constitucional. 
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Antes de adentrarmos no debate da submissão do 
teletrabalhador à limitação de jornada constitucional ou ao seu 
enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 62 da 
CLT8, que o exclui desse controle, é oportuno enfrentarmos a 
discussão sobre a eventual inconstitucionalidade que recai sobre 
esse dispositivo.  

Deste modo, partindo-se da análise de Constituições 
pretéritas, especialmente das Constituições de 1946 e 1969, denota-
se que estas, na ocasião em que fixavam a limitação da jornada 
diária em oito horas, traziam expressamente a possibilidade de a 
legislação infraconstitucional criar hipóteses que, em virtude de 
condições excepcionais, não estariam submetidas a esse parâ-
metro. Observemos:  

 
Art. 157, inciso V da Constituição Federal de 1946. V - 
duração diária do trabalho não excedente a oito horas, 
exceto nos casos e condições previstos em lei;9 
Art. 165, inciso VI da Constituição Federal de 1967/69. VI - 
duração diária do trabalho não excedente a oito horas, com 
intervalo para descanso, salvo casos especialmente 
previstos;10 

 

Foi nesse contexto que surgiram as hipóteses especiais do 
art. 62 da CLT, que se justificam ora na incompatibilidade do 

                                                 
8 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de Maio de 1943, institui a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm> Acesso em: 02 jul. 
2014. 
9 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de 
Setembro de 1946). Disponível em: http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm. Acesso em: 
03 jul. 2014. 
10 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. 
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_ante
rior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 03 jul. 2014. 

http://www.planalto/
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controle da jornada com a natureza do trabalho prestado (tra-
balhadores externos), ora na superioridade e independência do 
posto ocupado pelos gerentes. 

Partindo-se desse pressuposto, poder-se-ia concluir que a 
regulamentação da jornada de trabalho estaria pautada numa 
norma de caráter geral em âmbito Constitucional, concedendo aos 
trabalhadores o direito social à limitação da carga horária laboral, 
e, por outro lado, numa norma de caráter especial, prevista pela 
legislação infraconstitucional por expressa autorização da Carta 
Magna.11 

Sucede que, com o advento da Constituição Federal de 
1988, as expressões “salvo casos especialmente previstos” e “exce-
to nos casos e condições previstos em lei” trazidas pelas Consti-
tuições de outrora foram suprimidas, levando alguns doutrina-
dores a acreditarem que o art. 62 do diploma consolidado não se 
coaduna com os ditames da atual Constituição, padecendo, 
portanto, de flagrante inconstitucionalidade. 

Neste sentido, manifesta-se Calvet: 
 

[...] uma interpretação literal e teleológica [...] reconheceria 
que a Carta Magna não teria permitido a exclusão de 
nenhum empregado [...] da proteção [...] concedida pelo art. 
7º, XIII [...], donde se conclui ser inconstitucional a simples 
exclusão da duração do trabalho para tais empregados.12 

 
Visando a manutenção da vigência do artigo em epígrafe, 

os doutrinadores que se posicionam em sentindo contrário partem 

                                                 
11 PORTO, Noemia Aparecida Garcia Porto. A Garantia Fundamental da 

Limitação da Jornada: entre a constituição e o art. 62 da CLT. Revista do 
Superior Tribunal do Trabalho. Ano 75, nº 2, abr/jun de 2009, p. 68-84. 
12 ALBUQUERQUE E SILVA, Tadeu Alexandre de. O artigo 62 da CLT e 

o aspecto ofensivo ao direito constitucional ao lazer. Teresina, ano 14, n. 
2161, 1 jun. 2009. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/12837/o-
artigo-62-da-clt-e-o-aspecto-ofensivo-ao-direito-constitucional-ao-
lazer#ixzz2ic9JI4NL. Acesso em: 02 jul. 2014. 
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de uma interpretação eminentemente gramatical para sustentar a 
constitucionalidade do dispositivo, isto é, para os referidos doutri-
nadores, a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a jornada 
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
aludiu ao trabalho prestado em condições normais, conforme se 
depreende da sutil análise do texto estampado no art. 7º, XIII da 
Constituição Federal.  

Vejamos o teor desse dispositivo: 
 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensa-
ção de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

 
Deste modo, ao adjetivar o trabalho como normal, 

permite-se concluir que a Carta Magna, simultaneamente, re-
conheceu a existência de trabalhos prestados em condições “anor-
mais”, aos quais, em uma interpretação ampliativa, deve ser 
conferido tratamento diverso. 

Adepto a esse posicionamento, Süssekind, esclarece que: 
 

[...] ter a Constituição de 1988 limitado a "duração do 
trabalho normal" "a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais" (art. 7º, XIII) não se atrita com essas disposições 
de caráter excepcional, como não vulnerou a redação 
anterior do art. 62. Primeiro, porque [...], o adjetivo "normal" 
concerne a "trabalho" e não a "duração". Depois, porque os 
empregados a que alude o inciso I do dispositivo em foco 
prestam serviços sem submissão a horário e fora do controle 
do empregador, enquanto os gerentes [...] desfrutam de 
posição singular [...] exercendo o poder de comando (dire-
tivo e disciplinar).13 

 
Contudo, o presente artigo não se propõe apenas a refutar 

                                                 
13 Loc. cit. 
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a incidência do art. 62 da lei consolidada pelo frágil e contro-
vertido argumento da inconstitucionalidade, mas pela inaplica-
bilidade do artigo ao caso em tela, ainda que se defenda sua 
consonância com o texto da Carta Maior, tendo em vista que a 
limitação à jornada de trabalho é um direito social, não podendo 
ser afastado a qualquer pretexto.   

Dando sequência, é incontestável que a atividade do tele-
trabalhador assemelha-se às características do trabalhador externo, 
uma vez que aquela modalidade consiste na prestação de serviços 
em que, de fato, o empregado não está fisicamente próximo ao 
empregador, mas está diretamente ligado aos comandos exarados, 
às metas a serem cumpridas e aos prazos a serem respeitados.   

No entanto, o fato de o trabalhador estar, em tese, dis-
tante do empregador não dá ensejo para que não haja o controle 
diário da jornada do obreiro, tendo em vista o arcabouço tecno-
lógico atual que permite a limitação às jornadas excessivas. Com 
efeito, considerando o referido acervo informatizado, torna-se 
insustentável que alguns empregadores maliciosamente invoquem 
o teor do art. 62 da CLT para não realizarem a aferição de horas 
prestadas pelos teletrabalhadores e, consequentemente, se esqui-
varem do pagamento de horas extras. 

Assim sendo, defendemos que o critério que deve ser 
utilizado para avaliar a sujeição ou não do trabalhador aos limites 
impostos pela Constituição Federal consiste na verificação se o 
empregado executa efetivamente atividades incompatíveis com o 
controle da real jornada de trabalho, e não, simplesmente, pelo 
fato de prestá-las de maneira remota, haja vista que os meios 
telemáticos e informatizados que permeiam o desenvolvimento 
dessas atividades, romperam a barreira da distância, permitindo 
que o empregado mantenha-se em constante contato com a parte 
patronal. 

Além disso, a inserção do parágrafo único ao art. 6º da 
CLT validou, ainda que indiretamente, o uso de mecanismos 
tecnológicos para monitoramento do trabalhador, equiparando-os, 
para fins de subordinação jurídica, aos meios de controle pessoais 



S U M Á R I O 
 

96 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

e diretos. Neste diapasão, a legitimação dos meios eletrônicos e 
informatizados, ainda que para fins de comando, controle e 
fiscalização da prestação dos serviços, permite ao empregador 
aplicá-los como instrumento hábil a apurar a carga horária laboral 
de maneira a coibir os empregadores que ardilosamente se socor-
rem aos ditames do art. 62 da CLT para não efetuarem o paga-
mento de horas extras. 

Nesse norte, infere-se que a fiscalização da jornada de 
trabalho revela-se como um ônus do empregador, independen-
temente do trabalho ser realizado externamente, de modo que ele 
só poderá se eximir dessa responsabilidade quando, comprovada-
mente, estiver impossibilitado de realizar essa fiscalização.  

Tal posicionamento encontra guarida no próprio direito 
social adstrito à jornada de trabalho, inclusive garantido constitu-
cionalmente. Ademais, a sua proteção se prospecta para outros 
aspectos constitucionais relevantes, como a preservação da inte-
gridade física, mental e psíquico-social dos trabalhadores, a 
garantia do pleno emprego em virtude de uma maior disponibi-
lidade de postos de trabalho e a inclusão do trabalhador no ciclo 
social. 

Corroborando com o posicionamento acima esposado, 
acerca da importância da limitação da jornada de trabalho, invo-
camos as lições de Noemia Porto:  

 
A questão do limite à jornada de trabalho conecta-se 
necessariamente com a proposta internacional de promoção 
do trabalho decente, vale dizer, aquele desenvolvido em 
condições de liberdade, igualdade, seguridade e dignidade 
(OIT, 2005, p. 5-7), e ambienta uma normatividade de 
princípios, de princípios fundamentais, não só em razão da 
luta histórica pela afirmação de direitos relacionados a 
dignas condições de trabalho, como também porque precisa 
ser associada, cotidianamente, a uma consistente política de 
saúde no trabalho.14    

                                                 
14 PORTO, op. cit., nota 24.  
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 Portanto, embora o teletrabalho configure modalidade de 
trabalho externo, em virtude do caráter remoto da prestação de 
seus serviços, entende-se que não é o caso de invocarmos a 
aplicação do artigo 62 da CLT, que exclui os trabalhadores exter-
nos da observância dos limites estabelecidos pela Constituição. 
Sob esta ótica, a hipótese em epígrafe não abarca a figura do 
teletrabalho, já que os meios telemáticos e informatizados utiliza-
dos para caracterização da subordinação jurídica possibilitam esse 
controle sobre a jornada do teletrabalhador, não justificando, 
portanto, a esquiva do empregador em realizar a fiscalização da 
jornada obreira. 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: LEGITIMAÇÃO 
DO USO DE INSTRUMENTOS                   
TECNOLÓGICOS PARA                                  
MONITORAMENTO DO EMPREGADO E O 
DEVER PATRONAL DO CONTROLE DA 
JORNADA DE TRABALHO 

 
Não obstante a discussão acerca da inconstitucionalidade 

que recai sobre o art. 62 da CLT15, acreditamos que a excepcio-
nalidade que trata o artigo em comento não se justifica pela 
natureza externa do labor, mas pela impossibilidade do cômputo 
da horas laboradas pelo trabalhador ambulante. Portanto, embora 
o teletrabalho configure modalidade de trabalho externo, em 
virtude do caráter remoto da prestação de seus serviços, não é o 
caso de invocarmos a aplicação desse dispositivo, que exclui os 
trabalhadores externos da observância dos limites estabelecidos à 
jornada de trabalho.  

                                                 
15 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de Maio de 1943, institui a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm> Acesso em: 02 jul. 
2014. 
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Por sua vez, a Lei 12.551/2011 não trouxe nenhuma 
disposição expressa para dirimir esse impasse, mas, tão somente, 
limitou-se a positivar no ordenamento jurídico aquilo que os 
tribunais já vinham decidindo, isto é, o reconhecimento do vínculo 
de emprego, quando presente seus requisitos, ainda que a pres-
tação de serviço ocorra de forma remota.   

Entretanto, o referido dispositivo, ainda que indireta-
mente, legitimou o uso de mecanismos tecnológicos para moni-
toramento do trabalhador, equiparando-os, para efeito de subor-
dinação jurídica, aos meios de controle pessoais e diretos. Neste 
contexto, podemos concluir que, o reconhecimento legal dos meios 
telemáticos e informatizados, ainda que para fins de comando, 
controle e fiscalização da execução dos serviços, possibilita ao 
empregador utilizá-los como mecanismos para o cômputo da 
jornada de trabalho. 

Deste prisma, quando há a possibilidade de controle e 
fiscalização da jornada de trabalho pelo empregador, a aferição 
das horas laboradas é direito do empregado e dever do empre-
gador, independentemente do trabalho ser realizado externa-
mente, eis que a limitação da jornada de trabalho é, frise-se, uma 
garantia assegurada pela Constituição Federal.  

Dessa forma, denota-se que os meios telemáticos deverão 
ser utilizados em prol de todos que participem da relação laboral, 
ou seja, o fato de os meios sofisticados servirem para supervisionar 
de modo direto e pessoal os serviços prestados à distância não tem 
o condão de afastar a incidência no polo adverso. Logo, os meios 
telemáticos também deverão estar à disposição dos empregados 
no respectivo controle de jornada, em especial, quanto à aferição 
das horas extras eventualmente prestadas em âmbito remoto, 
combatendo, por fim, a exaustão dos que dependem dessa 
modalidade de labor. 
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O DIREITO A UMA VIDA DIGNA:  

INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 

INSALUBRIDADE COMO MEIOS 

PROTETIVOS DA SAÚDE  

DO TRABALHADOR 

 

Isabella de Melo Soares1 
 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
  A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 1º os 
Fundamentos da República Federativa do Brasil, e dentre eles 
estão o da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa (incisos III e IV, respectivamente), os 
quais são os alicerces do direito à saúde da pessoa humana.  
 Assim, o estudo da proteção jurídica à saúde do traba-
lhador é de grande importância, tendo em vista que essa diz 
respeito não só ao direito à sadia qualidade de vida, mas também à 
integridade psicofísica do trabalhador, que uma vez respeitados, 
lhes garante uma vida digna.  
 Com o advento do atual texto constitucional, em razão do 
forte elo que o direito à saúde possui com a dignidade da pessoa 
humana e com o direito à vida, a saúde e o trabalho foram consa-
grados como direitos sociais, instituídos como direitos funda-
mentais de todos os indivíduos, conforme previsto no artigo 6º, 
desde o seu texto original.  Além disso, pela primeira vez se viu 

                                                 
1Advogada. Pós-Graduanda em Direito Material e Processual do Tra-
balho pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista - ESMAT 13. 
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uma constituição extremamente preocupada com o meio ambiente 
como um todo, e especificamente com o meio ambiente do 
trabalho (artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988), 
afirmando em seu artigo 225 que é essencial que esteja equilibrado 
para garantir uma hígida qualidade de vida.   
  Sobre o assunto, Silva (2012, p. 191) preleciona que o meio 
ambiente do trabalho “[...] integra a proteção do homem em seu 
local de trabalho, com observância às normas de segurança. 
Abrange saúde, prevenção de acidentes, dignidade da pessoa 
humana, salubridade e condições de exercício saudável do tra-
balho”. Logo, pode-se afirmar que é impossível se obter uma 
qualidade de vida saudável laborando em um local de trabalho 
incapaz de proporcionar condições de saúde e higiene adequadas 
ao labor, pois esse é onde a imensa maioria dos indivíduos passa a 
maior parte de seus dias de vida. (CUNHA JÚNIOR; NOVELINO, 
2014).  
 Quando o atual texto constitucional positiva no artigo 7º, 
caput e inciso XXII, a garantia de redução dos ricos inerentes ao 

trabalho, através da elaboração e publicação de normas de saúde, 
higiene e segurança a todos os trabalhadores urbanos e rurais, 
assim como, no inciso XXIII, o direito aos adicionais de periculo-
sidade e insalubridade, mostra também o status de direito social 
fundamental que conferiu à saúde e segurança no trabalho. Ainda, 
dispõe no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Como afirma Garcia (2014, p. 1091), “tem-se, assim, verda-
deiro sistema jurídico de tutela ao meio ambiente do trabalho, 
reconhecido pela Constituição da República, em seu art. 200, inciso 
VIII, e que [...] integra o meio ambiente em sentido global (art. 225 
da CF/1988)”.  
 Diante dessas premissas, percebe-se que com um meio 
ambiente do trabalho equilibrado, onde haja segurança e higiene, 
se consegue diminuir os danos causados ao trabalhador, pois com 
um local de trabalho apropriado os riscos sociais serão menores, o 
que possibilita a existência de uma vida digna. E, na seara jusla-
boralista, o responsável primeiro por garantir referido ambiente é 
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o empregador. Dessa forma, só tem a saúde preservada se na 
construção do meio ambiente do trabalho há uma tentativa de 
redução dos riscos próprios daquele ambiente, haja vista que a 
eliminação nunca é absoluta, porque riscos sempre existem em 
qualquer atividade. Assim, a ideia não é de uma total eliminação, 
mas buscar um maior nível de salubridade do meio.  
 No entanto, apesar do ordenamento jurídico brasileiro ser 
composto por um grande número de normas protetoras desses 
direitos aqui levantados, algumas não acompanharam a evolução 
da sociedade, do direito como um todo, se encontrando atual-
mente em desarmonia como o Texto Maior, o que dificulta a 
concretização do direito a uma sadia qualidade de vida dos traba-
lhadores em especial.  
 É a partir desse contexto que se desenvolverá uma análise 
crítica de uma interpretação literal da legislação infraconstitu-
cional trabalhista pela maioria da doutrina e jurisprudência no que 
concerne a impossibilidade de cumulação dos adicionais de peri-
culosidade e insalubridade, defendendo a necessidade de realiza-
ção de uma interpretação conforme a constituição do §2º, do art. 
193, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pois “o direito é 
um fenômeno social que reflete inúmeros paradigmas, sendo 
infundada a sua respectiva análise quando não levam em conside-
ração os aspectos sociológicos, culturais, filosóficos e dentre 
outros” (LUZ; XAVIER, 2011, p. 365).  
 Nesse esteio, defende-se essa análise constitucional do 
referido dispositivo infraconstitucional a fim possibilitar a concre-
tização do direito a uma vida digna e, por consequência, do direito 
à saúde dos trabalhadores que laboram nessas condições; pois, 
ainda vige no Brasil uma política de monetização do risco, ou seja, 
de enxergar esses adicionais como um problema remuneratório, e 
não como uma preocupação com a proteção ao meio ambiente do 
trabalho, a qual foi trazida com a Constituição Federal de 1988.  
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2 OS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E     
INSALUBRIDADE E A CLT 

  
Procedida à análise sobre o sistema constitucional em 

linhas gerais no que concerne à proteção ao direito à saúde, a uma 
vida digna, por meio de um meio ambiente do trabalhado equili-
brado, passa-se a estudar nesse tópico algumas peculiaridades dos 
adicionais de insalubridade e periculosidade, os quais estão 
previstos em âmbito infraconstitucional na Consolidação das Leis 
do Trabalho, a partir do artigo 189.  
 Quanto à atividade insalubre, Barros (2011, p. 621) pre-
leciona: 
 

As atividades ou operações insalubres, definidas em quadro 
aprovado pelo Ministério do Trabalho (art. 190 da CLT), são 
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho expõem os empregados a agentes químicos, físicos 
ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites de tole-
rância (art. 189 da CLT).  

 
 Nesse espeque, a atividade insalubre é aquela que expõe o 
trabalhador a agentes nocivos à sua saúde e que extrapola o seu 
limite de tolerância fixado pelo Ministério do Trabalho. Ressalte-se 
que a CLT não estabeleceu quais são esses agentes insalubres e 
delegou essa tarefa ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual 
fixou um rol taxativo chamado de quadro de atividades insalu-
bres, na Portaria 3.214 de 1978; esse também é o entendimento do 
STF, conforme sua Súmula 460. Nesse esteio, segundo o artigo 189 
do referido diploma, o adicional de insalubridade incidirá quando 
o empregado trabalhar em contato com agentes físicos, químicos 
ou biológicos prejudiciais a sua saúde, como por exemplo, com 
ruídos, chumbo ou bactérias, respectivamente.  
 Cumpre salientar ainda que, segundo a Súmula 448 do TST 
e Súmula 460 do STF, é preciso preencher dois requisitos cumu-
lativos para a atividade ser considerada insalubre e, consequente-
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mente, ter o trabalhador que labore nessas condições o direito à 
percepção do adicional de insalubridade integral: primeiro, ser 
efetuada uma perícia no local de trabalho por profissional habi-
litado, engenheiro ou médico do trabalho e ficar constatado que a 
atividade desenvolvida é nociva; segundo, que o agente nocivo à 
saúde esteja previsto no quadro de atividades insalubres fixado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. (MOURA, 2014).  
 É interessante observar que o adicional de insalubridade 
continua sendo calculado sobre o salário mínimo nacionalmente 
unificado, nos moldes do artigo 192 da CLT, podendo ser de 10%, 
20% ou 40% e integra as demais verbas trabalhistas (conforme 
Súmula 139 do TST), não repercutindo apenas sobre o repouso 
semanal remunerado e feriados, nos termos da OJ 103 da SDI-I do 
TST. Isso porque, ainda está suspensa a eficácia da Súmula 228 do 
TST por liminar do STF, pelo fato de ter aplicado indevidamente a 
Súmula Vinculante nº. 4 ao estipular como base de cálculo o 
salário básico, uma vez que, no julgamento que deu origem a essa 
última, decidiu-se que permanece o cálculo do valor desse adicio-
nal sobre o salário-mínimo, apesar de ser inconstitucional por 
violar a literalidade do art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, 
enquanto não se fixar outro parâmetro por meio de lei ou 
convenção coletiva. (CASSAR, 2014).   
 Ainda sobre insalubridade, cumpre inferir que, segundo a 
Súmula 47 do TST, se o contato do empregado com um agente 
insalubre, seja o agente físico, químico ou biológico for intermiten-
te, essa descontinuidade, por si só, não afastará o direito de rece-
ber o adicional de insalubridade, podendo influenciar apenas na 
fixação do adicional.  
 No que tange ao adicional de periculosidade, além da pre-
visão constitucional mencionada, ele é regulamentado pelos arti-
gos 193 e seguintes da CLT. Nessa perspectiva, diz-se que é aquele 
devido a empregados que laboram em contanto permanente com 
inflamáveis, explosivos, eletricidade, radiação ionizante (atividade 
prevista no artigo 200, VI e parágrafo único da CLT e OJ nº 345, da 
SBDI-1/TST), vigilância pessoal ou patrimonial, ou como moto-
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boy, moto taxi e similares (pois a Lei nº 12.997, de 18 de junho de 
2014 acrescentou §4º ao artigo 193 da CLT, para considerar 
perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta). Com 
efeito, percebe-se que diferentemente das atividades insalubres, 
não há norma trabalhista em branco, pois a própria legislação 
trabalhista fixa taxativamente as atividades que são perigosas. 
Além disso, assim como na primeira atividade, a execução do 
trabalho perigoso de forma descontínua, mas diária, não afasta o 
direito ao recebimento do respectivo adicional de forma integral, 
conforme entendimento extraído da Súmula n° 364 do TST 
concatenada com a Súmula n° 361 do TST.  
 Além disso, em regra, a prova técnica é uma das condições 
para o recebimento desse último adicional, nos temos do art. 195 
da CLT, visto que apenas a perícia é capaz de atestar se o local 
onde o empregado trabalha coloca ou não a sua integridade física 
em risco. Todavia, há uma exceção: quando o empregador já vem 
pagando esse adicional de forma espontânea, o que torna incon-
testável que o labor é executado em condições perigosas, como 
prevê a recente Súmula 453 do TST.  Quanto ao valor, estabelece o 
§1º, do artigo 193 que é de 30% calculado sobre o salário base (isto 
é, sem o acréscimo de gratificações, omissões, abonos). Dessa feita, 
diferente do adicional de insalubridade, é um percentual único. 
No entanto, como sintetiza Moura (2014, p. 193):  
 

Não faz jus ao adicional de periculosidade o empregado 
que, pelas condições de trabalho, se submeta eventualmente 
ao ingresso em área de risco. Também não faz jus o 
empregado que ingresse habitualmente em área de risco, 
mas por tempo extremamente reduzido. A S. 364 do TST 
pacificou este entendimento, inclusive alterando sua redação 
original, através da Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 
30 e 31.05.2011.  

 
 Após todas essas considerações, ressalte-se que os únicos 
adicionais que não podem ser cumulados, por força de uma 
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interpretação literal do artigo 192, §2º, da CLT, por mero capricho 
do legislador, são os de periculosidade e insalubridades. Nessa 
conjuntura, se o empregado trabalha em um ambiente insalubre, 
desenvolvendo atividade perigosa, terá que optar por um dos 
adicionais, o que é inaceitável nos diais atuais.  
 
 

3  ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ATUAL 
 

  Diante do exposto acima, convém aqui mostrar o enten-
dimento hodierno sobre a questão. Pelo fato de o ordenamento 
jurídico pátrio vedar a cumulação dos adicionais de periculo-
sidade e insalubridade no §2º do artigo 193 da CLT, continua 
predominante o entendimento doutrinário e jurisprudencial pela 
impossibilidade de percepção simultânea dos dois adicionais 
quando o empregado trabalha em ambiente insalubre e perigoso 
concomitantemente, tendo nesses casos que optar por um deles. 
Ainda, nos termos da NR nº 15.3, da Portaria Ministerial 3.214/78, 
é proibido também o recebimento cumulativo de dois adicionais 
de insalubridade pelo empregado quando constatado a presença 
de mais de um fator no seu ambiente de trabalho; nesse caso, como 
sintetiza Franco Filho (2013, p. 121) “[...] somente terá direito o 
empregado ao valor do grau mais elevado [...]”.  

Nessa linha de intelecção, Garcia (2014, p. 413) sublinha: 
“[...] como o art. 193, §2º, da CLT assegura o direito do empregado 
de optar entre o adicional de periculosidade e o adicional de 
insalubridade, tende a prevalecer o entendimento de que ele não 
faz jus ao recebimento de ambos os adicionais ao mesmo tempo”.  

Ao tratar do tema, fazendo uma interpretação literal do 
referido dispositivo da CLT, Moura (2014, p. 249) relata:  

 
Incumbe ao empregador permitir que o empregado, no 
momento da admissão, opte pelo adicional que lhe for mais 
favorável. Se não o fizer, que o próprio empregador lhe 
pague o adicional que, a seu ver, ofereça maior vantagem 
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econômica ao empregado, tendo em vista as normas legais e 
convencionais sobre a matéria. 

 
Todavia, no caso do pedido de pagamento ser feito em 

juízo, Carrion (2013, p. 231) aduz que “a lei impede a acumulação 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade; a escolha de um 
dos dois pertence ao empregado (art.193, §2º), após o trânsito em 
julgado da sentença, no processo de conhecimento”. 
  Sobre essa problemática do entendimento majoritário pela 
não cumulação no Judiciário trabalhista brasileiro, faz-se oportuno 
citar algumas jurisprudências atuais nesse sentido:  

 
RECURSO DE REVISTA. CUMULAÇÃO DOS ADICIO-
NAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. IMPOS-
SIBILIDADE. OPÇÃO DO TRABALHADOR PELA VERBA 
MAIS VANTAJOSA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. COM-
PENSAÇÃO. O artigo 193, § 2º, da CLT veda a cumulação 
dos adicionais de periculosidade e insalubridade, podendo, 
no entanto, o empregado fazer a opção pelo que lhe for mais 
benéfico, em sede de liquidação de sentença, assegurada a 
dedução do título até então recebido, a fim de se evitar o 
enriquecimento sem causa. Precedentes. Recurso de revista 
de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR: 
10115820105030114 1011-58.2010.5.03.0114, Relator: Valdir 
Florindo, Data de Julgamento: 22/05/2013, 7ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 24/05/2013). 
 
CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE. INDEVIDA. Indevida, na forma da lei, 
a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculo-
sidade, cabendo ao empregado escolher entre eles, desde 
que verificada a presença das duas agravantes. (TRT-1 - RO: 
01159005620095010036 RJ, Relator: Angela Fiorencio Soares 
da Cunha, Data de Julgamento: 09/04/2014, Terceira Turma, 
Data de Publicação: 20/05/2014) 

  
Desse modo, apesar de não haver fundamentação lógica e 
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coerente tanto o Tribunal Superior do Trabalho e demais Tribunais 
Trabalhistas, como a doutrina majoritária, entendem que o refe-
rido dispositivo da CLT foi recepcionado pela Constituição Fede-
ral de 1988, o que é inadmissível, como será visto adiante, em 
razão das transformações sociais ocorridas diariamente e da finali-
dade precípua do texto constitucional quando previu esses 
adicionais.  
 
 

4 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E A               
CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS 

 
 Em razão da importância do assunto tratado neste trabalho, 
é essencial fazer um breve estudo a respeito de três Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT que trazem regras 
relativas à proteção da saúde e segurança do trabalho, visto que 
em seu conjunto, possibilitam uma melhor compreensão da cumu-
lação dos adicionais em questão quando presentes os dois fatos 
geradores. São elas: Convenções nº. 148, 155 e 161.  
 Antes de tratar de cada uma dessas convenções, é impor-
tante acentuar que “as convenções possuem natureza de tratados 
internacionais multilaterais, com força obrigatória no âmbito dos 
Estados que as ratificarem”. (FELICIANO, 2013, p. 162).  
 Ratificada pelo Brasil e internalizada pelo Decreto nº. 
93.413/86, a Convenção nº. 148 da OIT dispõe a cerca da proteção 
contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, o 
ruído e as vibrações no meio ambiente do trabalho. Ao tratar do 
tema, Barros (2011, p. 851) assevera que:  

 
A Convenção n. 148 da OIT, ratificada pelo Brasil, define a 
responsabilidade: do Estado na elaboração da legislação 
nacional sobre medidas de prevenção; dos empregadores 
pela aplicação das medidas definidas e dos empregados pela 
observância das normas, apresentação de propostas, rece-
bimento de informação e orientação. Encontra-se implícito aí 
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um campo vasto para a atuação dos sindicatos por meio das 
convenções coletivas. 
 

 Em relação à Convenção nº. 155, ratificada pelo Brasil por 
meio do Decreto 1.254/94, destaca-se que ela aborda questões 
sobre segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do 
trabalho e, trata-se da mais importante para o presente trabalho, 
pois por meio dela:  

 
[...] os países se obrigam mediante consultas às organizações 
representativas de empregadores e trabalhadores, e, levando 
em conta as práticas nacionais, a formular, pôr em prática e 
reexaminar periodicamente uma política nacional coerente 
em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio 
ambiente de trabalho, em nível nacional e de empresa. 
(NASCIMENTO, 2011, p. 849).  

 
 Nesse espeque, Barros (2011, p. 851) complementa que essa 
convenção:  
 

Assegura ao empregado o direito de deixar o local de tra-
balho sempre que houver motivo razoável de que represente 
perigo grave para a vida ou saúde, sem que o fato autorize a 
aplicação de sanções. No tocante às empresas, elas devem 
zelar pela eliminação de riscos e fornecer vestimentas e equi-
pamentos de proteção, além de prover os estabelecimentos 
de meios para situações de urgência e acidentes.  

 

 Urge ressaltar que, segundo o artigo 11 da referida Con-
venção da OIT, a execução de atividades perigosas e insalubres 
deve ser vedada, porém, caso exista, deverá ser submetida ao 
controle e autorização de autoridade competente. É salutar atentar 
para a parte final da alínea “b” do artigo 11 dessa Convenção, que 
assim dispõe “[...] deverão ser levados em consideração os riscos 
para a saúde decorrentes da exposição simultâneas a diversas 
substâncias ou agentes”. Ao interpretar esse trecho do dispositivo, 
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Franco Filho (2013, p. 120) comenta: “Devem ser considerados os 
riscos decorrentes da exposição simultânea a esses agentes nocivos 
à saúde. Em outros termos, podem ser criados mecanismos para 
eliminação dos riscos à saúde e, evidente, dentre eles, a fixação de 
reparação pecuniária ao trabalhador”. Isso porque, ao levar essa 
diretriz internacional para dentro do ordenamento jurídico bra-
sileiro, que adota a forma pecuniária como modo de compensar o 
empregado submetido a trabalhos insalubres ou perigosos, esses 
têm o direito de serem restituídos por trabalhar sob essas 
condições.  
 Quanto à Convenção 161, que versa sobre serviços de 
saúdo no trabalho, o Brasil a ratificou através do Decreto 127/ 
1991. Segundo Barros (2011, p. 851):  

 
[...] a expressão “serviços de saúde no trabalho” designa um 

serviço investido de funções essencialmente preventivas, 

destinado a aconselhar o empregador, o empregado e seus 

representantes sobre: requisitos necessários à manutenção 

de um ambiente de trabalho seguro e salubre; a adaptação 

do trabalho às capacidades dos empregados.  

 
 Com isso, dessa análise conjunta dessas três convenções da 
OIT acima, a interpretação mais prudente é a voltada a conhecer o 
direito do trabalhador que labora concomitantemente em ativi-
dades insalubres ou perigosas ao recebimento cumulado dos 
adicionais em estudo.  
 
  

5    DA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO            
SIMULTÂNEA DOS ADICIONAIS DE             
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE:             
ANÁLISE DO ART. 193, §2º DA CLT À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 Como explanado anteriormente, a Constituição Federal de 
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1988 traz uma preocupação maior com o meio ambiente global, o 
qual inclui o meio ambiente do trabalho, além disso, eleva a 
categoria de direitos fundamentais sociais o trabalho e a saúde.  
 Assim, como forma de diminuir os malefícios à saúde do 
trabalhador, conforme o seu meio ambiente do trabalho, a consti-
tuição vigente inovou ao prever no inciso XXIII, do artigo 7º, os 
adicionais de insalubridade e periculosidade, os quais já se encon-
travam previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.  
 Percebe-se que a previsão no Texto Maior é no sentido de 
uma preocupação com proteção ao meio ambiente do trabalho, 
diferentemente da finalidade da legislação infraconstitucional em 
análise, que estabeleceu o direito aos respectivos adicionais nos 
artigos 189 e seguintes como uma forma de reparar o trabalho rea-
lizado em locais insalubres ou perigosos com remuneração adi-
cional. Nesse último caso, dá uma ideia de que com o pagamento, 
o empregador tem o direito de exigir que o trabalhador labore em 
atividades sob essas condições. Além disso, caso o trabalhador 
exerça atividades insalubre e perigosa simultaneamente em um 
mesmo ambiente laboral, terá que optar apenas por um dos 
adicionais, segundo dispõe o art. 193, §2º da CLT, a qual foi 
elaborada em um momento histórico totalmente diferente do 
hodierno, por isso, a importância do estudo desse dispositivo à luz 
da atual constituição.  
 Desse modo, a previsão do referido dispositivo da CLT 
com a ideia de que não pode cumular os dois adicionais quando 
constatado que há dupla exposição, na década de 1940, faz todo 
sentido, já que os adicionais eram vistos como acréscimos remu-
neratórios e havia um dogma de que não pode incidir adicional 
sobre outro. No entanto, é imprescindível compatibilizar o racio-
cínio do legislador infraconstitucional com os preceitos constitu-
cionais hodiernos na tentativa de privilegiar umas das estratégias 
do texto constitucional, que é a prevenção das questões am-
bientais, incluindo do trabalho.   
 Por isso, a existência da grande problemática hoje sobre a 
recepção ou não do artigo 193, §2º pela nova ordem constitucional, 
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cujo entendimento majoritário como já foi tratado é pela recepção. 
Apesar disso, defende-se aqui a não recepção do dispositivo 
infraconstitucional, por várias razões.   
 Primeiramente, deve-se atentar para os princípios da 
supremacia e da máxima efetividade da Constituição, segundo o 
qual “[...] as normas constitucionais ocupam o vértice de todo o 
sistema jurídico, subordinando todas as normas legais e condi-
cionando a própria interpretação do direito infraconstitucional 
[...]” (CUNHA JÚNIOR, 2014, p. 165). Logo, como o constituinte de 
1988 trouxe dentre os fundamentos da República Federativa do 
Brasil a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho, assim como a regra prevista no artigo 7º, inciso XXIII e 
todas as normas que regem o direito à saúde e ao meio ambiente 
equilibrado, o referido artigo da legislação infraconstitucional 
deve ser interpretado à luz de todo esse conjunto de normas 
constitucionais, a fim de assegurar um progresso nas condições 
sociais dos trabalhadores, em especial dos que laboram em ativi-
dades insalubres e perigosas simultaneamente.  
  Com isso, não tem sentido prevalecer o posicionamento da 
maioria da doutrina e jurisprudência, o qual parte de uma inter-
pretação literal da lei, sem observar as transformações sociais e o 
fato de que o Direito não é estanque. Além disso, como visto no 
decorrer desse trabalho, os adicionais em questão possuem fatos 
geradores distintos: o adicional de insalubridade é devido quando 
comprovado por laudo pericial que a atividade exercida pelo 
trabalhador o expõe a agentes nocivos à sua saúde, enquanto que o 
de periculosidade é devido quando o empregado exerce atividade 
em condições de risco proeminente. Logo, na situação de o empre-
gado executar atividade insalubre e perigosa ao mesmo tempo, 
deve ter o direito de receber os dois adicionais, uma vez que estará 
diante de fatos geradores totalmente diferentes. Nesse sentido, 
Garcia (2014, p. 413) estabelece:  
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[...] se o empregado está exposto tanto ao agente insalubre 
como também à periculosidade, nada mais justo e coerente 
do que receber ambos os adicionais (art. 7º, inciso XXIII, da 
CF/1988), uma vez que os fatos geradores são distintos e 
autônomos. Além disso, a restrição a apenas um dos adicio-
nais acaba desestimulando que a insalubridade e a pericu-
losidade sejam eliminadas e neutralizadas, o que estaria em 
desacordo com o art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal 
de 1988. 
 

 Sob o ponto de vista do Texto Maior nesses casos de dupla 
exposição, o mais justo é o pagamento dos dois adicionais cumu-
lativamente, pois:  

 
A intenção desses acréscimos não é apenas minorar os 
malefícios à sua higidez. É tentar, pela via de aumento da 
despesa na folha de pagamento, com razoável acréscimo no 
custo da mão de obra, desestimular os empregadores a ado-
tarem atividades dessa natureza e a controlarem, com rigor, 
o uso dos equipamentos de proteção individual, que deve-
rão ser adequados, com reposição periódica e fiscalização 
permanente. (FRANCO FILHO, 2013, p. 120).  

 
Então, para o ordenamento constitucional pátrio, a previ-

são contida no inciso XXIII do artigo 7º concatenada com o inciso 
XXII do mesmo dispositivo não tem um viés apenas remunera-
tório, visto que o dever de cumular os adicionais quando presentes 
os dois fatos geradores é uma maneira de forçar o empregador a 
propiciar um ambiente do trabalho equilibrado, isto é, a diminuir 
os níveis de insalubridade ao máximo. (FRANCO, 2013). Isso é 
possível, por exemplo, por meio da realização pelo empregador de 
medidas acautelatórias em relação à saúde e segurança de seus 
trabalhadores, com investimentos nessas áreas.  

 Porém, para isso é preciso que haja uma mudança de pen-
samento doutrinário e jurisprudencial atual e majoritário quanto 
ao assunto, “considerando as regras vigentes no Brasil e o co-
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mando introduzido pela Convenção nº 155 [...]” (FRANCO FILHO, 
2013, p. 120), no sentido de permitir o recebimento dos dois 
adicionais de maneira cumulativa pelo trabalhador quando pre-
sentes os dois fatos geradores no seu ambiente de trabalho, pelos 
argumentos acima defendidos. Isso porque, juntamente com a CLT 
e a NR-15, item 3 da Portaria nº 3.214/78, vão de encontro com o 
propósito constitucional, como já estudado.  
 Dessa feita, como a legislação infraconstitucional em ques-
tão foi editada antes do atual texto constitucional, e por não ser 
compatível com esse por todos os argumentos aqui defendidos, 
deve-se entender pela não recepção do artigo 193, §2º da CLT pela 
Constituição Federal de 1988.  
 Felizmente, já existem algumas decisões jurisprudências 
que seguem o posicionamento defendido pelo presente artigo (a 
possibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e 
insalubridade quando o trabalhador exercer atividades insalubres 
e perigosas simultaneamente em um mesmo local de trabalho), 
embora sejam poucas, como é o caso, por exemplo, do julgado 
abaixo:  
 

1 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ACU-

MULAÇÃO - DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. A norma do artigo 

193, § 2º, da CLT não foi recepcionada na Ordem de 1988 e, 

de qualquer sorte, derrogada em razão da ratificação, pelo 

Brasil, da Convenção 155 da OIT. Devida a cumulação de 

ambos os adicionais, portanto. […] (TRT 4ª R. - 2ª Turma. 

Relator o Exmo. Desembargador Raul Zoratto Sanvicente. 

Processo n. 0000832-33.2011.5.04.0221 RO. Publicação em 

25/04/2013) 

 
 Portanto, deve-se fazer uma intepretação conforme a 
Constituição Federal de 1988 e os princípios essenciais que regem 
as relações de trabalho, a fim de assegurar uma vida digna aos 
trabalhadores, com um meio ambiente do trabalho equilibrado. 
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Logo, é insustentável a permanência dessa posição majoritária no 
país. 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Diante de todas as considerações feitas no presente artigo, 
fica evidente a clara incompatibilidade entre a legislação traba-
lhista no que diz respeito ao assunto em questão e a atual 
conjuntura do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, e, 
por conseguinte, a não recepção pelo Texto Maior do artigo 193, 
§2º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  
  Com isso, por todos os argumentos aqui estudados, 
percebe-se que é imperioso interpretar o artigo 192, §3º da CLT 
não de forma literal, com vem fazendo a doutrina e jurisprudência 
majoritárias, mas sim conforme os ditames da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e os princípios norteadores 
das relações trabalhistas, em especial o princípio da proteção. Isso 
porque, como o processo legislativo brasileiro é lento, é necessário 
haver de imediato uma mudança de interpretação do referido 
dispositivo pelos tribunais, principalmente os trabalhistas, assim 
como pela doutrina, no sentido de possibilitar o recebimento 
concomitante dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos 
trabalhadores que executem atividades insalubres e perigosas 
simultaneamente.  
 Portanto, é notório que a cumulação dos referidos adicio-
nais quando há dupla exposição é mais benéfica aos trabalhadores, 
uma vez que essa medida estimula os empregadores a manterem o 
meio ambiente de trabalho equilibrado, pois caso contrário, terão 
que pagar os dois adicionais àquele que laborar nessas condições. 
Assim, se esse entendimento prevalecer na doutrina e jurispru-
dência dominantes, possibilitará uma melhoria da qualidade de 
vida do trabalhador, garantindo uma maior proteção à sua saúde e 
segurança na atividade laborativa.  
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DISCRIMINAÇÃO DA MULHER  

NO MERCADO DE TRABALHO:  

A PERMENÊNCIA DO DESAFIO NA 

ERA CONTEMPORÂNEA 

         

Juliana de Lima Silva1 
 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Direito não é estanque, ele deve acompanhar as cons-

tantes mudanças da sociedade. 
 Nos últimos sessenta anos as mulheres foram ganhando 

destaque, passaram de simples coadjuvantes a atrizes principais 
da sua história, sendo donas do seu destino, do seu corpo e da sua 
vida. É inegável que a Revolução Feminista e a invenção contra-
ceptivo foram motivos determinantes para o grito de emancipação 
e sua inserção do mercado de trabalho. 

Entretanto, ela ainda encontra resquícios de machismo em 
sua jornada.    

O tema se torna relevante à medida que em pleno século 
XXI a mulher ainda não conseguiu atingir o mesmo patamar 
masculino no mercado de trabalho, seja no que concerne aos 
postos de trabalho, seja o mesmo patamar salarial nas mesmas 
funções. 

Dessa forma, questiona-se: O que vem sendo feito para 
eliminar esses obstáculos? Quais as medidas políticas e jurídicas 
vêm sendo tomadas para que se efetive essa igualdade formal? 

                                                 
1 Pós-graduanda em Direito Material e Processual do Trabalho pela 
Escola Superior da Magistratura Trabalhista – ESMAT 13.  
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Quais as ações afirmativas tomadas no combate à discriminação de 
gênero no mercado de trabalho? 

 
 
1.  BREVE HISTÓRICO SOBRE A LUTA DAS 

MULHERES PELA IGUALDADE DE DIREITOS 
 

A imagem da mulher foi durante anos remetida como 
sendo figuras secundárias, subordinadas, eram educadas para 
serem “boas esposas” e sua função era procriar. No que tange as 
relações laborais, quando lhe era permitido trabalhar, eram 
responsáveis por atividades ligadas a agricultura, como coleta de 
frutos, ou artesanato, como trabalhos de tapeçaria. 

O ideário liberal previa uma dicotomia entre o que era 
“público” (a vida social, política, economia, religião) dedicado aos 
homens, e o que era “privado” (a vida doméstica) era dedicado as 
mulheres. 

Ana Aguado2 ensina que as mulheres ocupavam lugares 
assimétricos dentro do conjunto social nas diversas sociedades e 
momentos históricos. 

Ao longo dos tempos, a figura masculina sempre foi idea-
lizada como sendo um ser forte, viril, dotado de autoconfiança, 
personalidade, dominador, responsável pelo sustento da família. 
A mulher era idealizada como romântica, frágil, obediente e 
submissa ao pai e ao marido, traços esses até hoje presentes e 
influentes na educação das crianças, através de manuais infantis, 
brinquedos e comportamentos estereotipados pela mídia. 

Com a revolução francesa (1789) houve uma quebra dos 
modelos ideais de feminilidade e masculinidade.  

                                                 
2  AGUADO, Ana. Mujer, cidadania y la democracia. In: Revista 
Electrónica de Historia Constitucional, Número 6, Septiembre 2005. 
Universidad de Valencia. Espanha. Disponível em:  http://hc.rediris.es/ 
06/articulos/html/Numero06.html?id=01. 

http://hc.rediris.es/%2006/articulos/html/Numero06.html?id=01
http://hc.rediris.es/%2006/articulos/html/Numero06.html?id=01
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Apesar dos ideários publicados na Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão, eles não se aplicavam as mulheres na 
prática, existindo apenas no papel. 

Entretanto, as mulheres, influenciadas pelo ideário liberal 
de igualdade, liberdade e fraternidade, passaram a lutar pela 
efetividade de seus direitos, reivindicando direito a cidadania, 
direitos civis, direito a liberdade e a igualdade, culminando na 
declaração de Direitos da Mulher (1791), redigida por Olympe de 
Gouges, que acabou sendo guilhotinada como forma de repressão 
aos movimentos feministas. As leis posteriores apenas confirma-
vam a inferioridade feminina. A Revolução Industrial e as novas 
tecnologias foram aliadas para a inclusão da mulher no mercado 
de trabalho, surgindo as primeiras leis protetivas no século XIX. 

Ao longo do século XX as mulheres foram conquistando 
direitos, e ingressando cada vez mais no mercado de trabalho. A 
princípio para complementar a renda familiar, porém com o pas-
sar do tempo se tornaram provedoras igualmente com os homens. 
Entretanto, elas vêm enfrentando dificuldades em sua inserção 
laboral. 

 
 
2. UM CONCEITO PARA DISCRIMINAÇÃO 
 
A palavra discriminação nos remete a segregação, sepa-

ração. No tema em questão, não podemos dissociar a discrimi-
nação da mulher no mercado de trabalho sem se referir a diferença 
por gênero. Um está intimamente ligado ao outro. 

Maurício Godinho Delgado3 dispõe que: “Discriminação é 
a conduta pela qual se nega à pessoa, em face de critério injusta-
mente desqualificante, tratamento compatível com o padrão 
jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada”, e 

                                                 
3DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. 
São Paulo: LTR, 2013,  p. 809. 
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Ronald Dworkin4 complementa “ninguém deve em nossa 
sociedade deve sofrer porque é membro de um grupo considerado 
menos digno, como grupo, que outros. (...) os indivíduos devem 
ser avaliados segundo seu mérito (...).”. 

Os dois autores tentam definir o que seria discriminação. 
O primeiro parte do pressuposto da diferença a qual uma pessoa 
julga iniquamente outra com base em uma situação anterior 
vivenciada, já o segundo dispõe sobre uma avaliação igualitária de 
acordo com o conhecimento.  

Amauri Mascaro Nascimento5 ensina que 
 

 (...) caracteriza-se pela presença de um elemento subjetivo, a 
intenção de discriminar, e de um elemento objetivo, a pre-
ferência efetiva por alguém em detrimento de outro sem 
causa justificada, em especial por motivo evidenciado reve-
lando uma escolha de preconceito em razão do sexo, raça, 
cor, língua, religião, opinião, compleição física ou outros 
fatores importantes. 

 
Dessa forma, a discriminação de gênero no mercado de 

trabalho tem origens culturais, baseados em padrões conserva-
dores arraigados do passado, além de sofrer influência religiosa, 
atribui-se ainda ao caráter fisiológico e a maternidade. 

Diante disso, como encontrar meios para diminuir, 
proteger ou até criminalizar tal conduta, permitindo uma maior 
ascendência laboral feminina? A resposta encontrada seria através 
de ações afirmativas de incentivo, principalmente através das 
normas, como forma de se atingir a igualdade.    

 
 

                                                 
4DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luís Carlos 
Borges [revisão técnica Gildo Sá Leitão Rios; revisão da tradução Silvana 
Reis]. 1. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 450. 
5 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 23. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.507. 
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Dessa forma, Noemia Porto6dispõe 
 

A igualdade no trabalho constitui importante dimensão da 
igualdade de gênero. Por isso mesmo, a questão atinente ao 
direito das mulheres à inserção, em igualdade de condições - 
que sejam dignas e decentes - no mercado de trabalho 
desafia pensar numa perspectiva de direitos humanos. 

 
E conclui  
 

O direito ao trabalho digno é um direito humano funda-
mental, então, é dessa natureza a violação representada pelo 
acesso bloqueado ou desigual vivenciado pelas mulheres no 
mercado de trabalho. 

 
Com isso, ao dificultar o acesso ao mercado de trabalho 

da mulher, estar-se também violando um direito humano funda-
mental. O trabalho dignifica o ser humano e o promove social-
mente. 

 
 
3. A PROTEÇÃO NO CONTEXTO INTERNACIONAL 

 
Um grande marco histórico na luta pela proteção as 

mulheres foi a criação da Organização Internacional do Trabalho 
(1919), que tem como um de seus pilares o combate a discrimi-
nação, através da promoção e proteção da igualdade dos direitos 
das mulheres trabalhadoras na busca da tutela de um trabalho 
decente para a justiça social, previsto no relatório intitulado 
princípios e direitos fundamentais no trabalho: do compromisso a 

                                                 
6 PORTO, Noemia. Entre o global e o local: o princípio fundamental da 

igualdade no trabalho na perspectiva de gênero. In: Caderno Jurídico do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Brasília, vol. 3, nº 5, set/out 
2009. Disponível em: http://seer.trt10.jus.br/index.php/Caderno-
Juridico/article/view/28/25. 

http://seer.trt10.jus.br/index.php/Caderno-Juridico/article/view/28/25
http://seer.trt10.jus.br/index.php/Caderno-Juridico/article/view/28/25
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ação, realizado em Genebra em 2008. Além das convenções, a OIT 
também dispõe de orientações como forma de proteção ao 
trabalho. 

Quatro Convenções da OIT servem como base para 
alcançar a igualdade de gênero. São elas: A convenção que versa 
sobre a igualdade de remuneração por um trabalho de igual valor, 
de 1951 ( nº 100); A convenção sobre a discriminação ( emprego e 
profissão) de 1958 ( nº 111); a Convenção sobre trabalhadores com 
responsabilidades familiares, que preconiza a elaboração de polí-
ticas púbicas de igualdade efetiva de tratamento e oportunidades 
de discriminação de responsabilidades familiares com relação aos 
filhos e dependentes para que não dificulte sua inserção no 
mercado de trabalho, de 1981 ( nº 156), e a Convenção sobre a 
proteção a maternidade, de 2000 ( nº 183). O Brasil é signatário das 
duas primeiras. 

O Brasil subscreve também a Convenção das Nações 
Unidas sobre eliminação de todas as formas de discriminação 
contra a mulher, de 1979. Esta Convenção determina a eliminação 
de modelos estereotipados, condenando sua prática por qualquer 
pessoa ou empresa, devendo os Estados signatários aplicarem 
sanções a dispensa da empregada por motivo de gravidez, estado 
civil e licença maternidade. Ela ainda determina ações afirmativas 
no que tange a proteção à maternidade. 

Embora exista toda uma legislação internacional protetiva 
a mulher na luta pela igualdade, a realidade não tem se mostrado 
satisfatória.  

 
 
4. REALIDADE BRASILEIRA 
 
O trabalho feminino no Brasil encontra obstáculos princi-

palmente no que concerne ao valor dos salários, na designação 
para cargos de direção e na seleção de trabalhadores para admis-
são e despedida. Essa discriminação ocorre principalmente no 
setor privado. No setor público, como a seleção é feita por concur-
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so público não há diferença salarial, porém quando há promoções, 
há uma tendência maior para o sexo masculino.  

Segundo dados do PNAD7 (Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios) de 2012, o rendimento mensal das mulheres 
equivale a 72,9 % a dos homens. A mesma pesquisa ainda revelou 
que as mulheres possuem um nível de instrução mais elevado que 
os homens. Enquanto elas estão 15% a mais no ensino médio, a 
diferença salta para 36% a mais que os homens no ensino superior. 

Observa-se uma feminização no mercado de trabalho, 
porém apesar de serem mais escolarizadas, elas ocupam os piores 
postos no mercado de trabalho. Segundo dados do PNAD 2009, 
enquanto os homens ocupavam apenas 25,0% dos postos, as um-
lheres ocupavam 41,1%. Quando se analisa a proporção por 
cor/raça, as mulheres negras ocupam 48,4% desses postos enquan-
to as brancas 34,3%. É válido ressaltar que ocupações precárias 
incluem o emprego informal e o emprego doméstico. Ainda 
contribui para esse índice a responsabilidade pela reprodução, 
35% dos lares são chefiados por mulheres, dos quais 49,3% das 
famílias são monoparentais, formadas apenas pela mulher como 
única provedora do lar, segundo a mesma pesquisa. 

Destaca-se ainda que as mulheres estão mais presentes no 
setor de serviços e se dedicam mais as atividades de cuidadoras 
como médicas, enfermeiras, professoras, com jornadas de trabalho 
menores, pensando na maternidade e na educação dos filhos. 

Quando se analisa o número de empresas presididas por 
mulheres, os dados são alarmantes, apenas 11% das maiores 
empresas brasileiras são presididas por mulheres, segundo dados 
do WEF (Fórum Econômico Mundial) em 2010. Essa mesma pes-
quisa ainda revelou que menos de 5% das 600 maiores empresas 

                                                 
7 MULHERES SÃO APENAS 5% ENTRE PRESIDENTES DE 

COMPANHIAS, DIZ PESQUISA. Folha de São Paulo. São Paulo, 08 
março de 2010. Disponível em:  http://www1.folha.uol.com.br/ 
folha/bbc/ult272u703740.shtml. 

http://www1.folha.uol.com.br/%20folha/bbc/ult272u703740.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/%20folha/bbc/ult272u703740.shtml
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mundiais são presididas por mulheres. Ao analisar o perfil delas, 
muitas abriram mão da vida familiar em detrimento da carreira. 

 
 
5.  CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS MEDIDAS 

AFIRMATIVAS NO COMBATE A 
DISCRIMINAÇÃO AO TRABALHO FEMININO 

 
A Constituição Federal de 1988 eliminou qualquer prática 

discriminatória que dificultasse a inserção da mulher no mercado 
de trabalho, ao dispor em seu artigo 5º, caput, inciso I que “ todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...] 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição”, bem como em seu artigo 7º, XX sobre a 
proteção no mercado de trabalho da mulher, e no inciso XXX do 
mesmo artigo, vedando a diferença salarial, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, revogando 
dispositivos previstos na CLT que dificultavam seu ingresso no 
mercado de trabalho, tais como a interferência marital ou paterna 
no contrato empregatício da mulher adulta. A carta magna ainda 
dispõe em seu artigo 170, VIII, a ordem econômica fundada na 
valorização do trabalho, através da busca pelo pleno emprego, 
consagrando também à proteção a maternidade através da licença 
gestante e a valorização da família. 

Logo após surgiram leis como a 9.029/95, que proíbe a 
adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o 
acesso a relação de emprego ou de sua manutenção, bem como a 
exigência de declarações, exames e congêneres relativamente a 
esterilização ou gravidez, cabendo ao empregado que se sentir 
vítima a reintegração e/ou uma indenização; e a lei 9.799/99  que 
também proíbe medidas discriminatórias que dificultem a inserção 
da mulher ao labor, bem como admite a adoção de medidas 
temporárias que visem políticas de igualdade dos gêneros através 
de ações afirmativas, com o intuito de corrigir as distorções ao 
emprego e ao trabalho feminino. 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 127 

No que concerne a CLT, ela possui um capítulo exclusivo 
dedicado à proteção ao trabalho feminino (capítulo III). Dentre 
seus artigos, merecem destaque: o art. 384, que dispõe sobre o 
descanso de quinze minutos em caso de prorrogação da jornada; o 
art. 390 limitando o emprego da força física a 20 quilos para tra-
balho contínuo e 25 quilos para ocasionais em razão da fisiologia 
da mulher; e o artigo 396, que concede dois descansos de trinta 
minutos para a amamentação do filho até completar seis meses. 
São discriminações positivas, que visam respeitar a fisiologia da 
mulher. 

Por fim, arremata Alice Monteiro de Barros8 que o trata-
mento desigual dado as mulheres não é apenas em virtude de uma 
legislação proibitiva ou de preconceito contra elas, mas também 
pelo fato que sua contratação geralmente aumenta os custos para o 
empregador, os quais mais relacionados com a maternidade e com 
o cuidado com os filhos, além de comportamentos culturais. 

 
 
6. CONCLUSÃO 
 
Concluí-se que o estudo dessa problemática não se en-

cerra por aqui. Apesar de o Brasil ser a sétima maior economia do 
mundo, ele ainda necessita corrigir suas profundas desigualdades 
no que diz respeito à diferença de gênero no mercado de trabalho. 
É inconcebível que as mulheres exercendo as mesmas funções, e 
até com um nível de escolaridade superior ainda sofra precon-
ceitos, apenas pelo simples fato de ser mulher. Discriminação fruto 
de uma cultura baseada em ideais que não mais existem.  

As mulheres do século XXI não são mais aquelas donas de 
casa, que se ocupavam apenas das atividades domésticas e 
familiares. Elas evoluíram, e vão ao mercado de trabalho bem mais 

                                                 
8 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São 
Paulo: LTR, 2013. 
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preparadas, muitas vezes, são as únicas provedoras do lar, e ainda 
quando chegam em casa vão cuidar dos afazeres domésticos.  

É necessário políticas públicas, ações afirmativas efetivas 
que visem tornar a igualdade material em igualdade formal. Deve-
se eliminar esteriótipos culturais, com a participação da mídia; 
política de cotas mais eficiente para as mulheres, incentivando a 
participação feminina em setores mais promissores da economia e 
de comando; a eliminação de estigmas de algumas profissões 
serem “masculinas”; o compartilhamento das responsabilidades 
familiares, domésticas, profissionais e sociais com os homens.  

Salienta-se também a promoção da conscientização edu-
cacional sobre a igualdade de gêneros a partir da infância, com 
livros que não estabeleçam rótulos de comportamento feminino e 
masculino, além do estimulo a participarem da vida política. 
Contudo para a concretização desse ideal é necessário principal-
mente vontade política. 

O trabalho é o meio para a promoção social do ser huma-
no. Só será possível a construção de uma sociedade mais justa e 
solidária quando houver igualdade de oportunidades e salarial 
para todos. 
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O MÍNIMO EXISTENCIAL E A  

PENHORA: UMA ANÁLISE SOBRE  

AS NOVAS EXCEÇÕES À  

PENHORABILIDADE DE BENS             

NA EXECUÇÃO CIVIL BRASILEIRA             

À LUZ DOS TRIBUNAIS 

 

Luana Matias Alves de Sousa1 

 
 

 INTRODUÇÃO 

 

 O processo de execução de dívidas não é instituo novo e foi 

transformado ao longo dos anos. Nos antigos povos a execução 

das dívidas era pessoal, pois o devedor era levado às feiras livres 
para que algum parente ou outro interessado a saldasse, caso 

contrário o credor poderia vendê-lo ou matá-lo, essa prática 

ocorria em Roma, e era legitimado pela Lei das XII Tábuas. Para os 
romanos o patrimônio era familiar e destinado aos cultos para os 

deuses, e sendo a dívida de caráter pessoal o devedor responderia 

pessoalmente por suas dívidas, fosse preso como escravo ou 
esquartejado e morto.   

 Contudo, o processo de execução evoluiu, deixando a esfera 

pessoal e adentrando nos bens do devedor, exceto a prisão civil 
por dívidas de alimentos. Mesmo assim, até poucos anos essa 

evolução não tinha alcançado o instituto do depositário infiel, pois 

                                                 
1 Advogada. Pós Graduanda em Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho pela Esmat13 – Facisa/Cesed. Pós Graduanda em Educação em 
Direitos Humanos pela UFPB.  
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caso este não cumprisse fielmente as determinações para guarda e 
conservação da coisa, poderia ser ter sua prisão decretada.  

 Porém, este instituto sofreu mudanças com Decreto Pre-

sidencial 592/92, de 06/07/1992, passou a integrar em nosso 
sistema jurídico o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

que, em seu art. 11, dispõe: "ninguém poderá ser preso apenas por 

não poder cumprir uma obrigação contratual”; depois integrou o 

"Pacto de São José da Costa Rica" que, em seu art. 7º, § 7º, deter-

mina que "ninguém deve ser detido por dívidas".  E hodierna-

mente na nossa legislação encontra-se no artigo 5º, LXVII, 
CRFB/1998, o art. 543-C, do CPC, no art. 7º, parág. 7º, da Conven-

ção Americana sobre Direitos Humanos, e art. 2º, parág. 1º da 

Resolução 08/2008-STJ. 
 Dessa forma, o estudo da evolução do processo executório 

será importante para a ratificação da transformação na forma da 

função executiva da justiça, sendo o Estado – Juiz que no caso 

concreto irá dirimir os conflitos e não mais os particulares. Verifi-

caremos a ocorrência de divergências quanto à aplicação da lei, e 

as recentes novidades no tema em estudo. 
 
 

1. O INSTITUTO DA PENHORA E SEUS ASPECTOS 

GERAIS 
 

 Antes de iniciarmos o conceito de penhora, é necessário 
explanarmos como ocorreu o seu surgimento no processo judicial.  

 O Processo Civil é constituído por três distintos processos 

regados de caracteres e objetivos que não se assemelham, mas que, 
porém, buscam a máxima eficácia e eficiência da jurisdição. Estes 

são classificados da seguinte forma: Processo de Conhecimento, 

Processo Cautelar e Processo de Execução. Processo de Execução, o 
que nos interessa no momento, é aquele que busca satisfazer de 

forma forçada o direito de um crédito, que poderá ser este, um 

título executivo judicial, no caso de sentenças condenatórias, por 
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exemplo, ou um título executivo extrajudicial, como a cobrança de 
um cheque. 
 Algumas mudanças ocorreram no direito processual civil, 
visando melhorar e viabilizar a celeridade da prestação jurisdi-
cional, tentando chegar o mais próximo do que determina o art. 5º, 
inciso LXXVII da CF “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo”, também fez sua 
contribuição, a Emenda Constitucional nº. 45 sendo esta de grande 
valia para a reforma do judiciário, eis que trouxe inovações tais 
como a súmula vinculante. 
 A Lei nº 11.382/2006 trouxe grandes avanços para o Processo 
Civil na medida em que invocou instrumentos aptos para o 
Processo de Execução dando também uma maior tutela aos 
direitos do credor. A mencionada lei traçou algumas inovações 
que beneficiou tanto credor quanto o devedor; enumerando quais 
os bens não podem ser penhorados (art. 649 CPC); os frutos e 
rendimentos dos bens inalienáveis poderão ser penhorados, salvo 
se destinados à satisfação alimentícia (art. 650 CPC); ou ainda que 
a parte seja cabível a possibilidade de requerer a substituição da 
penhora (art. 656 CPC); e coloca em rol de preferência os bens a 
serem penhorados (art. 655 CPC). 
 Na Lei nº 11.382/2006, foram introduzidos alguns princípios 
basilares da execução, são eles: o Princípio da Efetividade e o Prin-
cípio da Menor Onerosidade do Devedor; portanto, aquele está 
para o credor, demonstrando que a adimplência da obrigação será 
efetivada com maior satisfação recaindo sobre o objeto do direito 
exigido pelo credor; e em disparidade com o último princípio, pois 
buscar onerar da forma mais benéfica possível o devedor, exem-
plo, se entre os bens do devedor há um navio e dinheiro, deve-se 
primeiro penhorar o dinheiro, seguindo a ordem de preferência 
legal. 
 Portanto, reunindo os conceitos trazidos pelos mais diversos 
estudiosos, podemos dizer que a penhora: é o ato pelo qual o Esta-
do, através do poder judiciário de forma coercitiva - caso o exe-
cutado recuse será realizada compulsoriamente -, indisponibiliza 
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os bens do devedor, pois nem sempre estes são retirados de sua 
posse podendo permanecer com os bens, como depositário, dife-
rentemente do que afirma Acquaviva (2004): “Os bens são reti-
rados da posse do executado para garantir a execução da divida”, 
e para garantir o crédito do credor, sempre observando os requi-
sitos legais, quanto as restrições dos bens que não poderão ser 
penhorados. 
 Humberto Theodoro Junior (2002, p. 167) consegue explicar 
o conceito de penhora abrangendo todos os aspectos:  
 

“É, em síntese, o primeiro ato executivo e coativo do pro-
cesso de execução por quantia certa. Diz, outrossim, que a 
penhora é um ato de afetação, porque sua imediata conse-
qüência de ordem prática e jurídica, é sujeitar os bens por ela 
alcançados aos fins da execução, colocando-os a disposição 
do órgão judicial, para à custa e mediante sacrifício desses 
bens, realizar o objetivo da execução, que é a função pública 
de dar satisfação ao credor”. 

 
Portanto, a função da penhora é promover a individua-

lização e apreensão dos bens, conservar-los, e criar preferência 
para o exequente, em relação aos demais credores quirografários. 
 Os efeitos da penhora poderão ser tridimensionais, começa-
remos pelo devedor, alguns dos efeitos é ter seus bens indisponi-
bilizados e perderá a posse direta, além de todos os negócios 
jurídicos serão nulos, embora não prevaleça tal característica em 
sua totalidade, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu 
que os bens onerados com penhora “não constitui obstáculos ao 
respectivo translatício da propriedade, que no domínio do novo 
proprietário, que permanecerá suportando os gravames nela 
incidentes”. Portanto, de toda forma, o bem não perderá a caracte-
rística de penhorado, e o posterior proprietário, será responsável, 
por esse bem, de toda forma, acreditamos que a indisponibilidade 
permanece. 
 Para o credor o efeito será em ver que o seu crédito poderá 
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ser quitado, no momento mais oportuno, pois o devedor tem bens 
para solver a dívida, e que tem direito preferencial em relação aos 
demais credores quirografários. E por fim quanto ao terceiro, se 
estiver em posse do bem terá que respeitar o gravame judicial, 
como depositário e pelo qual surtirá efeito erga omnes. 
 

1.1 MEIOS DE DEFESA OU RESISTÊNCIA À                
EXECUÇÃO 

 
Embora a execução, após o transcurso do prazo de citação, 

devesse ocorrer o pagamento, não é sempre assim que ocorre, e é 
nesta fase, que o devedor ao invés de pagar irá defender-se, atra-
vés de remédios como: a impugnação e os embargos. Nos embar-
gos à execução haverá oposição aos títulos executivos extraju-
diciais, e quanto aos títulos executivos judiciais serão atacados 
pela impugnação. Contudo, afirma Humberto Theodoro Junior 
(2007, p.400):  

 
“Há, no entanto, uma aparente contradição na disciplina 
legal dos dois remédios processuais: no caso dos embargos, 
o executado está autorizado a manejá-los independente-
mente de penhora (art. 736), enquanto que a impugnação 
está prevista para os quinze dias subsequentes à penhora 
(art. 475-J, parag. 1º)”. 

 
 Os embargos é uma das formas de o devedor impedir ou 
obstar a execução, seja impugnando o direito de propor a própria 
execução, seja contestando a regularidade formal do processo; 
argumentando tais defesas através das matérias previstas no artigo 
745 do CPC, sendo este um rol meramente exemplificativo, entre 
estes, podemos citar: nulidade da execução, por não ser o título 
executivo – ex. cheque prescrito (inciso I), penhora incorreta ou 
avaliação errônea – ex. penhora que recai sobre o único bem de 
família (inciso II). 
 Aos embargos por ter caráter autônomo e independente, não 
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se aplica contagem em dobro para os litisconsortes com procu-
radores diferentes, art. 191 do CPC. O prazo é de 15 (quinze) dias a 
contar da citação. E por fim, temos multa aplicável aos embargos 
manifestadamente protelatórios, que será de até 20%, determi-
nação do art. 600 do CPC e que excepcionalmente, os embargos 
terão efeitos suspensivos que serão de forma fundamentada, 
conforme art. 739-A do CPC. 
 Na impugnação o executado opõe resistência ao modo e os 
limites da execução, com pretensão declaratória, tendo um prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da intimação da penhora ou do de-
pósito integral da dívida, tem sua matéria de arguição delimitada 
no art. 475-L do CPC, sendo este diferentemente daquele um rol 
taxativo, pois nesta não se discute o mérito da causa, entre elas 
temos; falta ou nulidade da citação ou inexigibilidade do título, 
por exemplo. 
 

1.2 PENHORA ON LINE 

 
Antes do procedimento da penhora online, o magistrado 

determinava a expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil 
solicitando informações da existência de contas bancárias em 
nome do devedor; caso existisse o Banco Central determinava ao 
banco depositário que remetesse ao juiz as informações necessá-
rias, ou seja, o número das contas e os valores respectivos; assim o 
juiz determinava a penhora de dinheiro em montante suficiente 
para satisfação do crédito do credor. Porém, esse sistema era 
ineficaz, pois nesse lapso de tempo entre a solicitação e a resposta, 
os devedores estornavam os valores, consequentemente frauda-
vam a execução. 
 Hodiernamente utiliza-se o BACENJUD, este consiste na 
solicitação de informações via internet que possibilita enviar de 
maneira mais rápida, segura e econômica, ordens ao Sistema 
Financeiro Nacional, reduzindo assim, as fraudes. 
 Contudo, a penhora online enfrenta algumas críticas prin-
cipalmente quanto sua constitucionalidade, pois há entendimentos 
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de que o referido sistema fere os direitos previstos no artigo 5°, 
incisos X e XII. Porém, o argumento de que o magistrado tem 
acesso pleno às contas de propriedade de devedor; não deve vigo-
rar na medida em que, não existe óbice à quebra de sigilo bancário 
por determinação do juiz, tendo em vista a lei complementar 
n°105/01, artigo 3º.  
 Ademais, na penhora online a quebra do sigilo não acontece, 
pois as informações obtidas e que vem aos autos dizem respeito 
apenas à existência de conta bancária em nome do devedor e se há 
créditos disponíveis, sem a necessidade de saber sobre as movi-
mentações bancárias conforme se extrai da análise do art. 655–A, § 
1º do CPC, ao estabelecer que “as informações limitar-se-ão à 
existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na 
execução”.  
 Nesta feita, a organização de um novo sistema processual, 
que vislumbra evitar os abusos e fraudes praticadas por qualquer 
das partes, dentre tantas inovações é inegável a extraordinária ino-
vação da penhora online que aos poucos esta garantindo a cele-
ridade e resgatando a confiança no Poder Judiciário, e que extin-
guir tal instituto de constrição implica no retrocesso da Justiça 
brasileira em benefícios dos devedores. 
 
 

2      NOÇÕES GERAIS: BEM DE FAMÍLIA E SUA 
IMPENHORABILIDADE 

  
 Comentamos anteriormente as formas iniciais em que os 
povos liquidavam suas dívidas, processo pelo qual sofreu trans-
formações em grandes saltos, saindo da esfera pessoal pelo o qual 
os devedores pagavam suas dívidas com suas próprias vidas para 
o âmbito patrimonial. 
 As evoluções continuaram e, dessa forma, surgiram institu-
tos para resguardar ainda mais o direito e os bens daqueles que 
não eram responsáveis diretos com aquela dívida, surgindo assim 
a proteção ao bem de família, de forma a resguardar o mínimo 
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para a dignidade da família, evitando a tomada dos bens neces-
sários para a sua subsistência. 
 Inicialmente, devemos entender o que é família, que nos 
moldes da nossa Constituição Federal de 1988, determina no art. 
226 que família é à base da sociedade, constituída pelo casamento, 
mas que também reconhece a união estável entre homem e mu-
lher, como entidade familiar, assim como a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. Neste sentido, Lobo 
(2009, p.02) conceitua família: 
 

Sob o ponto de vista do direito, a família é feita de duas 
estruturas associadas: os vínculos e os grupos. Há três sortes 
de vínculos, que podem coexistir ou existir separadamente: 
vínculos de sangue, vínculos de direito e vínculos de afeti-
vidade. A partir dos vínculos de família é que se compõem 
os diversos grupos que a integram: grupo conjugal, grupo 
parental (pais e filhos), grupos secundários (outros parentes 
e afins).  
 

 Contudo, recentemente a 4ª Turma do STJ admitiu o casa-
mento de homossexuais ou homoafetivos, e dessa forma, temos no 
mundo jurídico mais um instituto familiar, pois de fato este existe 
desde os primórdios dos tempos. 

Sendo assim, diremos que família é a reunião de pessoas 
com laços afetivos ou sanguíneos que buscam apoio recíproco para 
a realização pessoal, dessa forma: o casamento, a união estável de 
heterossexuais e de homoafetivos, a família monoparental, família 
substituta, ou até mesmo, os solteiros, viúvos, e divorciados, todos 
devem ser considerados família para os fins de impenhorabilidade 
dos bens. É a determinação do STJ, neste julgado abaixo transcrito: 

 
PROCESSUAL - EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE - 
IMÓVEL - RESIDÊNCIA - DEVEDOR SOLTEIRO E SOLI-
TÁRIO – LEI 8.009/90. A interpretação teleológica do art. 1º, 
da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao 
resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de 
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um direito fundamental da pessoa humana: o direito à 
moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem 
vive em grupo e abandonar o indivíduo que sofre o mais 
doloroso dos sentimentos: a solidão. É impenhorável, por 
efeito do preceito contido no art. 1º da Lei 8.009/90, o 

imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário. 
(RESP 450989/RJ, STJ, 3ª Turma, DJ de 07.06.2004, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros) (negrito nosso). 

 
 No Brasil, o bem de família foi incluído inicialmente no 
Código Civil de 1916 entre artigos 70 e 73 e no Código atual nos 
artigos 1711 a 1722 e posteriormente regulou-se através da Lei nº 
6.015/73, que trata dos Registros Públicos. E só em 29 de março de 
1990, foi promulgada uma lei específica sobre a impenhorabilidade 
do bem de família, a Lei nº 8.009/90 e em seu art. 1° explica por si 
só o que é bem de família impenhorável: 

 
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo 
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos 
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 
hipóteses previstas nesta lei. 
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel 
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a 
casa, desde que quitados. 
Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de 
transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 

 
 Nesse sentido, o objeto da impenhorabilidade é a proprie-
dade, seja imóvel rural ou urbano, destinada à moradia da entida-
de familiar; livre de qualquer ameaça por dívidas à execução; 
compreendendo além da casa – imóvel – os móveis que nela 
encontrarem-se, embora essa já seja uma determinação do 
CC/2002 no art. 649 que trata dos bens absolutamente impenho-
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ráveis, em seu inciso II, e ademais a lei exclui os veículos e obras 
de arte, mesmo que sejam classificados como bens móveis por não 
pertencerem a um padrão médio de vida.  
 No caso da família que possui vários bens residenciais e que 
todos são coabitados pela família, só será gravado com a impenho-
rabilidade o bem de menor valor, por determinação do parágrafo 
único do art. 5º da Lei nº 8.009/90, mas o próprio artigo faz 
ressalva que outro bem poderá ser impenhorável, caso tenha sido 
registrado no Registro de Imóveis com essa determinação.  

Entretanto, o atual Código Civil no art. 1.711, estipulou que o 
bem não pode transcender 1/3 do patrimônio líquido do adqui-
rente, no instante da aquisição do bem como bem de família, 
sendo mais rígido que o Código Civil 1916 não havia limite de 
valor para tal instituição, e os cônjuges podiam, livremente, eleger 
o imóvel de maior valor para que o mesmo ficasse isento de 
execução por dívidas posteriores à sua instituição. 

Contudo essa proteção cessa em algumas situações determi-
nadas por lei. E estas dívidas ou situações que poderão atacar a 
impenhorabilidade, serão aquelas dispostas no art. 3°, da lei em 
estudo – Lei nº 8.009/90: 

 
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer pro-
cesso de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou 
de outra natureza, salvo se movido: 
I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria 
residência e das respectivas contribuições previdenciárias; 
II- pelo titular do crédito decorrente do financiamento desti-
nado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos 
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 
contrato; 
III - pelo credor de pensão alimentícia; 
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e 
contribuições devidas em função do imóvel familiar; 
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido 
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; 
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para 
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execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, 
indenização ou perdimento de bens; 
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em 
contrato de locação; 

  
 Podemos constatar que as exclusões pontuadas pelo art. 3º, 
de forma geral são advindas de três situações, primeiro por dívi-
das contraídas pelo próprio bem: inciso I - exemplo o não paga-
mento dos salários do motorista particular da casa, inciso II – se o 
devedor financiou sua casa em um banco, caso não pague o banco 
poderá expropriar a mesma, e por fim o inciso IV – aquele que é 
devedor de IPTU, por exemplo, pode ter seu bem penhorado.  

A segunda situação é decorrente do confronto de proteção 
de bens jurídicos diversos, em que o legislador protegeu nesse 
momento o alimentante – inciso III, e aquele que deve ser inde-
nizado por sentença criminal – inciso VI, podemos citar, por 
exemplo, que o devedor de pensão alimentícia, os avós do alimen-
tado, por exemplo, poderá ver sua residência penhorada, situação 
esta também determinada pelo Código Civil atual; assim como 
aquele que adquiriu bens mesmo que de família de forma ilícita, 
sonegando impostos, também terá seu bem penhorado. 
 A terceira situação será aquela que voluntariamente o 
devedor dispõe seu bem de família e que dessa forma, assume o 
risco de caso não cumpra com a obrigação ou o terceiro terá o seu 
bem penhorado, são os casos dos incisos V e VII, pois resta claro 
que nessas situações o devedor que dar como garantia seu bem 
para contrato hipotecário e aquele que é fiador em contrato de 
locação o fez por livre e espontânea vontade, diferentemente 
daquele que por motivos outros não pagou os impostos do imóvel 
familiar. 
 

2.1 CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.009/90   

 
A lei referida foi promulgada no dia 29 de março de 1990, 

entrando em vigor na mesma data, foi originada através da Me-
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dida Provisória nº. 143 08/03/1990. Nesse sentido, temos algumas 
críticas ao surgimento da referida lei por meio de medida pro-
visória, tendo por base que o conteúdo da lei não atende aos 
requisitos de relevância e urgência que exige a elaboração de uma 
medida provisória, conforme expressa determinação do art. 62 da 
CRFB/88 -  existem muitos outros temas de expressiva relevância 
que até hoje não foram analisados pelo legislativo -. Sendo esse um 
dos motivos que revela a inconstitucionalidade formal da Lei nº 
8.009/90. Conforme art. 62. “Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Na-
cional, que, estando em recesso, será convocado extraordinária-
mente para se reunir no prazo de cinco dias” (CRFB/1988). 

Embora não tenha sido essa a decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, que entende pela constitucionalidade da 
referida lei: 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMBARGOS À PENHORA E À EXECUÇÃO. LEI 8.009/90. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MP. REQUISITOS 
DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.  
Não é inconstitucional a MP 143/90, que foi convertida na 
Lei 8.009/90, pois o requisito de urgência restou avaliado 
pelo Presidente da República, confirmado pelo Congresso 
Nacional, sem impugnação consistente em sede judicial, 
capaz de elidir a presunção de constitucionalidade do ato. 
TRF, 3ª R., Ap. 259051, rel. Carlos Muta, p. 10.03.2004. 

 
 Inicialmente podemos afirmar que o princípio da dignidade 
da pessoa humana é um dos valores fundamentais do orde-
namento brasileiro, disposto no primeiro artigo do nosso diploma 
constitucional, que abrange a tutela dos múltiplos aspectos da 
pessoa como o nome, imagem, privacidade, honra; além de 
garantir meios materiais razoavelmente necessários e não apenas 
mínimos para o pleno desenvolvimento da personalidade humana 
e ao pleno exercício dessa dignidade. 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 143 

 E ao tratarmos especificamente do direito à moradia, pelo 
qual mereceu uma Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro 
de 2000, para fazer inserir no art. 6º da CRFB/88 - rol dos direitos 
sociais – com aplicação direta e imediata para exaltar a impor-
tância da habitação que é um dos requisitos inerentes à formação e 
ao desenvolvimento da personalidade humana.  
 

2.2 APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DOS 
INCISOS I E VII DO ART. 3º DA LEI Nº 8.009/90 

 
 As críticas recaem principalmente sobre os incisos I e VII, 
pois devemos refletir que o inciso I que trata da penhorabilidade 
do bem de família que poderá se dá por dívidas trabalhistas e 
previdenciárias dos trabalhadores na própria residência, conclui-
rmos portanto, que aquele que estiver inadimplente com seus 
empregados domésticos, tendo em vista as características pecu-
liares dessa classe, determinadas pela Lei nº 5.859/72, que concei-
tua empregado doméstico em seu artigo primeiro como sendo 
aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade 
não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. 
 Portanto, deve-se observar que até mesmo uma enfermeira 
ou médico, pertencerão a esta classe caso enquadrem-se nesses 
requisitos, a qual averiguamos que uma pessoa que possui uma 
empresa ou um hospital, o empregador desse hospital não terá sua 
casa penhorada por não pagar os salários dos funcionários, mas 
aquele que tem um funcionário, mas sua atividade não é lucrativa 
arca com tal ônus, é uma disparidade sem tamanho.   

A discussão se insere em duas questões quanto à análise do 
inciso VII do art. 3º da Lei nº 8.009/90, pela quais se a prevalência 
deverá ser da liberdade individual e constitucional de alguém ser 
ou não fiador, e consequentemente arcar com essa respectiva 
responsabilidade, ou deve ter prevalência o direito social à mora-
dia, previsto na Constituição. 

Essa exceção aos bens impenhoráveis surgiu através do art. 
82 da Lei nº 8.245/91, Lei do Inquilinato, determinando que se o 
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inquilino que não pagar os aluguéis ou demais encargos, e não 
tiver como pagá-los o fiador será responsabilizado, e seu bem de 
família poderá ser penhorado; essa regra enseja diversas discus-
sões confrontando o sistema de valores onde os direitos constitu-
cionais baseado na dignidade da pessoa humana sobrepõem o 
direito material da lei do inquilinato, alguns até afirmam que a 
Constituição Federal não recepcionou o inciso VII por confrontar 
diretamente com o art. 6º da CRFB/88, que através da EC nº 26 
acrescentou o direito à moradia. E ademais, por ser uma lei infra-
constitucional não tem o condão de sobressair ao direito constitu-
cional razão por qual, tal vertente encontra-se na esfera da 
inconstitucionalidade.  

E nesse sentido foi à decisão monocrática do Ministro Carlos 
Velloso, recentemente pronunciada em sede de recurso extraor-
dinário em curso perante o Supremo Tribunal Federal, nos se-
guintes termos: 

 
Em trabalho doutrinário que escrevi ''Dos Direitos Sociais na 
Constituição do Brasil'', texto básico de palestra que proferi 
na Universidade de Carlos III, em Madri, Espanha, no 
Congresso Internacional de Direito do Trabalho, sob o patro-
cínio da Universidade Carlos III e da ANAMATRA, em 
10.3.2003, registrei que o direito à moradia, estabelecido no 
art. 6º, C.F., é um direito fundamental de 2ª geração - direito 
social que veio a ser reconhecido pela EC 26, de 2000. 
O bem de família - a moradia do homem e sua família - 
justifica a existência de sua impenhorabilidade: Lei 8.009/90, 
art. 1º. Essa impenhorabilidade decorre de constituir a 
moradia um direito fundamental. 
Posto isso, veja-se a contradição: a Lei 8.245, de 1991, 
excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou o seu 
imóvel residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou 
da entidade familiar, à penhora. Não há dúvida que 
ressalva trazida pela Lei 8.245, de 1991, inciso VII do art. 3º 
feriu de morte o princípio isonômico, tratando desigual-

mente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo 
latino: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, ou em 
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vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, preva-
lece a mesma regra de Direito. Isto quer dizer que, tendo em 
vista o princípio isonômico, o citado dispositivo inciso VII 
do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91, não foi recebido 
pela EC 26, de 2000" (STF, Recurso Extraordinário, 
RECORRENTES: ERNESTO GRADELLA NETO E OUTRA. 
RECORRIDA: TERESA CANDIDA DOS SANTOS SILVA. 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. FIADOR: BEM DE 
FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO CASAL OU DE 
ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE). (negrito 
nosso) 

 
 Porém, este não é o entendimento majoritário na jurispru-
dência, ou seja, a penhora do bem de família do fiador decorrente 
de contrato de locação é plenamente legal, os juristas que a 
defendem afirmam que o Princípio da Isonomia não é atingido, 
pois não há nem mesmo igualdade entre fiador e locatário, pois 
suas naturezas jurídicas são diversas. O Ministro Cezar Peluso 
defende a constitucionalidade da referida exceção e afirma que 
eliminar tal técnica seria como romper o equilíbrio do mercado e 
sendo assim outras garantias teriam que existir e poderiam ser 
mais custosas quando no ato de locar.  

E nesse sentido segue a decisão que o Ministro Cezar Peluso 
relator do Recurso Extraordinário n.º 407.688, STF, decidido em 08 
de fevereiro de 2006: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 407.688-8 SÃO PAULO 
RELATOR: MIN. CEZAR PELUSO 
EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença 
de procedência. Execução. Responsabilidade solidária 

pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel resi-
dencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de 
afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. 
Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, 
com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário 
desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de 
família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, 
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inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a 
redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não 
ofende o art. 6º da Constituição da República. (negrito 
nosso) 

 
 Dessa forma, resta claro que o bem de família é, em regra, 
impenhorável que antes mesmo da Lei nº 8.009/90 já era previsão 
do Código Civil e por isso, é motivo de críticas, pois não há 
justificativa para sua edição por medida provisória, e ademais seu 
conteúdo enseja discussão quanto à constitucionalidade devido à 
confrontação de alguns princípios que são à base do nosso 
ordenamento. 
 
 

3   O MÍNIMO EXISTENCIAL COMO NÚCLEO 
INTANGÍVEL DO MÍNIMO PATRIMONIAL DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 A noção de mínimo existencial é tema relacionado ao prin-
cípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição 
como um dos fundamentos da ordem constitucional, na visão de 
Paula de Barcellos (2008) o mínimo existencial corresponderia a 
um elemento constitucional essencial, pelo qual se deve garantir 
um conjunto de necessidades básicas do indivíduo. 
 Sarlet e Figueiredo (2008, p.22) observam que não devemos 
confundir conteúdo do mínimo existencial com o “mínimo vital” 
ou “mínimo de sobrevivência”, pois a garantia de sobrevivência 
física do homem não significa necessariamente a manutenção da 
vida em condições dignas, com qualidade; entretanto, não é im-
possível estabelecer um rol de elementos nucleares do mínimo 
existencial, há análise será feita a partir das necessidades de cada 
pessoa e seu núcleo familiar. 

Entrelaçado com o mínimo existencial tem a reserva do pos-
sível que para alguns doutrinadores é como elemento interno de 
restrição à efetividade do direito e para outros é elemento externo 
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de restrição. Flávio Galdino, em sua obra A Legitimação dos 
Direitos Humanos (2002) considera a reserva do possível como 
integrante dos direitos fundamentais, na medida em que considera 
a escassez de recursos financeiros não como um elemento de 
restrição à efetividade do direito fundamental, mas sim como uma 
condicionante da própria existência do direito.  

Em sentido contrário, Sarlet e Figueiredo (2008, p.30) enqua-
dram a reserva do possível como elemento integrante dos direitos 
fundamentais como uma espécie de limite jurídico e fático poden-
do até representar uma garantia, a transcrição dos esclarecimentos 
dos autores: 

 
Por outro lado, não nos parece correta a afirmação de que a 
reserva do possível seja elemento integrante dos direitos 
fundamentais, como se fosse parte de seu núcleo essencial 
ou mesmo como se estivesse enquadrada no âmbito do que 
se convencionou denominar de limites imanentes dos 
direitos fundamentais. A reserva  do possível constituiu, em 
verdade (considerada toda a sua complexidade), espécie de 
limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, mas tam-
bém poderá atuar, em determinadas circunstâncias, como 
garantia dos direitos fundamentais, por exemplo, na hipó-
tese de conflito de direitos, quando se cuidar da invocação – 
desde que observados os critérios da proporcionalidade e da 
garantia do mínimo existencial em relação a todos os 
direitos fundamentais – da indisponibilidade de recursos 
com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro 
direito fundamental. 

 
Então podemos afirmar que a garantia patrimonial mínima é 

inerente à pessoa humana e integrante aos atributos pertinentes à 
própria condição humana, portanto, trata-se de um patrimônio 
mínimo indispensável a uma vida digna e sua proteção está acima 
do interesse dos credores, fundamentando-se no princípio consti-
tucional da dignidade da pessoa humana. 

Contudo, os princípios estão sendo relativizados, mas um 
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princípio nuclear como o é da dignidade da pessoa humana não 
pode haver transigência; é como afirmava Kant todas as vezes que 
o homem for tratado como meio e não como um fim em si mesmo, 
através de qualquer prática que instrumentalize poderá ser 
desprezado da sua condição humana. 

Ademais, a jurisprudência pátria vem reconhecendo, nas 
mais diversas matérias, a existência de um mínimo existencial que 
deve ser garantido à pessoa para que esta possa ter uma vida 
digna, como se pode vislumbrar através do julgado abaixo trans-
crito: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
PENHORA NULA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE 
FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. ART. 1°, LEI 8.009/90. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O tema em debate, no âmbito 
do recurso interposto pelos embargantes, diz respeito à su-
posta nulidade da penhora realizada sobre imóvel resi-
dencial, em clara violação ao disposto no art. 1°, da Lei n° 
8.009/90, ou seja, a impenhorabilidade do bem de família. 2. 
(...)  3. Não há dúvida quanto à incidência do disposto no 
art. 1°, da Lei n° 8.009/90, relativamente à impenhora-
bilidade do bem de família, eis que, em última análise, vem 
a tutelar o mínimo existencial da pessoa humana na 
dimensão relacionada à sua moradia. Não poderia ter sido 
penhorado o bem imóvel residencial, o que demonstra a 
nulidade do ato de penhora, razão pela qual efetivamente 
deveriam ter sido acolhidos os embargos à execução, com a 
declaração de nulidade da penhora. 4. Apelação provida. 
(AC 139684, Proc. nº 9702168341, Rel. Des. Guilherme 
Calmon Nogueira da Gama, TRF 2, 6ª T. Esp., DJU 
25/03/2009, p. 261) 

 
3.1   A FUNÇÃO SOCIAL DO PATRIMÔNIO 

  
 Diante do prisma da dignidade da pessoa humana aplicado 
simultaneamente com a função social, teremos a funcionalização 
patrimonial, evidenciando dessa forma, o alcance da dignidade da 
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pessoa humana; constataremos, portanto que os bens patrimoniais 
já não são mais tratados isoladamente como ocorreu no período 
iluminista ou na revolução industrial ou até mesmo em períodos 
anteriores, mas sim vinculados a preservar a dignidade das 
condições de vida do seu proprietário. 

Com o advento dessa nova forma de visão sobre os bens 
patrimoniais abre-se um cenário chamado pela doutrina de reper-
sonalização do direito civil ou despatrimonialização das relações 
jurídicas que saem da esfera apenas econômica e adentra no 
âmbito de promover a dignidade humana. Porém essas transfor-
mações não significarão que o devedor usará de má-fé, pois a 
proteção do bem recairá apenas na parcela do patrimônio que 
atende as necessidades básicas do devedor, garantindo o mínimo 
para que possa reerguer-se. 

Foi nesse sentido a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, reafirmando que a proteção recai sobre bens necessários a 
favorecer a família o mínimo necessário para sobrevivência: 

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.018.635 – ES (2007/0307761-0)  
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.                                 
ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  
JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRI-
BUNAL, CASO TENHA SIDO PROPICIADO O CON-
TRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM REGULAR E 
COMPLETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. POSSI-
BILIDADE. PENHORA DE 50% DE IMÓVEL RURAL, 
CUJA ÁREA TOTAL CORRESPONDE A 8,85 MÓDULOS 
FISCAIS. VIABILIDADE. 
1. [...] 
2. À míngua de expressa disposição legal definindo o que 
seja pequena propriedade rural, no que tange à impenhora-
bilidade do bem de família, prevista no artigo 5º, XXVI, da 
Constituição 
Federal, é adequado se valer do conceito de "propriedade 
familiar" extraído do Estatuto da Terra. Precedente do STF.  
3. O módulo fiscal, por contemplar o conceito de "pro-
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priedade familiar" estabelecido pelo Estatuto da Terra como 
aquele suficiente à absorção de toda a força de trabalho do 
agricultor e de sua família, garantindo-lhes a subsistência e o 
progresso social e econômico, atende também ao preceito da 
impenhorabilidade da pequena propriedade rural, previsto 
no artigo 649, VIII, do Código de Processo Civil. Precedentes 
do STJ.  
4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para 
resguardar da penhora a sede de moradia da família. (grifo 
nosso). 
 

A teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo 
ultrapassa a seara do devedor pessoa física e adentra no âmbito 
das pessoas jurídicas insolventes/devedoras, na vertente de que o 
binômio possibilidade-necessidade aqui também existirá no sen-
tido da possibilidade da preservação da empresa e a necessidade 
de arrecadação do Estado. Essa proteção existe pelo fato de que 
essa empresa é uma fonte geradora de empregos que mantém 
famílias por intermédios dos seus salários, por isso deverá manter-
se em funcionamento para exercer sua função social empresarial e 
respeitar por consequência o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

E nesse interesse de proteção, alguns estudiosos sugerem 
que haja mudanças na Lei Federal nº. 6.830/1980, em especial no 
instituto da penhora fiscal uma modificação não em sua essência, 
mas em seu método, isto é, na maneira em que ela é procedida no 
ordenamento jurídico, pois o art. 9º da referida lei dá quatro 
opções ao executado: 

 
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros 
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 
Ativa, o executado poderá: 
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 
monetária; 
II - oferecer fiança bancária; 
 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 151 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 
11; ou, 
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 
pela Fazenda Pública. 
 

Desta forma, a sugestão dos doutrinadores é a manutenção 
do caráter optativo do devedor pela modalidade de depositar em 
juízo ou depositar no banco e, quando o executado optar por uma 
das duas primeiras hipóteses do art. 9º da LEF, seja, pois, 
depositado apenas o valor originário do débito e suas atualizações, 
deixando, para final julgamento dos embargos, e o depósito do 
restante do valor das multas e demais consectários. 

 
 

4   O BEM DE FAMÍLIA A LUZ DO STJ 
  
 Recentemente o STJ deparou-se com uma controvérsia que 
até o momento não havia precedentes específicos sobre o tema: a 
situação de a constrição recair sob imóvel de alto valor localizado 
em bairro nobre e a indagação é se nessa situação iria ser pro-
tegido pela impenhorabilidade legal, tendo o STJ estendido a 
proteção para tais casos, no Recurso Especial julgado em São 
Paulo: 
 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. ATO. GOVERNO 
LOCAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE 
FAMÍLIA. PRECEDENTES. 
1. [...] 
3. O bem de família, tal como estabelecido em nosso sistema 
pela Lei 8.009⁄90, surgiu em razão da necessidade de 
aumento da proteção legal aos devedores, em momento de 
grande atribulação econômica decorrente do malogro de 
sucessivos planos governamentais. A norma é de ordem 
pública, de cunho eminentemente social, e tem por escopo 
resguardar o direito à residência ao devedor e a sua família, 
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assegurando-lhes condições dignas de moradia, indispen-
sáveis à manutenção e à sobrevivência da célula familiar. 
4. Ainda que valioso o imóvel, esse fato não retira sua 
condição de serviente a habitação da família, pois o siste-
ma legal repele a inserção de limites à impenhorabilidade 
de imóvel residencial. 

5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido. 
RECURSO ESPECIAL Nº 715.259 - SP (2005⁄0000624-9) Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, julgado 5/8/2010. (grifo nosso). 

 
Outra situação julgada recentemente foi à concessão da 

impenhorabilidade de bem quando a genitora do devedor reside 
no imóvel, estabelecendo o direito de moradia imposto pela 
Constituição Federal, desdobramento da própria dignidade da 
pessoa humana. A concessão da proteção de impenhorabilidade 
foi justificada também pela necessidade de amparo a mãe idosa ser 
membro da entidade familiar e sendo merecedora da extensão 
dessa proteção: 

 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXE-
CUÇÃO. LEI 8.009⁄90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. 
DEVEDOR NÃO RESIDENTE EM VIRTUDE DE USU-
FRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO DE 
SUA GENITORA. DIREITO À MORADIA COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. IMPENHORABI-
LIDADE DO IMÓVEL. 
1. A Lei 8.009⁄1990 institui a impenhorabilidade do bem de 
família como um dos instrumentos de tutela do direito 
constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispen-
sável à composição de um mínimo existencial para vida 
digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa 
humana constitui-se em um dos baluartes da República 
Federativa do Brasil (art. 1º da CF⁄1988), razão pela 
qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente 
aquelas relacionadas a direito fundamental. 
2. [...] 

3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora 
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do proprietário residir no imóvel, na condição de usufru-

tuária vitalícia, e aquele, por tal razão, habita com sua famí-

lia imóvel alugado. Forçoso concluir, então, que a Consti-

tuição Federal alçou o direito à moradia à condição de 

desdobramento da própria dignidade humana, razão 

pela qual, quer por considerar que a genitora do recorrido é 

membro dessa entidade familiar, quer por vislumbrar que o 

amparo à mãe idosa é razão mais do que suficiente para 

justificar o fato de que o nu-proprietário habita imóvel 

alugado com sua família direta, ressoa estreme de dúvidas 

que o seu único bem imóvel faz jus à proteção conferida pela 

Lei 8.009⁄1990. 

4. Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de origem, 

com ampla cognição fático-probatória, entendeu pela im-

penhorabilidade do bem litigioso, consignando a inexistên-

cia de propriedade sobre outros imóveis. Infirmar tal decisão 

implicaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso a 

esta Corte ante o teor da Súmula 7 do STJ. 

5. Recurso especial não provido. REsp 950.663-SC, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgado em 10/4/2012. 

 
O fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel 

como residência não descaracteriza a proteção da impenhorabi-
lidade dada ao bem de família, mas é necessário que o imóvel seja 
utilizado em proveito desta, como por exemplo, no caso de locação 
com o fim de garantir o sustento da entidade familiar. Porém, os 
imóveis comprovadamente desabitados não receberão esta pro-
teção. 

No caso do julgamento abaixo o recorrente devedor não 
realizou nenhuma prova de que o bem penhorado tinha finalidade 
de proveito para a família, e dessa forma teve sua pretensão não 
acolhida: 

 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONA-
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MENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. IMPENHORA-

BILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESO-

CUPADO. 
1. [...]. 
2. [...]. 
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o 
fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como 
residência não o descaracteriza automaticamente, sendo 
suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da 
família, como a locação para garantir a subsistência da 
entidade familiar. 
4. Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor 
encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder 
a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de 
família, nos termos do art. 1º da Lei 8.009⁄90, pois não se 
destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da 
família. 
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
não provido. REsp 1.005.546-SP, Rel. originário Min. Sidnei 
Beneti, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 
26/10/2010. (grifo nosso) 

 
Nesse sentido, podemos perceber que os julgamentos po-

derão desencadear uma série de indagações quando da aplicação 
da lei, pois pode parecer injusto quando é julgada procedente a 
impenhorabilidade de bem luxuoso e a penhorabilidade de único 
imóvel de fiador de contrato de locação, conforme dispõe o artigo 
3º da Lei nº 8.009/90, mesmo que esse bem seja único (frisa-se) e 
de família e não seja ele o devedor.  

É nessa perspectiva que muitos doutrinadores afirmam que 
o Projeto de Lei nº 51/06, instituído para estabelecer um valor para 
que o bem de família fosse assim caracterizado e protegido pela 
lei, e que foi rejeitado, sob o argumento de quebrar o dogma da 
impenhorabilidade absoluta do bem de família; mas é uma camu-
flagem para fraudar aos credores, moldando-se pelos princípios 
basilares dos direitos humanos, dentre eles, o da dignidade da 
pessoa humana. 
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5     JURISPRUDÊNCIA DO TST SOBRE PENHORA DO 

BEM DE FAMÍLIA 

 
Nessa análise quanto ao bem de família implicar ou não em 

penhora em razão do valor vem entendendo o TST que mesmo 

que o bem tenha valor de mercado alto não pode ser penhorado e 

deve ser respeitado categoricamente o que determinou a lei. 

Portanto, para o Colendo Tribunal aquele que busca a justiça 

do trabalho com fim de receber suas verbas trabalhistas que por 

longos anos foram surrupiadas, no momento da execução se depa-
rarão com a muralha formada pela impenhorabilidade absoluta do 

bem de família. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-

VISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORA-

BILIDADE. PROVIMENTO. 1. A garantia de impenho-

rabilidade do imóvel que serve de moradia à família não foi 

mitigada considerando o valor do bem imóvel. 2. Assim, 

independentemente do valor em que foi avaliado o imóvel, 

no caso concreto em R$ 800.000,00, não se pode perder de 

vista que essa variável econômica não abala a circunstância 

preponderante que atrai a proteção concebida pelo legisla-

dor: o imóvel é utilizado para habitação da família, consoan-

te premissa fática registrada na decisão recorrida. É o bas-

tante para assegurar a garantia da impenhorabilidade preco-

nizada na Lei nº 8.009, de 1990. 3. Aparente violação do art. 

6º da Constituição da República, nos moldes do art. 896, § 2º, 

da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, 

nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 

928/2003.Agravo de instrumento conhecido e provido. 

RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FA-

MÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR DO IMÓVEL. 

DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZADA. 
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1. A garantia de impenhorabilidade do imóvel que serve de 

moradia à família não foi mitigada considerando o valor do 

bem imóvel. 2. Assim, independentemente do valor em que 

foi avaliado o imóvel, no caso concreto em R$ 800.000,00, 

não se pode perder de vista que essa variável econômica não 

abala a circunstância preponderante que atrai a proteção 

concebida pelo legislador: o imóvel é utilizado para habi-

tação da família, consoante premissa fática registrada na 

decisão recorrida. É o bastante para assegurar a garantia da 

impenhorabilidade preconizada na Lei nº 8.009, de 1990. 3. 

Nesse contexto, a manutenção da penhora de bem imóvel, 

comprovadamente utilizado como residência da família do 

executado, importa violação do direito social à moradia, 

constitucionalmente assegurado pelo art. 6º da Constituição 

da República. Precedentes. Recurso de revista conhecido e 

provido.  

Processo: RR - 224300-51.2007.5.02.0055 - Fase Atual: RR. 

Número no TRT de Origem: AIRR-224300/2007-0055-02. 

Órgão Judicante: 1ª Turma Relator: Ministro Hugo Carlos 

Scheuermann 

 

Nesse mesmo sentido, entende o TST que não pode ser 
penhorado conta salário de sócio de empresa, e não delimita valor; 

portanto, esse sócio pode receber mensalmente em sua conta 

salário um valor alto para o homem mediano, mesmo assim não 
terá qualquer constrição: 

 

RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. ORDEM DE 

PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA 

SALÁRIO DE SÓCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONS-

TITUCIONAL DA PROTEÇÃO DO SALÁRIO. ART. 7º, 

X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A decisão judicial que 

determina a penhora de valores existentes na conta de 

salários viola o princípio constitucional da proteção dos 
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salários insculpido no art. 7º, X, da Carta Magna. Não se 

trata de violação indireta ou reflexa da Constituição da 

República, dependente da aplicação do art. 649, IV, do CPC, 

que, tornando concreta aquela proteção, estabelece a 

impenhorabilidade absoluta dos salários. A SBDI-2 do TST, 

na Orientação Jurisprudencial nº 153, já sedimentou enten-

dimento acerca da nulidade da ordem de penhora de valores 

existentes na conta de salário do devedor trabalhista. Prece-

dente da Turma. Recurso de revista conhecido e provido. 

(TST - RR: 2721120105220000  272-11.2010.5.22.0000, Relator: 

Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 14/12/2011, 

1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2011) 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos constatar que o sistema capitalista é o impulsio-

nador de todas essas medidas tratadas no presente estudo, pois foi 

no capitalismo que desencadearam as relações mercantis, políticas 
e de poder; e exatamente sobre as relações obrigacionais advindas 

de forma geral, das comerciais, que surgiram credor e devedor; e 

no descumprimento da obrigação nasce a presença do Estado, para 
tentar dirimir os conflitos. 

 É notória a transformação da forma como o homem passou a 

tratar o instituto da execução e a tendência é que essa evolução 
aconteça de forma ainda mais célere, como analisamos através do 

processo da penhora on line que apenas um clic o devedor terá a 

restrição de seu bem. 
 Não estamos mais no sistema imperialista romano, em que 

as leis eram ditadas pelos reis, o direito contemporâneo reclama 

pela superação da dicotomia antiga e das rígidas fronteiras entre o 
público e o privado, hoje temos um processo democrático que, em 

tese, vislumbra acima de tudo a dignidade do homem, impondo o 

reconhecimento de ideias clássicas e dessa forma, aplica a lei ao 
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caso concreto da forma mais digna possível, não podendo haver 
flexibilização, nem relativização e, sempre resguardando um 

mínimo de patrimônio que garanta uma vida digna a cada um dos 

cidadãos que estejam diante de uma expropriação. 
 Diante disso essas medidas estruturantes poderão ser de 

dimensão preventiva ou defensiva, e em muitos casos as duas di-

mensões serão usadas para garantir a dignidade humana, e servin-

do como contrapeso à ordem capitalista numa visão constitucio-

nal. Tais construções devem ser entendidas como instrumentos de 

emancipação social, sem o qual mais distante estaria a ideia de 
dignidade de todos na sociedade, sendo portanto, a realização de 

uma sociedade livre, justa e solidária. 

 Embora, percebamos que a dignidade de determinado cida-
dão pode ser exaltada em prejuízo a dignidade do outro, a exem-

plo de um devedor ter um imóvel luxuoso que não pode ser 

penhorado por ser bem de família, tendo sido essa a decisão da 3ª 

Turma do STJ, recentemente, baseados no respeito à instituição 

familiar e direito à moradia. Mesmo porque sabemos que a correta 

promoção da justiça seria o devedor vender o bem, adimplir a sua 
dívida, e morar em residência mais modesta. 

 Dessa forma, a razão de ser do Estado-juiz é almejar as 

melhores alternativas, vislumbrando ser mais justo e impessoal 
possível, promovendo a verdadeira dignidade da pessoa humana. 
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FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA,  

DIREITOS FUNDAMENTAIS E  

MODELO LEGISLADO: POR UM  

PADRÃO HERMENÊUTICO 

 

Maria Helena Martins Rocha1 
 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Vem ganhando força, nas últimas décadas, o debate acer-

ca da flexibilização trabalhista, entre cujas vantagens estaria a 
diminuição da expressiva quantidade de trabalhadores na chama-
da informalidade. 

Ocorre que, no Brasil, as principais normas referentes ao 
Direito do Trabalho estão positivadas na Constituição, que, na 
realidade, chancelou o modelo legislado de regulação das relações 
de trabalho, o qual já era vigente entre nós. 

Tem-se, então, um aparente embate entre essas duas 
realidades: de um lado, os direitos fundamentais positivados e, de 
outro, a discutida necessidade de flexibilização trabalhista. 

Este trabalho pretende adentrar a polêmica apontada de 
maneira expositiva, na seguinte lógica: em primeiro lugar, serão 
estudados os modelos de regulação trabalhista, para identificar as 
características do sistema brasileiro, que é o legislado, sobretudo 
no que diz respeito à proteção unificada dos direitos fundamentais 
dos trabalhadores; em seguida, far-se-á um breve retorno histórico 
sobre a flexibilização das normas trabalhistas no Brasil, o qual 

                                                 
1 Graduada em Direito (UFPB/2014). Advogada. Estudante de pós-
graduação da ESMAT-13ª Região.  
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culminará com o apontamento de suas possíveis formas no 
ordenamento jurídico atual. 

Por fim, por meio do estudo de projeto legislativo que 
tramitou no Congresso Nacional, bem como de casos levados ao 
Tribunal Superior do Trabalho, procurar-se-á investigar se há pre-
missas objetivas sobre os limites da flexibilização frente ao modelo 
e aos direitos constitucionalmente assegurados. 

 
 
2. UMA ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO BRASI-

LEIRO DE REGULAÇÃO TRABALHISTA 
 
Primeiramente, cumpre informar que, no que diz respeito 

aos modelos de regulação das relações trabalhistas, assim como 
em quase todo tema jurídico, há inúmeras propostas de classi-
ficação. Dentre elas, algumas merecem destaque, pela precisão e 
capacidade de abarcar um rol extenso de situações. 

A proposta adotada por Nascimento (2011) elenca três 
modelos básicos de Direito do Trabalho, os quais se distinguem 
entre si pela norma preponderante. O primeiro é o modelo 
legislado, em que a lei ocupa a posição de destaque, como ocorre 
no Brasil. Em seguida, há o modelo negociado, em que os sujeitos 
das relações trabalhistas possuem mais autonomia para estabelecer 
as normas que as regerão. É o que acontece na Inglaterra. Por fim, 
há o chamado “modelo misto”, que busca a harmonia entre leis e 
acordos, o qual seria um destino natural, já que “nota-se que a 
tendência atual é para uma aproximação entre os modelos, uma 
direção da qual certamente não poderemos nos afastar” 
(NASCIMENTO, 2011). 

Esse chamado “modelo misto”, na verdade, tem sido 
bastante discutido como a alternativa mais viável, adquirindo, 
inclusive, uma vertente que privilegia a ótica do trabalhador, como 
se verá no tópico seguinte, a denominada flexicurity, uma mistura 
entre, de um lado, a flexibilidade (flexibility) e, de outro, a 
segurança (security) (REZENDE FILHO, 2013, pp. 70-73). 
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A classificação de Nascimento (2011) é ligeiramente 
ampliada por Delgado (2014, pp. 100-102), que chama ao modelo 
negociado de “normatização autônoma e privatística” enquanto 
denomina o legislado de “normatização privatística subordinada.” 
Nesse sentido, e tendo em vista que este segundo modelo é o 
adotado entre nós, é bastante precisa a explicação de Delgado 
(2014, p. 102), para ressaltar que não se trata de abandonar o poder 
da negociação coletiva, mas de reconhecer que ela está subor-
dinada à lei: 

 
No modelo ora comentado (da normatização privatística mas 
subordinada) a criação e reprodução da norma jurídica faz-se 
mediante uma dinâmica em que o peso básico é conferido 
pelos particulares, mas segundo um processo heterono-
mamente regulado pelo Estado. A normatização tende a ser 
privatística, contudo sem a margem de criatividade autôno-
ma da vertente anterior. (...) Ressalte-se que o intervencio-
nismo estatal que caracteriza o padrão de normatização 
privatística mas subordinada não é substitutivo ou impe-
ditivo da criatividade e dinamismo privados, mas condicio-
nador dessa criatividade. (DELGADO, 2014, p. 102) 

 
Delgado (2014, p. 103) considera que esses modelos 

existem nas sociedades democráticas, contrapondo-se, assim, ao 
que chama de “modelo justrabalhista autoritário”, predominante 
onde não há participação popular, já que a lei descreve minu-
ciosamente como se resolverá cada comportamento conflitante. 

Das classificações brevemente indicadas, percebe-se que, 
embora se possam enquadrar nos modelos, pela preponderância 
das regras em comum, cada país tem características próprias para 
a regulação, as quais advêm de sua formação histórica e cultural. 

Assim, para além de saber isto, que o modelo brasileiro é 
o legislado, cumpre entender quando, onde e por que surgiu essa 
forma de regulação. Conhecer esses momentos históricos é 
imprescindível para se analisar se e em que medida é justificável a 
propugnada flexibilização trabalhista. É importante ressaltar que a 
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exposição aqui realizada pretende, apenas, identificar alguns 
momentos em que o modelo legislado foi consolidado e abalado, 
sem, contudo, visar à exposição histórica detalhada, o que fugiria 
ao objeto deste estudo. 

Principalmente a partir da década de 1930, foram sur-
gindo várias leis, como as que regulavam a duração do trabalho e 
as férias anuais, as quais acabaram por ser incorporadas quando 
da edição da CLT em 1943. A unificação de direitos fazia parte do 
ideológico projeto de nação e do pragmático projeto de industria-
lização do país. Assim: 

 
Independente dos limites ainda estreitos que parte dessa 
legislação fixava, a concepção básica dos direitos estava 
dada e as emendas introduzidas posteriormente tenderam a 
ampliá-los, sem alterar sua natureza. Isso deu origem a um 
sistema nacional com pouca ou nenhuma distinção entre 
regiões, setores ou categorias, a despeito das imensas 
disparidades internas, dos níveis de desenvolvimento ou 
padrões tecnológicos. Argumentos baseados na diversidade 
tinham pouco apelo na época, já que os esforços se dirigiam 
à construção da nação.  (NORONHA, 2006, p. 11) 

  
Entretanto, Noronha (2006, p. 12) também lembra que, 

embora fosse nacional, esse sistema de direitos não era universal, 
já que excluía de sua incidência os trabalhadores rurais e os 
servidores públicos (mas, estes últimos, porque seu rol de direitos 
era mais amplo). 

Ademais, foi nessa época que restou definida, indireta-
mente, a informalidade: “a criação da carteira de trabalho tornou 
claro aos trabalhadores, às empresas e à Justiça do Trabalho quem 
estava dentro e quem estava fora do mercado formal.” 
(NORONHA, 2006, p. 12) 

Cabe ressaltar que, embora alguns autores apontem o 
modelo celetista como tipicamente legislado, há uma visão crítica, 
notadamente de Delgado (2014, p. 104), que indica que se tratou, 
na verdade, de um reflexo da influência da ideologia corporativa 
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do fascismo italiano, que não abria espaços significativos de 
participação popular e, portanto, está muito distante do modelo 
em vigor hoje, já que se tratava de um sistema de regulação que 
Delgado (2014, p. 104) considera como autocrático. 

Seja como for, após a CLT (sob Vargas, populistas, 
militares e Constituição de 1988), os direitos dos trabalhadores 
foram expandidos no Brasil, em busca de “se atingir um padrão 
nacional, certamente não ideal, mas claramente superior a um piso 
sobre o qual se adicionam vantagens em acordos coletivos, como 
ocorre no modelo contratualista do Reino Unido, por exemplo.” 
(NORONHA, 2006, p. 13) 

Assim, como se disse, a Constituição de 1988 alargou os 
direitos trabalhistas (inclusive subjetivamente, ao equiparar os 
trabalhadores rurais aos urbanos) adotando o modelo legislado, 
que, desta vez, conseguiu espaço no próprio texto constitucional, 
consolidando seu status fundamental. Isso porque o artigo 7º, 
caput, da Constituição prevê que, além dos direitos elencados 
naquele dispositivo, os trabalhadores urbanos e rurais (repita-se, 
há uma equiparação) possuem outros que visem à melhoria de sua 
condição social. Nesse sentido, levanta-se o seguinte questio-
namento: 

 
Há um conjunto de hipóteses que pode justificar essa 
expansão regulacionista em um momento em que interna-
cionalmente dominava o discurso oposto: a pouca exposição 
do país ao mercado internacional, a tradição jurídica 
brasileira, a particular eficácia do lobby sindical durante a 
Constituinte, e talvez, acima de tudo, o quase consenso 
nacional na década de 80 de que havia uma dívida social, de 
origem remota, mas acentuada pelos militares, a ser paga 
mediante a expansão de direitos. Mais uma vez, os direitos 
do trabalho foram o veículo dos direitos sociais no Brasil. 
(NORONHA, 2006, p. 15) 

 
Para se ter uma dimensão mais verdadeira das caracte-

rísticas de qualquer modelo, Noronha (2006, p. 8) sustenta que é 
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preciso estudar que atribuição tem cada um dos “três espaços 
normativos” na disciplina das relações de trabalho. Esses espaços 
normativos são a lei, os contratos e as decisões unilaterais dos 
empregadores. 

Interessante observar que o modelo autoritário, ou seja, 
de regulação puramente estatal das relações de trabalho, não 
parece ser compatível com a democracia (DELGADO, 1993). Isso, 
porém, “não deve levar à conclusão simplista de que a alternativa 
democratizante de normatização trabalhista suponha um frontal e 
absoluto afastamento do Estado perante a dinâmica do Direito 
Laboral.” (DELGADO, 2014, p. 104) 

Tal premissa é imperiosa e justifica o modelo legislado 
que vige no Brasil, já que, aqui, não vingou o liberalismo concor-
rencial, único terreno em que o modelo negociado poderia dar 
frutos. Ademais, nosso modelo não impede a organização e parti-
cipação dos trabalhadores nas organizações sindicais, propiciando-
lhes, além disso, oportunidade de participar do processo legis-
lativo, de maneira que as leis, embora fontes heterônomas, são 
também influenciadas por seus destinatários, sem excluir sua 
capacidade de negociação coletiva. A lei serve, então, de um lado, 
como um norte principiológico para a atuação particular, e, de 
outro, como seu parâmetro limitador. 

Assim, “a legislação heterônoma surge como um produto 
social que se adiciona à atuação coletiva obreira, afirmadora do 
padrão democrático de gestão trabalhista alcançado nos setores 
mais avançados da economia.” (DELGADO, 2014, p. 105) 

De todo o exposto, vê-se que, no Brasil, houve, por mo-
tivos históricos distintos, a opção e manutenção do modelo legis-
lado (embora inicialmente pudesse ser considerado autocrático) 
das relações de trabalho, pelo menos até o início da década de 
1990, quando, por iniciativas do Poder Executivo, como se verá no 
tópico seguinte, surgiram normas que flexibilizam o rol de direitos 
trabalhistas que – até então, e desde 1930 – apenas crescia. 
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3. A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS TRABALHIS-
TAS NO BRASIL2: BREVÍSSIMO HISTÓRICO E 
CONTORNOS ATUAIS 

  
Não se ignora o fato de que, em 1965, com a Lei nº 

4.923/65, que permitiu a redução de jornada e de salário; em 1966, 
com a Lei nº 5.107/66, que instituiu a possibilidade de opção pelo 
FGTS em vez da estabilidade, e em 1974, com a Lei nº 6.019/74, 
que dispõe sobre o trabalho temporário, o Brasil ensaiou posições 
de flexibilização dos direitos trabalhistas. 

Entretanto, seu histórico mais contundente é recente, e 
provavelmente surgiu devido a conclusões como as oriundas de 
estudos sobre mercado de trabalho na América Latina que 
apontam, entre suas causas críticas, “a existência de um conjunto 
detalhado de leis do trabalho” (NORONHA, 2006, p. 6).3 

 
A proposição internacional predominante de desregula-
mentação e flexibilização entrou na América Latina como 
uma crítica ao seu padrão prematuramente legislado e 
excessivamente protecionista, gerando, de um lado, um 
mercado de trabalho rígido e, de outro, o desrespeito à 
legislação. No Brasil, alguns autores criticam as propostas 
liberais apresentando evidências de que o mercado de 
trabalho já é bastante flexível no seu elemento básico, isto é, 
a dispensa de trabalhadores. (NORONHA, 2006, p. 6) 

 
Claramente, trata-se de um reflexo da ideologia que 

dominou o país na década de 1990, a qual “defendia a desregula-
mentação acentuada das relações econômicas e sociais, inclusive 
na seara do Direito do Trabalho.” (DELGADO, 2014, p. 116) 

                                                 
2 Não se pretende, neste trabalho, esmiuçar as conhecidas classificações 
da flexibilização trabalhista em autônoma e heterônoma; condicionada e 
incondicionada; interna e externa; jurídica e real (CASSAR, 2010, p. 55), 
mas entender o seu surgimento e contornos atuais. 
3 A outra grande causa seria a baixa produtividade e competitividade. 
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A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, já havia aberto 
vários espaços para a atuação da autonomia privada. Por exemplo: 
o inciso VI possibilita a redução do salário mediante negociação ou 
acordo coletivo; o XIII, a redução e compensação de jornada, 
enquanto o inciso XIV permite a negociação coletiva para alterar a 
jornada de seis horas para turnos ininterruptos de revezamento. 
Mais adiante, o Poder Executivo e o legislador ordinário trouxe-
ram normas que concretizaram a tendência. Alguns exemplos, hoje 
já incorporados à praxe judicial, são: a possibilidade de contrato 
por prazo determinado (Lei nº 9.601/98), o banco de horas, o 
trabalho a tempo parcial (MP nº 2.164/01). 

Martins Filho (2006, p. 2) defende que já que os dois 
principais direitos trabalhistas [jornada e salário] podem ser flexi-
bilizados, não há motivos para inadmitir a elasticidade dos outros 
que deles decorram. 

Enfim, é importante frisar que a flexibilização não impor-
ta, necessariamente, na adoção de um modelo negociado (embora, 
como se verá abaixo, já tenha havido, entre nós, a tentativa 
legislativa de adotá-lo), já que pode advir da lei, como é o caso, no 
Brasil, do trabalho a tempo parcial. Portanto, entre nós, está 
legitimado o fenômeno, seja nas hipóteses de negociação coletiva 
previstas no texto constitucional, seja nas inovações legislativas 
que sucederam a Constituição. 

Essa flexibilização, contudo, não pode, em nenhuma 
hipótese, esbarrar nos limites mínimos constitucionalmente impos-
tos. A questão está, justamente, em saber quando ela os ultrapas-
saria, ou, melhor dito, está em compreender quem define e se há 
parâmetros para que a flexibilização, já instalada, se coadune aos 
ditames constitucionais. É desta inquietação que se tratará no 
tópico seguinte. 

Antes de prosseguir, contudo, cabe a exposição das 
políticas, já mencionadas alhures, da flexicurity ou flexisegurança, 
que se colocaria como uma “terceira via” aos modelos legislado e 
negocial. De fato, até agora, os estudos mais tradicionais sobre 
flexibilidade visam a resguardar o mercado de trabalho e, quase 
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sempre, dizem respeito à redução, de certo modo, dos direitos 
trabalhistas. Entretanto, a flexicurity enxerga a questão sob novas 
luzes, pensando no caso em que a flexibilidade atende aos 
interesses dos trabalhadores. Nesse sentido: 

 
Por outro ângulo, deve ser destacado que o estudo da 
flexicurity, no que diz respeito à primeira parte do vocábulo, 
da flexibilização, diferencia-se do desenvolvimento teórico 
da flexibilização do Direito do Trabalho (...) especialmente 
com relação ao conceito subjetivo. Com efeito, enquanto as 
teorias de flexibilização preocupam-se exclusivamente com 
os interesses do mercado de trabalho do ponto de vista da 
demanda empresarial e possibilidades econômicas, os 
estudiosos da flexicurity analisam as possibilidades e 
necessidades da flexibilização também sob a ótica do 
trabalhador. (REZENDE FILHO, 2013, p. 73) 

 
Assim, o referido sistema, que surgiu na Dinamarca 

“parece ter organizado uma complementaridade benéfica entre o 
Direito do Trabalho, o regime de seguro-desemprego e a política 
de emprego: três dispositivos habitualmente pouco coordenados.”4 
(GASTINE, p. 5) Essa conquista dinamarquesa poderia ser 
aplicada em países com tradição diferente do país nórdico, como 
na França, desde que respeitadas as peculiaridades culturais de 
cada país (GASTINE, p. 7). 

Até agora, o Direito brasileiro não adota um plano de 
flexicurity, embora haja medidas esparsas que revelam suas 
características, e, aliás, os estudos do tema são parcos entre nós, o 
que talvez se deva ao preconceito com a flexibilização ou à crença 
de que uma política que funciona em países onde a proteção social 

                                                 
4 No original: “la« flexicurité » nordique semble avoir organisé une 
complémentarité bénéfique entre le droit du travail, le régime 
d’indemnisation chômage et la politique de l’emploi; trois dispositifs 
habituellement peu coordonnés.” (Tradução Livre) 
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é tão ampla não possa se adequar ao Brasil (REZENDE FILHO, 
2013, p. 140). 

 
  
4. QUÃO FLEXÍVEIS? UMA REFLEXÃO SOBRE OS 

PARÂMETROS DE FLEXIBILIZAÇÃO 
 
Seria falso dizer que não houve tentativas de regula-

mentar a flexibilização no Brasil. No passado recente, o Projeto de 
Lei nº 5.482/01 queria dar nova redação ao artigo 618 da CLT, que 
passaria a dispor o seguinte: 

 
Art. 618. Na ausência de convenção ou acordo coletivo 
firmados por manifestação expressa de vontade das partes e 
observadas as demais disposições do Título VI desta 
Consolidação, a lei regulará as condições de trabalho.  
§ 1º A convenção ou acordo coletivo, respeitados os direitos 
trabalhistas previstos na Constituição Federal, não podem 
contrariar lei complementar, as Leis nº 6.321, de 14 de abril 
de 1976 (relativa ao programa de alimentação do 
trabalhador), e nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (relativa 
ao vale-transporte), a legislação tributária, a previdenciária e 
a relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, bem como as normas de segurança e saúde do 
trabalho.  
§ 2º Os sindicatos poderão solicitar o apoio e o acom-
panhamento da central sindical, da confederação ou federal 
a que estiverem filiados quando da negociação de convenção 
ou acordo coletivo previstos no presente artigo.  

 
Houvesse sido bem sucedida a medida, haveria uma 

prevalência do modelo negociado sobre o legislado. Entretanto, 
este projeto foi retirado de pauta quando passou ao Senado Fede-
ral “na esperança de que se conseguisse, com o Fórum Nacional do 
Trabalho, um consenso quanto à reforma tópica da CLT” 
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(MARTINS FILHO, 2006, p. 3), o que, naturalmente, até hoje, 
nunca aconteceu. 

Dessa maneira, “a questão da flexibilização e de seus 
limites foi deixada para ser resolvida pelo Judiciário Laboral, 
esperando-se que a jurisprudência pudesse superar os impasses 
decorrentes do fracasso na reforma trabalhista.” (MARTINS 
FILHO, 2006, p. 3) 

Portanto, tendo em vista que cabe ao judiciário trabalhista 
estabelecer os critérios para a flexibilização, é interessante conhe-
cer alguns casos em que o TST tem-na admitido, mediante 
negociação coletiva (cf. MARTINS FILHO, 2006). 

Antes, porém, é preciso conhecer a onipresente discussão, 
hoje já mais ou menos pacificada, sobre o status de cláusula pétrea 
dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Martins Filho 
(2006, p. 2), em posição notadamente minoritária, defende que 
quando o artigo 60, §4º, da Constituição limitou a possibilidade de 
emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais não 
atinge os direitos sociais, nem mesmo os direitos coletivos 
previstos no artigo 5º. O enunciado nº 9, I, da Primeira Jornada de 
Direito do Trabalho, encampando o entendimento majoritário, 
estabeleceu: “impossibilidade de desregulamentação dos direitos 
sociais fundamentais, por se tratar de normas contidas na cláusula 
de intangibilidade prevista no art. 60, §4º, IV, da Constituição da 
República.” 

Passemos a algumas hipóteses em que se tem admitido a 
flexibilização. No caso em que se permitiu a redução do intervalo 
intrajornada para a categoria dos motoristas, estabeleceu-se que 
“quando a norma coletiva estabelece condições que não implicam, 
necessária e objetivamente, ofensa à saúde, à segurança e à 
dignidade do trabalhador, não se pode concluir que ela a norma 
ofende o § 3º do art. 71 consolidado.” (ROAA-141.515/2004-900-
01-00.5) 

Há, também, precedentes da corte que limitam o paga-
mento de horas in itinere a uma diária, independentemente do 
tempo que o empregado realmente despendeu em transporte 
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fornecido pelo empregador (v., por todos, RR-414.174/1998.9, cf. 
MARTINS FILHO, 2006). 

Ademais, tem-se tolerado, sem pagamento de horas 
extras, 15 minutos de trabalho antes e 15 minutos depois, neste 
caso, por entender que a contagem da jornada minuto a minuto 
não se trata de direito fundamental indisponível, ainda que esteja 
previsto no art. 58, §1º, da CLT. Nessa linha, pontuou-se: “a 
possibilidade de inserir período de tolerância para a marcação dos 
cartões de ponto encontra respaldo no princípio da razoabilidade e 
nas hipóteses de flexibilização autorizadas pela Constituição 
Federal.” 

Por outro lado, o TST não tem admitido o fenômeno 
estudado em outros casos, tais como o de redução do intervalo 
intrajornada (salvo o caso dos motoristas), como estabelecido na 
súmula nº 437, II, in verbis: 

 
É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo 
intrajornada porque este constitui medida de saúde e 
segurança do trabalho, garantido por norma de ordem 
pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII da CF/1988), infenso à 
negociação coletiva. 

 
Por fim, em certas hipóteses, o entendimento do TST, que 

antes era mais ampliativo, tem se tornado mais protetor ao traba-
lhador, notadamente quando se trata de situações que envolve a 
saúde e segurança do trabalho. É o que ocorreu, por exemplo, com 
a súmula nº 364 (TST), cujo inciso II, antigamente, admitia o 
pagamento proporcional do adicional de periculosidade à expo-
sição ao agente do risco. Hoje, de maneira mais benéfica ao obrei-
ro, a súmula prevê que o referido adicional é “indevido, apenas, 
quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o 
fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido.” 
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Em outros, a tendência que era mais benéfica ao traba-
lhador, consolidou-se na opção pela consolidação da negociação 
coletiva. Foi o que aconteceu com as chamadas “jornadas 12x36 
horas” (turnos ininterruptos de revezamento). Vale muito, para 
fins de compreender a questão ora posta, a leitura da seguinte 
decisão, apontada por Martins Filho (2006, p. 6): 

 
Acordo de compensação. Regime de 12x36. Horas extras 
além da 10ª diária. O empregado submetido ao regime de 
compensação de 12 por 36 horas previsto em acordo ou 
convenção coletiva faz jus ao pagamento do adicional por 
trabalho extraordinário sobre as horas trabalhadas além da 
10ª diária (TST-E-RR-666.554/2000.1, julgado em 27/03/06). 

 
O TST, entretanto, em 2012, editou a súmula nº 444, cuja 

redação, ao final, diz que o empregado naquele regime “não tem 
direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 
décima primeira e décima segunda horas.” 

Outra situação já pacificada na orientação jurisprudencial 
nº 30 da SDC é a nulidade da “cláusula que estabelece a possi-
bilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias 
referentes à manutenção do emprego e salário.” 

De todo o exposto, pode-se ensaiar estabelecer a premissa 
de que o TST admite a flexibilização, desde que se trate de caso 
constitucionalmente previsto para a negociação coletiva e não haja 
ofensa à saúde e incolumidade física do trabalhador, servindo a 
saúde, portanto, como limite. Ao mesmo tempo, é forçoso re-
conhecer que essa proposição não configura um parâmetro herme-
nêutico seguro, nem objetivo. É, na verdade, bastante equívoco, ao 
comportar conceitos que se determinam em cada caso. Essa 
conclusão já havia sido apontada anteriormente:  

 
No entanto, o TST, como órgão de cúpula do Judiciário 
Trabalhista e uniformizador da jurisprudência laboral, não 
tem dado sinalização unívoca a respeito da matéria, por não 
ofertar parâmetros claros e seguros capazes de distinguir o 



S U M Á R I O 
 

176 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

que seja flexibilização e o que seja precarização de direitos 
trabalhistas. Daí a flutuação da jurisprudência, que, ora 
placita, ora cassa cláusula de acordo ou convenção coletiva 
que adota parâmetros diversos dos legais para disciplinar as 
condições de trabalho no âmbito de uma determinada 
empresa ou categoria profissional. (MARTINS FILHO, 2006, 
p. 3) 

 
De fato, como se comprovou da própria mudança de 

entendimento imediatamente apontada supra, o TST, que antes 
entendia que o pagamento de horas extras nas 11ª e 12ª horas dos 
turnos ininterruptos de 12x36 horas era medida imperativa, 
passou a entender que, pelo contrário, trata-se de matéria sujeita à 
negociação coletiva, que pode, assim, suprimir o pagamento do 
adicional. As regras constitucionais e consolidadas continuam em 
vigor, e não houve grandes mudanças históricas no período (a 
decisão apontada é de 2006, enquanto a súmula é de 2012). 

Isso ocorre justamente porque a responsabilidade para 
resolver definitivamente sobre a flexibilização trabalhista está com 
o Poder Judiciário. Nesses casos, a atuação do julgador via concre-
tização normativa5 exige uma dose extra de criatividade. Assim, 
parece, na realidade, que, tanto que permaneça esta realidade, bem 
como as regras constitucionais e legais existentes hoje, não se 
poderá esperar outro quadro que não a resolução casuística, que, 
invariavelmente, manterá a insegurança em relação aos parâme-
tros de flexibilização. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O modelo de regulação das relações de trabalho no Brasil, 

historicamente, é o legislado, ou seja, embora se admita a norma-
tividade dos acordos e convenções coletivos, eles só valem no que 

                                                 
5 Sobre concretização normativa, v. MÜLLER, 2000 apud ADEODATO, 
2002, pp. 221-250. 
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não conflitarem com os padrões estabelecidos na Constituição e 
nas leis. 

Ocorre que, nas duas últimas décadas, tem se inten-
sificado o fenômeno de flexibilização dos direitos trabalhistas, 
inclusive através de leis e atos do Poder Executivo que ampliam as 
hipóteses de elasticidade dessas garantias. Entretanto, não há 
nenhum ato normativo que regule essa tendência em si, limitando-
se os regramentos mencionados a, como se disse, criar novos casos 
de flexibilização. 

Diante dessa abertura política, as negociações coletivas 
têm estabelecido as regras que entendem possíveis. Como não há 
parâmetros legais previamente postos, resta ao Poder Judiciário 
trabalhista, de forma criativa, determinar em que casos essas 
regras, coletivamente pensadas, ou, melhor dizendo, a flexibili-
zação afronta ou não o mínimo constitucional. 

Dos casos analisados, percebe-se que é possível dizer que 
nos casos em que a saúde do trabalhador é diretamente afetada, o 
Tribunal Superior do Trabalho tende a vetar as normas flexibi-
lizadoras. Entretanto, tal critério, por comportar conceito equívoco, 
não constitui um padrão hermenêutico objetivo, o que, inclusive, 
está demonstrado tendo em vista a guinada interpretativa daquele 
tribunal no tocante ao pagamento de horas extras na jornada 12x36 
horas. 
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UM ESTUDO ACERCA DA  

COMPETÊNCIA PENAL PERIFÉRICA 

EM MATÉRIA TRABALHISTA À LUZ 

DA NOVA COMPETÊNCIA MATERIAL 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Olavo Nóbrega de Sousa Netto1 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Do interregno da competência para processar e julgar 

apenas lides relativas às relações de emprego ao advento da 
Emenda Constitucional (EC) n. 45 de 2004, pode-se inferir que 
hodiernamente a competência da Justiça do Trabalho restou 
nítidamente ampliada, conforme podemos dessumir da análise do 
art. 114 da Constituição Federal (CF) de 1988. 

Há, no entanto, fundada controvérsia sobre eventual 
competência penal periférica do juiz do trabalho para processar e 
julgar crimes contra as relações de trabalho, problema central do 
presente estudo. 

Assim, é sob essa perspectiva que apresentaremos inicial-
mente o histórico da Justiça do Trabalho no Direito Pátrio, bem 
como o desenvolvimento legislativo até chegarmos à EC n. 45 de 
2004. Ato contínuo nos debruçaremos sobre a viabilidade legal de 

                                                 
1 Pós Graduado lato sensu em Direito Material e Processual do Trabalho 
pela Universidade Anhanguera – UNIDERP. Advogado trabalhista. 
Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Patos – FIP. Ex-
estagiário do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região.  
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atribuição dessa competência à Justiça do Trabalho assim como o 
alcance da mesma, no que tange aos tipos de crimes que poderão 
ser processados e julgados pelo magistrado do trabalho. 

Esse entrelaçar de ramos do direito público (como o 
Direito Constitucional, o Direito Penal, o Direito Processual Penal 
e o Direito Processual do Trabalho) com o direito privado (espe-
cificamente o Direito do Trabalho) no que tange a competência 
penal periférica do juiz do trabalho, vem adquirindo relevo tanto 
no plano doutrinário quanto no jurisprudencial, o que motiva esta 
pesquisa a analisar se os incisos I, IV e IX do artigo 114 da 
Constituição Federal de 1988 inserem em seu contexto demandas 
judiciais de caráter exclusivamente patrimonial ou também ações 
penais, e se a competência para processar e julgar ações penais que 
encontram seu suporte fático nas relações de trabalho continua 
inserida na órbita jurisdicional da Justiça Comum ou, após a EC n. 
45 de 2004, transpassou-se à Justiça Especializada do Trabalho 

Posto isso, sopesaremos se o entrave trazido à baila 
poderá ser sanado por uma dessas três hipóteses: pelo fenômeno 
da mutação constitucional do artigo 114, inciso I do Texto Maior; 
por meio de lei ordinária atribuindo competência penal expressa à 
Justiça do Trabalho, conforme artigo 114, inciso IX do mesmo 
Diploma Legal; ou por Emenda Constitucional. 

O artigo ora apresentado será de fundamental impor-
tância para se estudar as teorias que explicam essa nova com-
petência penal, concebendo, assim, os limites de atuação da Justiça 
do Trabalho, viabilizando uma maior discussão sobre a matéria. 
Esse estudo também pode ser justificado na necessidade de enten-
der as correntes doutrinárias que propugnam ora pela competên-
cia da Justiça Obreira para processar e julgar ações penais, ora 
pelos argumentos que conduzem ao vislumbre da incompetência 
da Justiça Especializada para tais questões. 

Essa análise encontrará sua razão em uma estrita sistema-
tização e conexão multidisciplinar de diversos ramos do direito, 
tanto de natureza jurídica privada quanto de natureza jurídica 
pública. Desta feita, nossos objetivos são: levantar, a partir de 
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premissas históricas, os alicerces da Justiça do Trabalho e do 
próprio Direito do Trabalho; analisar a ampliação da competência 
da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações penais que 
têm sua origem nas relações de trabalho; e compreender o alcance 
da EC n. 45 de 2004 no que diz respeito à competência penal 
periférica do juiz do trabalho. 

Sendo assim, iremos reforçar e aprofundar a abordagem 
das correntes doutrinárias que tratam da matéria e que se cingem a 
discussões quanto à (in)viabilidade de uma competência penal 
periférica da Justiça do Trabalho para, ao fim, propor formas de 
atribuir tal competência à Justiça Especializada Laboral. 

 
 
2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO NO BRASIL 
 
A Constituição Brasileira do Império não fez menção ao 

Direito do Trabalho nem a uma Justiça Especializada do Trabalho. 
Isso se deu em decorrência do fato de que naquela época predo-
minava a mão-de-obra escrava. O escravo era considerado uma 
coisa pertencente ao dominus, não sendo sujeito de direitos. 

Porém, mesmo nessa época, haviam litígios “trabalhistas” 
cuja competência para processá-los e julgá-los era ora da Justiça 
Comum, como nas causas concernentes à prestação de serviços, 
ora dos Juízes de Paz, quando as questões trabalhistas fossem 
originárias do âmbito rural. 

Foi com a CF de 1934 que a Justiça do Trabalho surgiu, no 
entanto, vinculada ao Poder Executivo e estranha aos quadros do 
Poder Judiciário. Aos membros da Justiça do Trabalho não eram 
asseguradas as garantias da magistratura nacional2. 

                                                 
2 Art. 122, CF de 1934. Para dirimir questões entre empregadores e 
empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do 
Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I. [‘ Do 
Poder Judiciário’]. 
Parágrafo único. A constituição dos Tribunais do Trabalho e das 
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A CF de 1937 extingue a Justiça Federal e a Justiça 
Eleitoral, ao passo que mantém a Justiça do Trabalho paralela ao 
Poder Executivo, conforme dispõe o art. 139 do mesmo Diploma 
Legal3. 

Dois anos mais tarde nascera no mundo abstrato das leis 
o Decreto Legislativo 1.237 de 1939 que estruturara o órgão 
administrativo em comento em instâncias, previu recursos e 
conferiu poder ao mesmo para executar suas próprias decisões. 
Nesse momento, a Justiça do Trabalho começa a auferir aparência 
“judicial” (BISPO; PAMPLONA FILHO, 2009). 

Porém, foi sob o manto da CF de 1937 que foi aprovada a 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto - Lei n. 5.452, de 1o-5-
1943) com o intuito de congregar a legislação trabalhista vigente 
em um único Diploma Legal. A redação original do Texto Conso-
lidado estruturava a Justiça do Trabalho em Juntas de Conciliação 
e Julgamento, Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho 
Nacional do Trabalho. 

 
Sob a égide da Constituição de 1937, foi aprovada a 
Consolidação das Leis do Trabalho, por meio do Decreto-Lei 
n. 5.452, de 1o de maio de 1943, que estruturava a Justiça 
Laboral em Juntas de Conciliação e Julgamento (compostas 
por um presidente, nomeado pelo Presidente da República 
dentre bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade 
moral, especializados em legislação social e de dois vogais, 

                                                                                                              
Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de 
membros, metade pelas associações representativas dos empregados, e 
metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de livre nomeação 
do Governo, escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade 
moral e intelectual. 
3 Art. 139, CF de 1937. Para dirimir os conflitos oriundos das relações 
entre empregadores e empregados, reguladas na legislação social, é 
instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se 
aplicam as disposições desta Constituição relativas à competência, ao 
recrutamento e às prerrogativas da Justiça Comum. 
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sendo um representante dos empregadores e outro dos 
empregados), em Conselhos Regionais do Trabalho 
(compostos de um presidente, nomeado pelo Presidente da 
República entre juristas, de reconhecida idoneidade moral, 
especializados em questões sociais, e de quatro vogais, 
sendo um representante dos empregadores, outro dos 
empregados e os demais alheios aos interesses profissionais) 
e em Conselho Nacional do Trabalho (órgão superior da 
Justiça do Trabalho e consultivo do Governo em matéria de 
previdência social, composto por um presidente, nomeado 
em comissão, e por dezoito membros designados pelo 
Presidente da República, que, dentre estes, escolhia o 
primeiro e o segundo vice-presidentes) (DÓRO JÚNIOR, 
2009, p. 30, grifo do autor). 

 
A CF de 1946, por sua vez, restabelece a Justiça Federal e 

a Justiça Eleitoral, que foram extintas pelo Texto Constitucional de 
1937 - conforme fora esboçado anteriormente - e integra a Justiça 
do Trabalho ao Poder Judiciário4. 

Já a competência desse órgão estava elencada no art. 123 
do mesmo Texto Legal, na qual competia à Justiça do Trabalho 
“conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre em-
pregados e empregadores e as demais controvérsias oriundas de 
relações do trabalho regidas por legislação especial”. 

As questões relativas a acidentes de trabalho eram, 
naquele momento, estranhas ao rol de competências dessa Justiça. 
No que dizia respeito aos dissídios coletivos, incumbia à lei 
declinar os casos em que as decisões poderiam instituir normas e 
condições de trabalho. 

                                                 
4 Art. 94, CF de 1946. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes 
órgãos: 
I. Supremo Tribunal Federal; 
II. Tribunal Federal de Recursos; 
III. Juízes e Tribunais Militares; 
IV. Juízes e Tribunais Eleitorais; 
V.  Juízes e Tribunais do Trabalho. 
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A estrutura do Poder Judiciário e a competência da Justiça 
do Trabalho ficaram mantidas pela CF de 1967, conforme 
dispunham os seus arts. 107 e 134, assim como o art. 142 da EC n. 
01 de 19695. 

Porém, foi com a CF de 1988 que os Direitos Sociais 
ganharam um capítulo específico (Capítulo II, “Dos Direitos 
Sociais”), ficando insertos no Título II (“Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”) da Carta de 1988. Esse Diploma dispôs da questão 
trabalhista de forma tão intensa que por vezes pode-se chamar 
aquele capítulo de um verdadeiro “Código Trabalhista”. 

Em relação ao Direito Processual do Trabalho, faz-se 
necessário enfatizar que a representação classista mativera-se 
incólume com o advento da CF de 1988. Em primeria instância a 

                                                 
5 Art. 107, CF de 1967. O Poder Judiciário da União é exercido pelos 
seguintes órgãos: 
I. Supremo Tribunal Federal; 
II. Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais; 
III. Tribunais e Juízes Militares; 
IV. Tribunais e Juízes Eleitorais; 
V. Tribunais e Juízes do Trabalho. 
Art. 134, CF de 1967. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os 
dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as 
demais controvérsias oriundas de relações de trabalho regidas por lei 
especial. 
§1o. A lei especificara as hipóteses em que as decisões nos dissídios 
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho. 
§2o. Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da 
Justiça Ordinária. 
Art. 142, Emenda Constitucional n. 01 de 1969. Compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 
empregados e empregadores e, mediante lei, outras controvérsias 
oriundas de relação de trabalho. 
§1o. A lei especificará as hipóteses em que as decisões, nos dissídios 
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho. 
§2o. Os litígios relativos a acidentes do trabalho são da competência da 
Justiça Ordinária dos Estados, do Distrito Federal ou dos Territórios. 
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Justiça do Trabalho aparecia aos olhos dos jurisdicionados na 
forma de Junta de Conciliação e Julgamento composta por um juiz 
do trabalho (presidente) e dois juízes classistas (um representante 
dos empregados e outro dos empregadores) temporários, uma vez 
que o mandato era de três anos. 

Na vigência da CF de 1988 foram extintas as represen-
tações classistas por força da EC n. 24 de 1999. Em consequência, 
as Juntas de Conciliação e Julgamento passaram a funcionar como 
Varas do Trabalho sujeitas à jurisdição de Juízes do Trabalho, 
conforme dicção do art. 111, inc. III da CF de 1988. Essa modi-
ficação deixou a Justiça Obreira com uma estrutura semelhante a já 
vivenciada pela Justiça Comum. 

Por fim, devemos destacar as profundas alterações imple-
mentadas pela EC n. 45/2004, que alterou - ampliando substan-
cialmente - a competência da Justiça do Trabalho como analisa-
remos adiante. 

 
2.1 JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 
 
A razão de ser desta pesquisa cinge-se ao estudo da com-

petência em matéria penal periférica da Justiça do Trabalho frente 
às alterações perpetradas pela EC n. 45 de 2004. 

Do tema ora apresentado, pode-se depreender que um 
dos objetivos da pesquisa é o próprio estudo do tema “compe-
tência”. No entanto, antes de adentrarmos no mérito deste traba-
lho será de bom alvitre tecermos considerações acerca dos insti-
tutos processuais: Jurisdição e Competência. 

Esse estudo inicial dar-nos-á os subsídios necessários para 
compreendermos as correntes doutrinárias que foram suscitadas 
sobre a matéria, bem como auxiliará no entendimento que conduz 
à (in) existência de um Direito Penal do Trabalho e Processual 
Penal do Trabalho. 

Em sendo assim, segundo a melhor doutrina, podemos 
entender Jurisdição como uma função conferida a terceiro impar-
cial e impartial para, mediante um processo, reconhecer, efetivar e 
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proteger ocorrências jurídicas concretamente deduzidas, de modo 
cogente e inventivo, em decisões insuscetíveis de controle externo 
e aptas a tornarem-se conclusivas pela coisa julgada (DIDIER 
JÚNIOR, 2009). 

Diante do exposto, observa-se que a função jurisdicional é 
atribuída a um terceiro imparcial, ou seja, que não possui qualquer 
tipo de interesse na causa e será equidistante, sendo, ao mesmo 
tempo, impartial. No que tange a impartialidade, obtempera-se 
que a mesma configura a condição de que o terceiro deve ser um 
estranho, ou melhor, o terceiro não deve ser parte no processo. 

É característica da Jurisdição, mas não é exclusiva dela, o 
fato da mesma ser uma espécie de heterocomposição dos conflitos, 
onde a composição é feita por um terceiro estranho, como já fora 
suscitado. 

Porém, a grande marca dela é o fato de ser substitutiva, 
tendo em vista que a solução do conflito de interesses configurado 
por uma vontade resistida será feita de acordo com o entendi-
mento do julgador. Assim, salienta-se nesta oportunidade que esse 
terceiro julgador costuma ser o próprio Estado, senão vejamos: 

 
Da jurisdição [...] podemos dizer que é uma das funções do 
Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos 
interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacifi-
cação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacifi-
cação é feita mediante a atuação da vontade do direito 
objetivo que rege o caso apresentando em concreto para ser 
solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre 
mediante o processo, seja expressando imperativamente o 
preceito (através de uma sentença de mérito), seja realizando 
no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da 
execução forçada) (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2006, p. 145). 

 
Feitas tais digressões acerca da Jurisdição, declina-se que 

atrelado a esse conteúdo temos o instituto da Competência onde 
estudar aquela dissociada dessa torna qualquer entendimento 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 187 

sobre a matéria incompleto. Para Leite (2008, p. 186), “[...] compe-
tência é a medida da jurisdição de cada órgão judicial. É a com-
petência que legitima o exercício do poder jurisdicional”. 

Então, podemos conceber a Jurisdição como um todo 
abstrato que confere poder a todos os magistrados, já a Compe-
tência seria a delimitação daquela para tornar certo agente político 
(o juiz) competente para processar e julgar uma matéria específica. 
Marcelo Abelha Rodrigues (2000, apud LEITE, 2008) assevera que 
“todo juiz competente possui jurisdição, mas nem todo juiz que 
possui jurisdição possui competência”. 

É com base nessas ponderações iniciais que iremos tratar 
da competência da Justiça do Trabalho após a EC n. 45 de 2004. A 
competência dessa Justiça encontra seu fundamento no próprio 
Texto Constitucional mais precisamente em seu artigo 114. O rol 
desse artigo sofreu significativa ampliação com a promulgação 
daquela emenda, e, consequentemente, alargada restou a compe-
tência da Justiça Obreira. 

 
2.2 DO DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO À 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45 DE 2004 
 
Inicialmente a competência da Justiça do Trabalho era 

fixada com base em um critério subjetivo, levando-se em consi-
deração os sujeitos envolvidos no litígio. Logo, fixava-se a compe-
tência quando a matéria versava unicamente sobre relação de 
emprego onde de um lado encontrava-se o empregado e do outro 
o empregador. Em sendo assim, estavam fora da órbita de 
competência da Justiça Obreira as relações de trabalho6. 

                                                 
6 Art. 114, CF de 1988 (redação original). Compete à Justiça do Trabalho 
conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 
empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito 
Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham 
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Relação de trabalho pode ser entendida como um gênero 
sendo relação de emprego uma das suas espécies. Logo, entende-
se por relação de emprego o labor prestado com os requisitos 
concomitantes dos arts. 2o e 3o do Texto Consolidado, quais sejam: 
trabalho prestado por pessoa física; com pessoalidade; onerosi-
dade como forma de contraprestação pelo serviço; de forma não 
eventual; e subordinada. 

Em linhas gerais, relação de trabalho seria o dispêndio de 
energia por parte de uma pessoa física que presta serviços com 
pessoalidade ou não, onerosidade ou não, habitualidade ou não, 
subordinação ou não. 

Diante do declinado, pode-se inferir que a CF de 1988, em 
sua redação original, encerrava a consagração de uma competência 
material tríade da Justiça do Trabalho: a competência material 
específica; a competência material legal; e a competência material 
executória. 

A primeira regra de competência (competência material 
específica) já fora abordada quando da abertura deste tópico, logo, 
a Justiça do Trabalho era o ramo do Judiciário Brasileiro com-
petente para processar e julgar todas as lides envolvendo exclusi-
vamente empregados e empregadores no seio de uma relação de 
emprego. 

A competência material legal encontrava arrimo na parte 
desse dispositivo constitucional que dispunha que a Justiça do 
Trabalho era competente para processar e julgar controvérsias que 
decorressem de relações jurídicas distintas das já consagradas 
relações de emprego, na forma que dispusesse a lei. 

No entanto, para que essa competência surtisse efeito 
necessário se fazia a presença de dois requisitos indispensáveis: a 
previsão legal atribuindo essa competência e a relação jurídica 
básica encontrar arrimo em uma relação de trabalho. 

Encerrando a vetusta regra de competência da Justiça 
Obreira, temos a competência executória. Aqui encontramos a 

                                                                                                              
origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 
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expressa disposição Constitucional para que os órgãos integrantes 
da Justiça do Trabalho executassem os seus próprios julgados. 

Com o advento da EC n. 45 de 2004 ocorrera a já 
mencionada Reforma do Judiciário. Aqui iremos nos ater ao 
disposto na nova redação do artigo 114 da CF de 1988, uma vez 
que a referida EC alterou aquele artigo e provocou uma ampliação 
da competência da Justiça do Trabalho no que tange a matéria e a 
pessoa7. 

                                                 
7 Art. 114, CF de 1988. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II. as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III. as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sin-
dicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV. os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o 
ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V. os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhis-
ta, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
VI. as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decor-
rentes da relação de trabalho; 
VII. as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
VIII. a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que pro-
ferir; 
IX. outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma 
da lei. 
§ 1.o Frustrada a negociação coletiva, as patês poderão eleger árbitros. 
§ 2.o Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3.o Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
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Quando o Texto Constitucional - em seu artigo 114, 
incisos I, IV e IX - consagra que a Justiça do Trabalho é competente 
para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho; os 
“habeas corpus”, quando o ato discutido versar sobre disciplina 
sujeita à sua jurisdição; bem como outras controvérsias que decor-
ram da relação de trabalho, poder-se-ía indagar se o constituinte 
estaria consagrando também a competência penal dessa Justiça 
Especializada?! 

A matéria encontra entraves tanto na doutrina quanto na 
jurisprudência, uma vez que ainda não se chegou a um pensa-
mento uniforme. Nesse diapasão, três correntes adquirem cores 
mais fortes fazendo com que mereçam destaque. 

A primeira delas encontra como seu fiel defensor Marcelo 
José Ferlin D’Ambroso que propugna que a Justiça Obreira é 
competente para processar e julgar matéria penal quando o crime 
encontrar seu suporte fático na relação de trabalho. Essa corrente 
preocupa-se com a segurança jurídica dos julgados quando o 
subsídio fático for o mesmo, evitando, assim, decisões conflitantes 
de órgãos públicos diversos. 

A segunda corrente rechaça a competência da Justiça do 
Trabalho para julgar ações que tenham natureza penal, servindo-
se de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal para argu-
mentar que àqueles dispositivos deve ser conferida interpretação 
conforme a CF de 1988. Como expoente desse pensamento temos 
Pedro Lenza. 

Porém, alguns completam afirmando que conferir jurisdi-
ção penal à Justiça do Trabalho descaracterizaria sua jurisdição, 
além do mais não há previsão expressa no rol de competências do 
artigo 114 da CF de 1988 conferindo tal competência à Justiça 
Laboral. 

A terceira corrente cria um meio termo entre as duas 
primeiras, nem excluindo nem conferindo essa competência. No 
entanto, admite que para haver competência penal periférica da 

                                                                                                              
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 
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Justiça Obreira deverá existir lei dispondo nesse sentido nos 
termos do art. 114, inc. IX da CF de 1988. Como defensor dessa, 
pode-se elencar Carlos Henrique Bezerra Leite. 

Não obstante a isso, esse entrelaçar de ramos do direito 
público - como o Direito Constitucional, o Direito Penal, o Direito 
Processual Penal e o Direito Processual do Trabalho - com o direito 
privado - especificamente o Direito do Trabalho - no que tange à 
competência penal periférica do juiz do trabalho, vem adquirindo 
relevo tanto no plano doutrinário quanto no jurisprudencial. 

De agora em diante iremos nos preocupar em analisar se 
os incisos I, IV e IX do art. 114 da CF de 1988 inserem em seu 
contexto demandas judiciais de caráter exclusivamente patrimo-
nial ou também ações penais. Ao mesmo tempo, o momento será 
oportuno para sopesarmos se a competência para processar e 
julgar ações penais que encontram seu suporte fático nas relações 
de trabalho continuam inseridas na esfera de competência da 
Justiça Comum ou, após a EC n. 45 de 2004, transpassou-se à 
Justiça Especializada do Trabalho. 

 
 
3 A COMPETÊNCIA PENAL PERIFÉRICA DO 

MAGISTRADO TRABALHISTA FRENTE A ADI 
3.684-06 

 
Já fora dito por nós que o apontamento do art. 114 da CF 

de 1988 sofreu significativa ampliação com a promulgação da EC 
n. 45 de 2004, e, consequentemente, alargada restou a competência 
da Justiça Obreira. 

 
O art. 114 da CF/1988 foi alterado pela EC 45/2004, que 
ampliou a competência da Justiça do Trabalho, trazendo 
para seu âmbito toda a relação de trabalho, já que a CLT só 
fazia menção ao pequeno empreiteiro, como abaixo 
veremos. 
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O art. 652, III, da CLT destaca: “Compete às Varas do Tra-
balho: a) conciliar e julgar: (...) III – os dissídios individuais 
resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro 
seja operário ou artífice;”. 
[...] 
Mais precisamente com relação à EC 45/2004 já destacada, o 
art. 114 da CF/1988 prevê: “Art. 114. Compete à Justiça do 
Trabalho processar e julgar: I- as ações oriundas da relação 
de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (ALMEIDA, 
2009, p. 108). 

 
Foi nessa perspectiva de dilatação da competência da 

Justiça Obreira que surgiu na seara do Direito Processual do Tra-
balho regras constitucionais definidoras da competência material 
“[...] que podem assim ser sistematizadas: competência material 
original, competência material derivada e competência material execu-
tória” (LEITE, 2008, p. 192, grifo do autor). Nesse tema o que irá 
nos interessar serão as duas primeiras regras. 

A competência material originária pode ser funda-
mentada no artigo 114, inciso I da CF de 1988. No que tange à 
competência material derivada, salienta-se que a mesma repousa 
no artigo 114, inciso IX da CF de 1988 onde atribui à Justiça do 
Trabalho competência para processar e julgar “outras contro-
vérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”. Isso 
posto, podemos dessumir que deverá haver dois requisitos para 
que seja fixada a competência material derivada. Vejamos: 

 
a) existência de uma lide decorrente da relação de trabalho; 
b) inexistência de lei afastando expressamente que a compe-
tência para apreciar esta lide é da Justiça do Trabalho. 
No primeiro caso, [...] havendo relação de trabalho, a com-
petência para processar e julgar a demanda correspondente 
é, em linha de princípio, da Justiça do Trabalho. 
Já no segundo, parece-nos que a única interpretação 
razoável é a de que, se houver lei dispondo expressamente 
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que a competência é da Justiça Comum, então somente outra 
lei, posterior, poderá atribuí-la à Justiça do Trabalho (LEITE, 
2008, p. 235). 

 
Foi com base nesses dois incisos (I e IX) do artigo 114 da 

CF de 1988, além do inciso IV, que os estudiosos da matéria 
suscitaram, após a promulgação da EC n. 45 de 2004, uma possível 
competência para processar e julgar ações penais que guardam em 
seu íntimo uma relação de trabalho. Com base nessas discussões 
levantaram-se na seara jurídica pátria as três correntes dou-
trinárias. 

Apenas para fins de coesão e coerência, relembremos o 
teor das mesmas aprofundando a temática.  

A primeira delas atribui à Justiça do Trabalho a com-
petência penal periférica, invocando como argumento o princípio 
da unidade da convicção e como fundamento o artigo 114, incisos 
I, IV e IX da CF de 1988. Assim, quando o Texto Constitucional do 
art. 114, inc. I faz referência às “ações oriundas da relação de 
trabalho...” estaria reportando-se não só às ações de natureza 
patrimonial, mas também ações penais que se originam nas 
relações de trabalho. 

No que tange ao art. 114, inc. IV do mesmo Diploma 
Legal, os defensores dessa primeira corrente extraem a compe-
tência penal periférica desse dispositivo quando o mesmo ressalta 
que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar habeas corpus 
quando o ato questionado envolver matéria sujeita a essa juris-
dição. Em sendo assim, se esse remédio constitucional é caracte-
risticamente de natureza penal8, consagrada estará a competência 
criminal periférica da Justiça Especializada Trabalhista. 

                                                 
8 Em que pese tal entendimento, salientamos que a natureza jurídica do 
Habeas Corpus é controvertida. Há quem entenda que o mesmo possui 
natureza de garantia de direito humano por encontrar-se inserto no 
Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) da CF de 1988 e tutelar 
a liberdade de ir e vir da pessoa humana. 
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Continuando o raciocínio no que tange ao art. 114, inc. IX 
da CF de 1988, salientam os causídicos desse posicionamento 
doutrinário que a Justiça do Trabalho seria competente para 
apreciar e julgar outras controvérsias que decorram da relação de 
trabalho, incluindo aqui as lides de natureza penal na forma que 
dispuser a lei ordinária. 

Invocam ainda o comando normativo do artigo 69, inc. III 
do CPP, que por sua vez trata da competência em razão da 
matéria. Esse dispositivo assevera que a competência jurisdicional 
será determinada segundo a natureza da infração9. 

Para tais defensores, se a natureza da infração é 
eminentemente trabalhista, fixada estará a competência da Justiça 
Obreira. Nesse sentido, vejamos o que dispõem os doutrinadores 
da processualística penal quando abordam a matéria da com-
petência material que, ato contínuo, leva em consideração as 
peculiaridades da questão penal: 

 
Critério ratione materiae: objetiva identificar qual a justiça 
competente e os critérios de especialização, levando em 
conta a natureza da infração, tendo destaque no inciso III do 
art. 69 do CPP. Ex.: cabe à Justiça Eleitoral o julgamento dos 
ilícitos criminais eleitorais (TÁVORA; ANTONNI, 2009, p. 
200). 

 
Nesse ponto de vista, e na visão de Bispo e Pamplona 

Filho (2009), se poderia perquirir: Se compete à Justiça Eleitoral o 
julgamento dos ilícitos criminais eleitorais, bem como à Justiça 

                                                 
9 Art. 69, CPP. Determinará a competência jurisdicional: 
I. o lugar da infração; 
II. o domicilio ou residência do réu; 
III. a natureza da infração; 
IV. a distribuição; 
V. a conexão ou continência; 
VI. a prevenção; 
VII. a prerrogativa de função (grifo nosso). 
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Militar o julgamento dos ilícitos criminais militares, por qual razão 
não atribuir à Justiça do Trabalho a competência para processar e 
julgar os ilícitos criminais trabalhistas!? 

Uma segunda corrente assevera que essa matéria é es-
tranha à Justiça do Trabalho, pois entender de forma diversa seria 
desconfigurar a própria essência dessa Justiça Especializada. Logo, 
seria de competência da Justiça Comum Federal ou Estadual, a 
depender do caso, processar e julgar os crimes intrinsecamente 
ligados com as relações de trabalho. 

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal concedeu 
liminar com efeito ex tunc na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.684-06, determinando que aos incisos I, IV e IX do art. 114 da 
CF de 1988 fossem dado interpretação conforme o Texto Cons-
titucional10. Isso quer dizer que no âmbito de jurisdição da Justiça 
do Trabalho não deve entrar competência para processar e julgar 
ações de natureza criminal11 

Ao lado da interpretação conforme, outro motivo que leva 
aos defensores dessa corrente a refutar tal competência criminal é 

                                                 
10 A interpretação conforme o Texto Constitucional sistematiza um 
verdadeiro mecanismo de controle de constitucionalidade sem redução 
de texto. Imaginemos que um dado comando normativo viabiliza mais 
de uma possibilidade interpretativa... Será pela via da “interpretação 
conforme” que dentre as interpretações possíveis se fincará âncora 
naquela que for harmônica com a Carta Maior como um todo, afastando-
se as demais hipóteses interpretativas que afrontarem aquele Diploma 
Legal, tudo isso com vistas à supremacia da CF e a segurança jurídica. 
11 EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Justiça do Trabalho. Ações 
penais. Processo e julgamento. Jurisdição penal genérica. Inexistência. 
Interpretação conforme dada ao art. 114, incs. I, IV e IX, da CF, acrescidos 
pela EC n. 45 de 2004. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar 
deferida com efeito ex tunc. O disposto no art. 114, incs. I, IV e IX, da 
Constituição da República, acrescidos pela Emenda Constitucional n. 45, 
não atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar 
ações penais. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.684-06. Relator: 
Min. Cezar Peluso. Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2007. 
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o fato de o Senado Federal ter rejeitado a alusiva competência 
penal genérica da Justiça do Trabalho (no que tange as infrações 
penais contra a administração da própria Justiça do Trabalho e 
contra a organização do trabalho) quando da tramitação da PEC n. 
29 de 2000 que resultou na EC n. 45 de 2004. 

Isso demonstrou a nítida intenção do Poder Legislativo, 
em sua função típica de inovar no ordenamento jurídico, de não 
conferir competência penal à Justiça Especializada do Trabalho. 

Tais defensores ainda seguem argumentando que conferir 
tal competência àquela Justiça seria afrontar princípios constitu-
cionais como o princípio da legalidade, o princípio do juiz natural, 
o princípio do promotor natural e o princípio da repartição de 
competências jurisdicionais. 

 
O sistema constitucional brasileiro foi todo ele construído a 
partir da noção pressuposta de que o juiz natural em matéria 
penal é o magistrado da Justiça Comum dos Estados-
membros. Bem por isso, a competência criminal de todos os 
demais ramos da Justiça é sempre definida expressamente 
no próprio texto constitucional ou em lei específica 
autorizada pela Constituição. (MELHADO, 2006, p. 196, 
grifo nosso). 

 
Em sendo assim, e nos termos do voto do Ministro 

Relator da ADI 3.684-06, os textos das normas que declinam a 
autoridade competente para o julgamento dos delitos criminais 
serão claros e inequívocos, possibilitando a imediata identificação 
do juiz natural da causa segundo a opção do constituinte. 

Isso posto, seria de todo irrazoável extrair do Texto 
Constitucional uma competência criminal implícita da Justiça do 
Trabalho quando a própria Lei Fundamental declina explicita-
mente em seu art. 109, incs. IV e VI qual o órgão do Poder 
Judiciário detentor da jurisdição em matéria criminal. 
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Como se já não bastasse, o STF já decidiu12 que quando o 
interprete deparar-se com enunciados legislativos distribuidores 
de competência que não fazem referência expressa à atribuição de 
competência criminal, o “exegeta” deverá interpretar o texto 
excluindo do alcance dos enunciados as ações que tenham caráter 
penal ou criminal. Em razão disso, deve-se interpretar a com-
petência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações desti-
tuídas de natureza penal, uma vez que não há expressa previsão 
para tanto. 

No que tange ao habeas corpus (HC), salienta-se que o 
mesmo não é remédio constitucional voltado apenas para questões 
penais. Esse poderá ser manejado contra atos comissivos ou 
omissivos no curso de qualquer processo ou procedimento 
“...sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegal-
dade ou abuso de poder”, conforme dispõe o art. 5.o, inc. LXVIII 
da CF de 1988. 

Em tese, a única hipótese cabível de HC na Justiça do 
Trabalho era em relação à prisão civil do depositário infiel. Com o 
advento do Decreto n. 678, de 06-11-1992 (Pacto de São José da 
Costa Rica) o seu art. 7.o, item 7, dispôs que ninguém será preso 
por dívida, exceto no caso de inadimplemento de obrigação 
alimentar. 

Nessa esteira, a despeito do disposto no art. 5.o, inc. LXVII 
da CF de 1988, o STJ, por meio da Súmula 419, e o STF, por meio 
da Súmula Vinculante n. 25, estabeleceram ser descabida a prisão 
civil de depositário infiel, logo, prejudicada restou a atribuição de 
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar HC 
quando o ato questionado versar sobre matéria sujeita à sua 
jurisdição. 

Em que pese tal entendimento, reconhecemos que a 
temática acerca do cabimento do HC na Justiça do Trabalho é 

                                                 
12 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.684-06. Relator: Min. Cezar 
Peluso. Brasília, DF, 01 de fevereiro de 2007 
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controvertida. Há quem defenda que o mesmo é afeto à compe-
tência da Justiça Obreira quando da existência de ameaça ou 
coação à liberdade de locomoção oriunda de ilegalidade ou abuso 
de poder praticado em face da relação de trabalho13. Nesse sentido, 
poderíamos admitir como plausível e passível de apreciação pela 
Justiça do Trabalho um eventual HC impetrado em face de um 
empregador que cerceia a liberdade de locomoção dos seus 
trabalhadores. 

Por fim, a terceira corrente doutrinária admite a compe-
tência penal periférica do magistrado trabalhista, porém, para que 
a mesma seja fixada deverá haver lei expressa dispondo nesse 
sentido, nos termos do art. 114, inciso IX da CF de 1988. Com 
efeito, vejamos posicionamento doutrinário: 

 
[...] não se extrai de imediato dos incisos I e II do art. 114 da 
CF a competência criminal da Justiça Obreira, pois se fosse 
essa a intenção do constituinte derivado de 2004, teria ele 
inserido expressamente tal competência no extenso e 
analítico rol do art. 114 da CF. Nada impede, porém, que o 
legislador ordinário, ao regulamentar o inciso IX do art. 114 
da CF, possa fazê-lo (LEITE, 2008, p. 205). 

 
Encerrando as digressões acerca das três correntes doutri-

nárias que se preocupam com o tema, discorreremos que, nesse 
passo, o direito brasileiro é composto por um conjunto de normas 
e princípios integrantes do denominado mundo abstrato das leis. 
Nesse “mundo” as normas não são vitalícias. 

Explicando melhor podemos dizer que tais normas são 
passíveis não só de revogação, mas também de mutação, corres-

                                                 
13 DANTAS, Adriano Mesquita. A nova competência da Justiça do 
Trabalho: considerações sobre as mudanças implementadas pela Emenda 
Constitucional n. 45. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 911, 31 de dez. 
de 2005. Disponível em http://jus.com.br/artigos/7813. Acesso em: 14 
de maio de 2014. 

http://jus.com.br/artigos/7813
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pondendo essa na mudança de interpretação de uma norma pelo 
“exegeta” sem alteração de texto. 

Admitimos que a ampliação da competência da Justiça do 
Trabalho provocada pela EC n. 45 de 2004 prestigiou e muito essa 
Justiça Especializada. No entanto, para alguns essa ampliação não 
atingiu o patamar idealizado. Ainda não continuam afetas ao 
âmbito do Judiciário Trabalhista as lides penais que guardam em 
sua base principiológica questões oriundas da relação de trabalho. 

Porém, esclarecemos que a competência da Justiça Obeira 
em questões de natureza penal (oriundas da relação de trabalho) 
não se apresentam hoje como um ideário utópico. A corrente que 
assim propugna vem agregando, dia após dia, fortes vozes 
defensoras. 

Conferir essa competência a essa Justiça Especializada 
para processar e julgar crimes relacionados ao trabalho seria con-
sagrar esse órgão integrante do Poder Judiciário como o único 
competente para conhecer de matéria oriunda da relação de tra-
balho, em suas vertentes patrimoniais e criminais. 

Posto isso, analisaremos no tópico seguinte as três possí-
veis hipóteses de solução desse entrave, quais sejam: o fenômeno 
da mutação constitucional do artigo 114, inc. I do Texto Maior; a 
lei ordinária atribuindo competência penal expressa à Justiça do 
Trabalho, conforme artigo 114, inc. IX do mesmo Diploma Legal; e 
uma emenda constitucional. 

 
 
4 A IMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL 

TRABALHISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
Discorremos acima que as hipóteses de solução dessa 

celeuma seriam o fenômeno da mutação constitucional, uma lei 
ordinária atributiva dessa competência ou uma emenda constitu-
cional. No entanto, para iniciarmos as digressões é de bom alvitre 
chamar ao feito os apontamentos referentes à mutação consti-
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tucional para, ato contínuo, distinguirmos essa da reforma cons-
titucional. 

A mutação constitucional é o instituto que consagra a 
alteração na interpretação da Constituição Federal sem, contudo, 
haver mudança física no texto constitucional. Aquela se distingue 
da reforma constitucional tendo em vista que essa retrata as 
mudanças ocorridas dentro da CF, acarretando alteração do 
próprio texto. Tais reformas têm base jurídico-constitucional no 
art. 60 da Carta Magna (LENZA, 2011). 

Sendo assim, entendemos que a concessão da liminar com 
efeito ex tunc pelo STF nos autos da ADI 3.684-06 - atribuindo 
interpretação conforme a constituição aos incisos I, IV e IX do art. 
114, CF de 1988 reconhecendo que na seara de jurisdição da Justiça 
Especializada do Trabalho não entra competência para processar e 
julgar ações criminais - prejudica o entendimento que conduz ao 
vislumbre da mutação constitucional do art. 114, incs. I, IV e IX da 
CF de 1988, por se tratar de medida assaz forçada diante do 
entendimento da Suprema Corte. 

Passemos a analisar a segunda hipótese de atribuição da 
competência jus trabalhista. Fazendo uma leitura do disposto no 
art. 114, inc. IX do Texto Maior, podemos inferir que o mesmo 
encerra uma norma de eficácia limitada, em sendo assim, pode-
ríamos perquirir acerca de uma eventual lei ordinária atributiva de 
competência para processar e julgar ações penais. 

Nesse diapasão, entendemos que a pura e simples pro-
mulgação de tal norma não seria o suficiente para atribuir a 
competência ora versada à Justiça Obreira. Caso essa lei ordinária 
passasse a existir no mundo abstrato das leis, a mesma seria 
eivada de um vício de inconstitucionalidade material, uma vez 
que, conforme o disposto no art. 109, VI da CF de 1988, compete 
aos juízes da Justiça Comum Federal processar e julgar os crimes 
contra a organização do trabalho. 

Como se já não bastasse, dispunha a Súmula 115 do 
extinto TFR que a Justiça Federal é a competente para processar e 
julgar os crimes contra a organização do trabalho quando o objeto 
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cingir-se a organização geral do trabalho ou direitos dos traba-
lhadores considerados coletivamente. Isso quer dizer que, segundo 
as regras de competência residual da Justiça Comum Estadual, no 
âmbito individual essa e não aquela será a competente para 
processar e julgar tais crimes. 

Por tais razões, viabilizada estaria uma existência viciada 
de inconstitucionalidade material dessa eventual lei ordinária. 
Porém, vislumbramos que para implementar essa competência 
faz-se imperiosa algumas modificações legislativas. 

Tendo em mente o disposto no art. 60 da CF de 1988, 
deveriam ocorrer as seguintes alterações no Texto Constitucional: 
i) introduzir no art. 109, inc. IV a reserva de que compete a Justiça 
do Trabalho processar os crimes contra a administração da própria 
Justiça; ii) afastar do art. 109, inc. VI a competência da Justiça 
Comum Federal para julgar os crimes contra a organização do 
trabalho; iii) e incluir no rol do art. 114 a competência penal peri-
férica da Justiça do Trabalho para os crimes contra a organização 
do trabalho, redução a condição análoga à de escravo e assédio 
sexual. Aqui há que se fazer um adendo para que se fizesse constar 
que no processar da ação penal dever-se-ia observar os ritos, 
prazos e princípios do Direito Processual Penal (BISPO; 
PAMPLONA FILHO, 2009). 

Outra alteração imperiosa ocorreria na Lei de Execuções 
Penais (Lei n. 7.210 de 1984), fazendo-se constar a Justiça do 
Trabalho no parágrafo único do seu art. 2.o, sendo assim, esta lei 
também se aplicaria ao condenado por aquela Justiça. No tocante 
ao art. 83 da Lei Complementar n. 75 de 1993, deveria ocorrer o 
alargamento do rol de atribuições do Ministério Público do 
Trabalho no que concerne à ação criminal (BISPO; PAMPLONA 
FILHO, 2009). 

É imperioso destacar neste momento a tramitação da PEC 
n. 327 de 2009 propondo a modificação do inc. IX do art. 114, 
inclusão de mais quatro incisos no rol daquele mesmo artigo e 
revogação parcial do inc. VI do art. 109 todos da CF de 1988 com 
vistas a conferir competência penal à Justiça do Trabalho no que 
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tange aos crimes contra a organização do trabalho; os que 
decorrem da relaçaõ de trabalho, sindicais ou de exercício do 
direito de greve; a redução a condição análoga à de escravo; aos 
crimes contra a administração da Justiça do Trabalho; e outros 
delitos que envolvam o trabalho humano. 

Admitida a competência penal periférica do magistrado 
trabalhista pela via de uma Emenda Constitucional, é chegado o 
momento de discorrermos sobre a extensão dessa competência, 
pois para Dóro Júnior (2009) apenas no caso da premissa inicial ser 
verdadeira é que será possível seguir com o debate sobre o círculo 
de abrangência da jurisdição trabalhista. 

O que defendemos neste artigo não é uma ampliação 
irrestrita da competência da Justiça do Trabalho, há que se obser-
var no caso concreto se o delito afronta as relações de trabalho. 
Assim, não é pela razão de existir um pacto de labor e um empre-
gado assassinar seu empregador que a competência será deslocada 
para a Justiça do Trabalho, há que se extrair do caso concreto uma 
violação às relações de trabalho. 

 
Assim, o homicídio ocorrido em razão de desentendimento 
quanto à execução dos meios de trabalho não se desloca 
para a competência trabalhista, porque o tipo penal 
homicídio se aperfeiçoa, do ponto de vista hipotético e 
formal, independentemente da noção de relação jurídica de 
trabalho. A relação de trabalho pode apenas ou não, 
dependendo da hipótese, ser circunstancia de aumento de 
pena, na forma do art. 226, II do Código Penal. 
Por outro lado, os crimes contra a organização do trabalho, 
previstos nos artigos 197 a 207 do Código Penal, bem assim 
o crime de redução à condição análoga à de escravo (Código 
Penal, art. 149) dependem, na quididade de sua confi-
guração formal, da noção jurídica da relação de trabalho 
subordinado, ou seja, sem a noção de subordinação econô-
mica do trabalho, tais crimes sequer se configurariam em 
tese. 
(...) 
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O crime de assédio sexual, portanto, previsto pelo artigo 
216-A do Código Penal, também é da competência da Justiça 
do Trabalho, já que a subordinação decorrente da relação de 
trabalho é o elemento específico do tipo. (CHAVES JÚNIOR, 
2005, p. 232-233, omissis). 

 
Nessa linha, homicídios, roubos, furtos, latrocínios, lesões 

corporais e delitos congêneres ocorridos na ambiente de trabalho 
ou contra uma das partes do contrato de labor não seriam afetos à 
competência ora analisada, uma vez que, repita-se, a lesão deve ser 
contra as relações de trabalho. 

Desta feita, defendemos a competência da Justiça Espe-
cializada do Trabalho para processar e julgar (nos termos da 
eventual emenda constitucional) os seguintes crimes: Redução a 
condição análoga à de escravo (art. 149 do CP); Atentado contra a 
liberdade de trabalho (art. 197 do CP); Atentado contra a liberdade 
de contrato de trabalho e boicotagem violenta (art. 198 do CP); 
Atentado contra a liberdade de associação (art. 199 do CP); 
Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da 
ordem (art. 200 do CP); Paralisação de trabalho de interesse 
coletivo (art. 201 do CP); Invasão de estabelecimento industrial, 
comercial ou agrícola. Sabotagem (art. 202 do CP); Frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP); Frustração 
de lei sobre a nacionalização do trabalho (art. 204 do CP); Exercício 
de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205 do 
CP); Aliciamento para o fim de emigração (art. 206 do CP); 
Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território 
nacional (art. 207 do CP); Assédio sexual (art. 216-A do CP); 
Crimes contra a administração da Justiça (art. 338 a art. 359 do CP); 
Exercício ilegal de profissão ou atividade (art. 47 da LCP); 
Exercício ilegal do comércio de coisas antigas e obras de arte (art. 
48 da LCP); e Matrícula ou escrituração de indústria e profissão 
(art. 49 da LCP). 

Por fim, o que se pretende, segundo a lavra de Bispo e 
Pamplona Filho (2009), é alocar na Justiça do Trabalho a compe-
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tência para processar e julgar os crimes elencados alhures e não 
criar novos ilícitos penais combinado com a criação de um Código 
Penal do Trabalho, pois tais ilícitos penais já existem e estão 
contidos no Código Penal Brasileiro. 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Verificamos que a Justiça Especializada do Trabalho 

sofreu uma considerável ampliação de sua competência com o 
advento da EC n. 45 de 2004, tendo o legislador constituinte 
derivado criado um prolixo rol de incisos no art. 114 da Carta 
Magna atribuindo competência à Justiça Obreira para os mais 
diversos conteúdos. 

No entanto, constatamos que essa competência não atin-
giu o patamar para atribuir competência penal periférica à Justiça 
do Trabalho uma vez que não podemos conferir mutação consti-
tucional ao art. 114, inc. I da CF de 1988 face ao já decidido em 
sede de liminar pelo STF nos autos da ADI 3.684-06 conferindo 
interpretação conforme a Constituição aos incs. I, IV e IX do art. 
114 do mesmo Diploma Legal. 

Do mesmo modo, melhor sorte não assiste ao inc. IX do 
comando normativo supracitado, tendo em vista que a edição de 
lei ordinária outorgando essa competência macularia a própria 
Constituição, logo, essa lei, caso fosse editada, já nasceria viciada 
materialmente face ao disposto no art. 109, inc. VI da CF de 1988. 

Identificamos que o meio plausível de conferir à Justiça 
do Trabalho a competência ora traçada só poderia chegar ao 
mundo abstrato das leis pela via da reforma constitucional nos 
ditames do art. 60 da Carta Política de 1988 (Emenda Constitu-
cional). 

Observamos que caso viesse à baila essa nova compe-
tência, a mesma não seria irrestrita ou desarrazoada, uma vez que 
não seriam todos os crimes que tivessem como pano de fundo um 
contrato de trabalho que seriam afetos a essa competência. A 
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Justiça do Trabalho só seria competente para julgar os ilícitos 
penais trabalhistas decorrentes das relações de trabalho. 

Concluindo, esperamos que este artigo contribua para 
que aqueles que possuem afinidade e apreço pela matéria ora 
ventilada entendam a relevância de se compreender a competência 
da Justiça do Trabalho posta em análise, possibilitando a captação, 
a partir daí, da razão de existência jurídica da competência penal 
periférica do magistrado trabalhista no universo jurídico. 
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Trabalho Escravo Contemporâneo 

e Reforma Constitucional:  

a difícil trajetória de prevalência 

do trabalho digno 

 

Raíssa Vieira de Souza Mahon1 
 

  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Fora feita uma pesquisa comandada pelo site Walk Free 
com 162 países, que teve por intuito elaborar o Índice de 
Escravidão Global (Index 2013), para demonstrar o grande número 
de pessoas escravizadas nos dias de hoje. Essa pesquisa leva-se em 
consideração o número da população, o índice de casamento 
infantil e o numero de pessoas traficadas.  (WALKFREE, 2014) 

Quem pensa que a escravidão é algo bem distante de nós, 
que realmente fora abolido com a Lei Áurea em 1888, está extre-
mamente enganado, pois esse tipo de trabalho ainda está muito 
presente hodiernamente.  

Estima-se que há em torno de 29,8 milhões de pessoas 
sendo escravizadas em todo o mundo. Onde a Mauritânia, 
proporcional ao seu numero de habitantes, é o país em que mais 
escraviza, se encontrando, portanto, no primeiro lugar do ranking 
do Index 2013. Porém, vale salientar que não existem apenas 
pessoas sendo escravizadas em países de terceiro mundo, grandes 
potencias mundiais, países desenvolvidos também tem números 
bem razoáveis nesse tipo de trabalho.  (WALKFREE, 2014) 

                                                 
1 Advogada. Pós-Graduanda em Direito do trabalho e Processo do 
Trabalho pela Escola da Magistratuta do Trabalho - ESMAT 13.  
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Já o Brasil, que é o foco do nosso estudo, não ficou entre 
as melhores posições, ocupando, assim o lugar 94º nesse ranking 
dos países que mais tem pessoas sujeitas a condições análogas à de 
escravo. A pesquisa divulgou que existem em torno de 200.000 
pessoas sendo escravizadas hoje em dia no nosso país. 
(WALKFREE, 2014) 

Apesar do número não muito satisfatório de trabalha-
dores mantidos na condição de escravo, a intensa atuação por 
parte do Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério 
Público do Trabalho, o Brasil já conseguiu resgatar inúmeras 
pessoas que estavam sujeitas à esse tipo de trabalho. Desde o ano 
de 1995 até o ano de 2013 já foram resgatados mais de 46 mil 
trabalhadores, segundo dados do Ministério do Trabalho. E no ano 
de 2013 foram feitas mais de 170 operações em todo país, para 
resgatar esses trabalhadores. (MTE, 2014) 

Mas afinal, o que pode ser considerado trabalho escravo 
contemporâneo? O conceito para esse tipo de trabalho gera 
polêmica e muitos estudiosos e legisladores acreditam que o 
conceito é frágil, o que acaba gerando muitas vezes a impunidade 
de quem mantém tais pessoas nessas condições. 

Apesar da divergência gerada em ralação ao conceito, 
nosso Código Penal traz expressamente o significado do que 
venha a ser trabalho análogo ao de escravo: 

 
Art 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, 
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada 
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de tra-
balho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou pre-
posto.  Pena - reclusa ̃o, de dois a oito anos, e multa, ale ́m da 
pena correspondente a ̀ viole ̂ncia.                                    
§1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – 
mante ́m vigila ̂ncia ostensiva no local de trabalho ou se 
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apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de rete ̂-lo no local de trabalho. 
§2o A pena e ́ aumentada de metade, se o crime e ́ cometido: 
I–contra crianc ̧a ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de rac ̧a, cor, etnia, religia ̃o ou 
origem.  

 
A OIT também trás definição a respeito do tema, para a 

organização: “escravidão é o resultado do trabalho degradante que 
envolve cerceamento da liberdade”. (OIT BRASIL, 2014) 

Então, o trabalho escravo contemporâneo tem como uma 
de suas vertentes o cerceamento da liberdade do trabalhador. E 
ocorre muitas vezes da seguinte forma, os empregadores são inter-
mediados por prepostos, conhecidos por “gatos” ou “capangas”, 
que na hora da contratação prometem bons salários, condições à 
uma vida digna no local aonde ele irá trabalhar, adiantamento de 
salário para suas famílias. Porém, ao chegarem no devido local, a 
realidade é bem diferente do que fora prometido, seu direito de ir 
e vir é tolhido, eles descobrem que o transporte utilizado até o 
local tem que ser pago, a comida e até os utensílios que eles 
utilizam para o serviço são cobrados, gerando dívidas quase 
impossíveis de serem pagas. E são por essas dividas contraídas, 
muitas vezes, que sua liberdade é cerceada. Pois, eles só poderão 
deixar o local de trabalho quando as saldarem completamente.  
(BRITO, 2011, p. 205) 

Outra característica desse tipo de trabalho é que muitas 
vezes os locais de trabalho são excessivamente distantes e eles 
sequer sabem aonde estão, sendo impossibilitados de saírem do 
local. Esses trabalhadores trabalham em condições precárias, 
degradantes, em ambientes sujos, exercendo a função que lhes foi 
destinada por horas a fio, muito vezes bem mais que 12 horas 
diárias.  

Fica claro, com todas essas características expostas, o 
quanto esse tipo de trabalho afeta a dignidade da pessoa humana, 
o quanto esses trabalhadores vivem em condições desumanas. 
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Tendo em vista a gravidade do problema, além da inicia-
tiva privada por meio de ONGs, hoje em dia, existe uma grande 
mobilização por parte do Ministério Público do Trabalho, Minis-
tério do Trabalho e Emprego para tentar combater essa situação de 
escravidão contemporânea. Além, dos congressistas que elaboram 
projetos de lei que ajudam a diminuir esse problema no Brasil. 

Um dos avanços legislativos em relação a esse combate 
fora a EC 81/01, aprovada e recentemente promulgada. Porém, o 
percurso até a aprovação dessa emenda constitucional foi bem 
longo, passou por muitos entraves, entrando e saindo de pauta por 
diversas vezes antes de ser votada. 

A proposta da emenda tem como propósito alterar o art. 
243 da Constituição Federal de 1988 e acrescentar a sua redação a 
expropriação de propriedades tanto urbanas quanto rurais que 
exploram trabalho escravo, sem que haja qualquer indenização 
para o proprietário da terra. (SENADO, 2014) 

É preciso entender quais foram os motivos que geraram 
tanta lentidão, para que essa emenda fosse aprovada, o porquê dos 
ruralistas tanto terem querido o adiamento da votação. Apesar dos 
percalços durante o caminho terem sido inúmeros, o clamor da 
população e de varias entidades ajudaram a EC 81 ser aprovada.  

 
 
2. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO  
 
Há quem não acredite que tal tipo de trabalho ainda 

possa existir nos dias atuais, que tamanha atrocidade seja real; há 
quem pense que escravidão se remete apenas à senzalas, a corren-
tes e chibatadas. Porém, a escravidão que existe hoje em dia é tão 
grave quanto àquela que acham que fora abolida no dia 13 de 
maio de 1888 com a Lei Áurea. Apesar de algumas diferenças, com 
aquele tipo de escravidão de antigamente, pode se perceber 
diversas semelhanças, principalmente no que diz respeito à ausên-
cia de dignidade, e às condições terríveis em que esses empre-
gados trabalham. 
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Para ficar mais claro o que venha a ser trabalho análogo 
ao de escravo, é preciso entender o que é considerado trabalho 
decente. A definição do que seja trabalho digno não esta definido 
em lei, nem na própria CLT, porém a OIT fala sobre o tema com 
bastante veemência e de forma clara.  

Apesar da ausência dessa definição em lei especifica, a 
Constituição Federal traz um dos pilares primordiais para a 
concretização de um trabalho digno. Que é prevista em seu artigo 
1o, inciso III, a dignidade da pessoa humana, sendo considerada 
como fundamento da Republica Federativa do Brasil. E essa 
importância que a CF/88 dá a esse principio da dignidade da 
pessoa humana, mostra o quanto é essencial que todas as pessoa 
sejam respeitadas, que todos consigam ter uma vida justa, onde 
seus direitos não deverão ser suprimidos, levando-se em conta, 
ainda, que tal fundamento não deve ser renunciado por hipótese 
alguma.  

E é exatamente por esse motivo que não se deve aceitar, 
muito menos permitir o trabalho análogo ao de escravo, pois este 
tem como principal característica a ausência de dignidade, pois 
como já dito as condições em que o trabalhadores se encontram 
são inacreditáveis e inaceitáveis. 

Mas afinal, o quem vem a ser trabalho digno? Segundo 
conceito da OIT, é um "trabalho adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz 
de garantir uma vida digna". 

 Portanto, trabalho decente é aquele que ofereça condições 
do trabalhador viver de forma integra, onde o salário deve ser 
decente e suficiente para que se possa arcar com suas despesas 
com alimentação, saúde lazer, além de sua família, como bem 
prevê o artigo 7o.  

Ainda segundo OIT, para que haja realmente a concre-
tização de um trabalho decente, é necessário também que se 
observe alguns objetivos, quais são eles: (a) liberdade sindical  e 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (b) 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado; (c) abolição 
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efetiva do trabalho infantil; (d) eliminação de todas as formas de 
discriminação em matéria de emprego e ocupação, a promoção do 
emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e 
o fortalecimento do diálogo social. (OIT BRASIL, 2014) 

E, infelizmente, a problemática do trabalho análogo ao de 
escravo vai bem além do que imaginamos e dos dados que estão 
disponíveis em vários sites e livros concernentes ao tema. 

É preciso deixar claro, que o trabalho escravo contem-
porâneo não diz respeito apenas ao cerceamento de liberdade, vai 
muito além, diz respeito também e principalmente a dignidade da 
pessoa humana, a forma como eles são tratados, ao ambiente de 
trabalho que são extremamente perigosos e insalubres. 
(CONFORTI, 2013) 

Com todas as características já relatadas do que venha a 
ser esse tipo de trabalho, fica clara a violação do caput e incisos II e 
III do art. 5o, os quais estabelecem: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma     
coisa senão em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 

 
Pelo exposto, não resta dúvida o quanto este trabalho 

desumano agride não só os direitos daquele empregado, enquanto 
trabalhador, mas também seus direitos em relação a ele como 
pessoa, além de afetar nitidamente sua dignidade. 

É preciso também deixar claro que o trabalho escravo no 
meio urbano vem tomando espaço com o passar do tempo, 
engana-se quem acredita que esse tipo de trabalho pode ser 
encontrado apenas no meio urbano. Há alguns anos eram vistas 
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apenas pessoas em condições análogas à de escravo em meio rural, 
em propriedades distantes dos grandes centros urbanos.  

Mas, hoje em dia, são inúmeros os casos de escravidão no 
meio urbano. Tanto é verdade, que quem lidera a posição de maior 
exploração de mão de obra escrava é a construção civil, vindo logo 
em seguida a lavoura, e em quarto lugar, as confecções, em que os 
locais de trabalho são dominantemente na área urbana. (CPT, 
2014)  

E para se ter ideia de tal crescimento, no ano de 2013, o 
numero de resgates, no meio urbano, de empregados que traba-
lhavam em condições análogas à de escravo foi maior do que no 
meio rural, este teve 44% do total das libertações, enquanto que no 
meio urbano foram libertos 56%, segundo dados da Comissão 
Pastoral da Terra. (CPT, 2014) 

 
 
3. TRAJETÓRIA DA EC 81/01 ATÉ SUA APROVAÇÃO  
 
Um marco histórico no que diz respeito ao trabalho 

análogo ao de escravo no nosso país, ocorreu em 1995, quando o 
Brasil reconhece haver trabalho escravo, assinando acordo com à 
Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. (SENADO, 
2014)  

E foi a partir de então que algumas medidas começaram a 
surgir, para combater esse tipo de trabalho. E no ano de 1999, uma 
das mais importantes conquistas em relação a esse combate 
começou a criar forma, fora a iniciativa da Proposta de Emenda a 
Constituição, a principio mantinha o número 57/99.  

Essa Proposta de Emenda Constituição surgiu com o 
objetivo principal de alteração do art. 243 da Constituição Federal. 
E teve como autor, o na época senador do Pará, Ademir de Andra-
de, que a apresentou ao Senado no ano de 1999, onde passou dois 
anos para ser votada na Casa. (SENADO, 2014) 

O art. 243 trata sobre expropriação de terras que 
desvirtuam sua função social para o uso indevido da gleba para 
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cultivo de plantas psicotrópicas, como maconha e haxixe. E nessa 
situação o proprietário não tem direito a qualquer indenização 
pelo confisco. A antiga redação era a seguinte:  

 
Art. 243 – As glebas de qualquer região do País onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão 
imediatamente expropriadas e especificamente destinadas 
ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos 
alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização 
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei. 

 
A proposta de EC 81/01 tem por intenção acrescentar ao 

artigo, que as glebas rurais e propriedade urbanas que explorem 
atividade análoga a de escravo sejam também expropriadas como 
já prevê para àquelas terras que exploram cultivo de plantas 
psicotrópicas. A nova redação estabelece o seguinte: 

 
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer 
região do País onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na 
forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º  

 
Entretanto, para que uma Proposta de Emenda Constitu-

cional (PEC) seja aprovada precisa passar por um longo trâmite, 
que a depender do caso pode levar vários anos até o final da 
votação. E foi exatamente a situação que ocorreu com a EC 81/01, 
que levou mais de dez anos para ser votada nas duas Casas do 
Congresso e ser aprovada.  

O rito até a aprovação da proposta é encontrada no artigo 
60 da Constituição, e mostra exatamente o quanto o trâmite até a 
aprovação é detalhado e complexo. 
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Em 2001, a Proposta de Emenda a Constituição foi votada 
no Senado, no primeiro turno, e aprovada com 62 votos favoráveis 
e nenhum contrário. No segundo turno, ainda neste mesmo ano, 
também havendo sido aprovada, agora com 55 votos a favor e 
nenhum contrário (já que, segundo o trâmite do art. 60 da Consti-
tuição, é necessária a provação de no mínimo 3/5 dos membros da 
Casa, em cada turno). (SENADO, 2014)  

Depois de votada e aprovada no Senado, onde teve seu 
início, a Proposta de Emenda a Constituição passou para a outra 
Casa do Congresso, a Câmara dos Deputados, para que entrasse 
em pauta e pudesse ser votada. Mas foi nesse momento que come-
çaram a surgir as dificuldades para que essa votação e aprovação 
não ocorresse. 

No ano de 2003 foi criada a chamada “Lista Suja”, que foi, 
dentre outros, um meio eficaz encontrado para o combate ao 
trabalho escravo contemporâneo. É um tipo de cadastro que inclui 
empregadores que tenham sido identificados explorando o traba-
lho escravo. Porém, antes do nome da empresa ou do empregador 
pessoa física ser incluso na lista existe um processo administrativo 
no Ministério do Trabalho, dando direito aos empregadores a 
ampla defesa e contraditório além de recurso, e só após essa 
última fase é que o empregador passará a integrar tal cadastro, no 
qual permanece em torno de dois anos. (SENADO, 2014) 

A PEC ao chegar na Câmara, depois da votação no Sena-
do, recebeu o numero 438/01. Ela chegou nessa Casa em 2001, 
porém só entrou em pauta para ser votada no ano de 2004. E 
durante esses anos parados houveram manifestações de toda 
ordem: a população fazia movimentos para que a proposta fosse 
votada o mais rápido possível, ONGs que apoiam o combate ao 
trabalho análogo ao de escravo clamavam para que agilizassem a 
votação e a PEC pudesse logo ser aprovada.  

Porém, todas esses movimentos não surtiram muito 
efeito, foi necessário que houvesse uma tragédia para que a Câma-
ra se mobilizasse e agendasse a PEC na pauta para ser votada. Foi 
no dia 28 de Janeiro de 2004, na cidade de Unaí, interior mineiro, 
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que três auditores fiscais e um motorista morrem, após terem feito 
uma fiscalização do Trabalho no local. 

E foi no ano de 2004 que a PEC 438 entrou em pauta e foi 
votada, em primeiro turno em agosto, tendo sido aprovada com 
326 votos favoráveis (com votos a mais, já que para haver 
aprovação seria necessário votos de 3/5 dos 513 deputados, no 
caso, se tivesse tido apenas 308 votos, já era suficientes para a 
aprovação), havendo também dez votos contra e oito abstenções. 
(TRABALHO ESCRAVO, 2014) 

Os parlamentares propuseram uma emenda a PEC, para 
que fosse acrescentada a redação do artigo 243. A alteração fora 
que as propriedades urbanas que explorassem trabalho análogo ao 
de escravo também pudessem ser expropriada sem que houvesse 
nenhum tipo de indenização ao empregador. Na redação inicial da 
PEC só contava com o termo propriedade rural. Por ter havido 
essa alteração, depois de ser votada em segundo turno, a Proposta 
de Emenda terá que voltar ao Senado. 

Apesar de já ter sido considerada como a segunda Lei 
Aurea, mostrando assim, tamanha importância ao combate do 
trabalho escravo contemporâneo, nos possibilitando enxergar o 
grande passo que nosso país daria com tal aprovação.  

A PEC 438 ficou parada durante anos na Câmara, desde a 
aprovação no primeiro turno. E durante todos esses anos, entrou e 
saiu de pauta várias vezes antes de ser votada, dentre outros moti-
vos devido a divergências de opiniões dentro da própria Casa, 
onde a banca ruralista insistia a todo momento a da motivos para a 
PEC não ser aprovada. (TRABALHO ESCRAVO, 2014) 

Então, por conta de todos os argumentos contrários, e 
principalmente por dizerem que o significado de trabalho escravo 
era frágil, e geraria insegurança jurídica, que se conseguiu adiar 
inúmeras vezes a votação da PEC 438 (atual EC 81/01), onde esta 
ficou parada por sete anos na Câmara. 

Fora feito inúmeros movimentos e manifestações para 
que a PEC voltasse a pauta o quanto antes para ser votada. E para 
da maior voz a tais movimentações e deixar a população atuali-
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zada e informada do andamento da PEC 438, foram criadas duas 
entidades Frente Nacional e a Frente Parlamentar Mista pela 
Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Onde, a Frente Nacio-
nal fora criada em 2008 e a Frente Parlamentar em 2010. 
(SENADO, 2014) 

Durante esses anos que a Proposta ficou parada na 
Câmara (de 2004 a 2012), sem entrar em pauta, muitas manifes-
tações ocorreram, uma grande mobilização social era feita para 
que ela fosse aprovada o quanto antes, foram gravado até vídeos 
por atores e atrizes incentivando o combate ao trabalho escravo no 
Brasil.  

Uma das manifestações feitas fora colocada cruzes no 
gramado do Congresso, em forma de protesto e clamor, além dos 
manifestantes terem feito uma corrente abraçando o Senado.  Fora 
feito também um abaixo assinado, em 2010, com mais de 280 mil 
assinaturas, pedindo a aprovação da PEC, e fora entregue ao na 
época presidente da Câmara, Michel Temer. 

Mesmo com todo esse clamor social, com todas essas 
manifestações, a proposta só veio entrar em pauta e ser votada no 
segundo turno em 2012, que era apenas o que faltava para ser 
aprovada e voltar ao Senado, já que a Casa iniciante precisa 
aprovar a inserção do termo “propriedades urbanas” no texto da 
PEC. 

A PEC entrou em pauta e conseguiu ser votada no dia 
22/05/2012, no segundo turno na Câmara, que como já exposto se 
encontrava parada há alguns anos. Porém, a votação havia sido 
marcada pro dia 09/05/2012, e mais um vez conseguiram o 
adiamento, alegando que pudesse não haver quórum suficiente 
para aprovação então acreditaram ser melhor adiar do que ter a 
possibilidade de ser reprovada. (TRABALHO ESCRAVO, 2014) 

A proposta foi aprovada com 360 votos a favor, tendo 
havido 29 contra e 25 abstenções, onde havia um total de presentes 
de 441 Deputados. Logo após essa aprovação, a PEC voltou ao 
Senado para um novo exame já que houve uma alteração para 
acrescentar “propriedades urbanas” a redação. (SENADO, 2014) 
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E, finalmente no dia 27/05/2014 foi aprovada a Proposta 
de Emenda a Constituição, que teve toda aquela tramitação 
prolongada, que chegou a durar mais de dez anos para aprovação, 
chega ao fim e com êxito. 

Que a aprovação da PEC fora um avanço para nossa 
legislação e vitória para o combate ao trabalho escravo não se pode 
negar, porém a partir de agora podem surgir alguns embates e 
dificuldades nessa seara, pois na nova redação do artigo 243 da CF 
estabelece que deve haver uma regulamentação para se definir e 
poder claramente entender o significado de trabalho escravo.  

Apesar de haver uma definição no art. 149 do Código 
Penal, alguns juristas, legisladores e doutrinadores não conside-
ram a definição clara e específica, o que fez surgir em 2013 um 
Projeto de Lei no Senado, sob o número 413, que tem como um dos 
principais objetivos estabelecer o conceito de trabalho escravo e 
ainda prevê que apenas o descumprimento de normas trabalhista 
não caracteriza trabalho escravo. 

Porém, esse Projeto de Lei ainda tem muito o que ser 
ajustado, pois existe inúmeras emendas que ainda devem ser 
votadas, o que nos leva a crê que haverá uma demora significativa 
na aprovação.  

Outro complicador desse projeto é que no texto inicial o 
relator da proposta, Romero Jucá, resolveu não incluir na definição 
de trabalho escravo dois termos que são previstos na redação do 
artigo 149 do CP, “jornadas exaustivas” e “condições degradan-
tes”. Termos estes de extrema relevância na definição e caso seja 
suprimida, alguns juristas e doutrinadores já afirmaram ser um 
significativo retrocesso, dificultando veemente a caracterização do 
que venha a ser trabalho escravo contemporâneo. (TRABALHO 
ESCRAVO, 2014) 

Se não houver uma regulamentação, senão houver uma 
lei clara que preveja o real significado de trabalho análogo ao de 
escravo, toda essa batalha, todo esse percurso para aprovar a PEC, 
não alcançará a eficácia desejada. 
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3.1  POSINAMENTO FAVORÁVEL E CONTRÁRIO A 
PEC    

  
Um dos grandes motivos que fez com que a PEC ficasse 

estagnada, na Câmara e não avançasse com as votações foi a 
bancada ruralista, esta que dizia ser contra o trabalho escravo, mas 
sempre encontrava algum motivo para fazer com que a PEC saísse 
da pauta ou a votação do segundo turno fosse adiada. 

Um dos argumentos utilizado pelos Ruralistas na Câmara 
é o fato de a acepção de trabalho escravo não é bem definida, que 
as características dada ao que venha a ser trabalho análogo ao de 
escravo é subjetivo. Apesar de termos o significado desse tipo de 
trabalho prevista no art. 149 do Código Penal, além do grande 
apoio da OIT que concorda com tal definição, eles defendem ser 
um termo frágil, que geraria injustiças aos empregadores, que 
iriam ter suas terras confiscadas. (SENADO, 2014) 

Já para aqueles que defendiam e apoiavam a PEC, sabiam 
o quanto seriam um avanço para nossa legislação que essa 
Emenda fosse aprovada, pois seria uma forma bem mais severa de 
combater o trabalho escravo, já que expropriando as terras que 
mantinham aqueles trabalhadores em condições degradantes e 
humilhantes, afetaria incisivamente no patrimônio do empre-
gador. 

Essa nova redação do art. 243 também se torna interes-
sante pelo fato de que muitas vezes quem realmente esta man-
tendo aqueles trabalhadores em condições análogas a de escravo, 
não são punidos, mas não por falta de atuação do judiciário, mas 
sim pelo fato de que são usados prepostos, “laranjas”, “testas de 
ferro”, para que os reais responsáveis sejam eximidos da culpa. 
Então, se a propriedade urbana ou rural for expropriada, sem que 
o proprietário receba qualquer indenização, seria uma forma bem 
mordaz de punição. 

Apesar de ser notório o avanço que a PEC 438 traria para 
o combate ao trabalho escravo, a banca ruralista não cansava em 
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impor obstáculos para que a proposta de emenda tardasse para ser 
votada em segundo turno. 

Aqueles que fazem parte da banca ruralista, ainda defen-
diam, que pelo fato do significado de trabalho escravo ser subje-
tivo e gerar controvérsias, poderia ser causasse prejuízos e injus-
tiças aos donos daquelas propriedades expropriadas. Pois, eles 
temem que os auditores fiscais, interpretem que em certas proprie-
dades haja trabalho análogo ao de escravos e solicitem o confiscos 
de propriedades, onde na ótica deles não seria trabalho escravo, 
pois como bem dizem o trabalho nos campos são “mais rústicos”, 
do que aqueles exercido em fábricas, impossibilitando tal com-
paração.  

Entretanto, complicado é compreender o que eles real-
mente querem dizer com “trabalho mais rústico”, esse sim é um 
termo obscuro, subjetivo, que impossibilita qualquer interpretação, 
e que levaria a insegurança dos trabalhadores.  

Não é por que se trabalha na zona rural que os empre-
gados não devam ter um ambiente digno, que os possibilite 
trabalhar em total segurança e salubridade. Na campo, na lavoura, 
na zona urbana em qualquer lugar que seja os empregadores 
devem cumprir com todas as regras trabalhistas, deixando seus 
empregados totalmente protegidos de qualquer condição degra-
dante e humilhante. 

Mas, quem defende esse posicionamento, com a devida 
vênia, é perceptível o equívoco. Pois, não é difícil entender o 
significado de “condições degradante de trabalho” e “jornada 
exaustiva”, que são os termos que os ruralista e todos aqueles que 
são contra a PEC, insistem em dizer ser é subjetivo e de difícil 
interpretação. 

Há ainda uma proposta de mudança na redação do art. 
149 do Código Penal. Na proposta querem retirar do artigo os 
termos “jornada exaustiva” e “trabalho degradante. Mas essa 
mudança no artigo seria um total retrocesso para nosso país. A 
Professora Ângela de Castro, do Departamento de História da 
Universidade Federal Fluminense também se posiciona contra-
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riamente a essa mudança, e deixa bem clara sua preocupação 
quando argumenta: 

 
“Tirar a ideia da jornada exaustiva e do trabalho degradante 
seria uma perda absolutamente fatal. O trabalho escravo e ́ 
desumano, e jornadas exaustivas e condic ̧ões degradantes 
envolvem uma profunda humilhac ̧a ̃o que pode levar ate ́ a 
morte. Estamos falando de uma superexplorac ̧a ̃o que po ̃e 
em risco a vida do trabalhador. A reforma [de 2003] 
permitiu uma ac ̧ão da Justic ̧a do Trabalho e da Justic ̧a 
Federal muito mais efetiva no que diz respeito a defender as 
condic ̧ões de trabalho dignas e decentes que a Constituic ̧ão 
garante”  (CASTRO apud CONFORTI, 2013) 

 
Realmente existe um Projeto de Lei, sob o nº 3842/2012, 

que propõe a mudança do conceito de trabalho escravo, além da 
intenção de acrescentar termos como “ameaça, coac ̧ão e violência” 
para poder identificar esse tipo de trabalho.  

Já a Senadora Kátia Abreu (DEM-TO), está do lado 
daqueles que acreditam que o trabalho escravo precisa ser melhor 
esclarecido e afirma o seguinte: “É claro que todos somos contra o 
trabalho escravo, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas na 
PEC. Como votar algo no escuro? Ainda existe uma dúvida da 
sociedade porque esse assunto é bastante complexo, tanto do 
ponto de vista conceitual quanto do prático” (SENADO, 2014) 

Os ruralistas ainda se posicionam defendendo a possi-
bilidade de que esse confisco da propriedade que exploram tra-
balho análogo ao de escravo, que serão destinadas a reforma 
agrária, pudesse trazer incentivo para o Movimento Sem Terra, 
havendo desse modo, um maior estimulo à invasões. 
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CONCLUSÃO 
  
O Brasil no ranking de pesquisas feitas sobre escravidão 

contemporânea não se encontra no pior lugar mas também não é 
exemplo a se copiar no que diz respeito a esse tema. Porém, o 
Brasil é sim exemplo internacional, no que diz respeito ao combate 
do trabalho análogo ao de escravo. Pois, o Ministério Público junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma atuação bem 
positiva, já tendo conseguido resgatar, até o corrente ano, em tono 
de 46 mil trabalhadores que se encontravam em condições análoga 
a de escravo. 

Os congressistas também foram e são peças fundamentais 
para conseguir fazer com que esse tipo de trabalho se enfraqueça 
no nosso país, pois eles tem a possibilidade de criar leis que 
consigam dirimir esse problema.  

E resultado disso foi a elaboração da PEC 438, que apesar 
de todos os problemas enfrentados, de todas as divergências de 
opiniões, um grande passo foi dado no momento em que conse-
guiu aprova-la.  

A população também teve uma participação bem especial 
e de extrema importância para que houvesse essa mudança na 
redação do artigo 243, e a PEC só conseguiu lograr êxito por conta 
de toda a mobilização feita com movimentos e abaixo assinados 
durante todo o tempo em que a proposta ficou parada na Câmara. 

Apesar de a EC 81/01 ser motivo de comemoração entre 
os brasileiro, ainda há um caminho a ser percorrido; ainda é 
preciso que haja uma regulamentação no que diz respeito ao 
trabalho escravo. Como bem explicitou a nova redação do art. 243, 
para que haja a expropriação das propriedades que explorem o 
trabalho escravo, é preciso que haja uma regulamentação na 
definição do trabalho escravo.  

O trabalho análogo ao de escravo está longe de ser erra-
dicado, apesar de já ter sido feito muito para combater essa 
prática, há ainda muito o que ser feito.  



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 225 

É preciso uma participação ativa do legislativo, executivo 
e judiciário e ainda é necessário a ajuda da população, para que no 
futuro não se veja pessoas sendo exploradas dessa maneira tão 
mesquinha. 
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A EVOLUÇÃO DA ESTABILIDADE DA 

EMPREGADA GESTANTE SOB A 

ÓTICA CONSTITUCIONAL 

 

Raysa Natiene de Araújo Rodrigues Campos1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A nossa Magna Carta, com o escopo de assegurar aos 
indivíduos uma digna condição de vida, consagrou em seu âmago 
um conjunto de direitos sociais calcado no Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana, fundamento da nossa República Federativa. 
Dentre essas garantias, pode-se destacar o acervo de direitos desti-
nados à melhoria da condição social dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

Em meio a essa proteção, o constituinte originário, em ra-
zão das inerentes peculiaridades da empregada gestante, deu 
maior esmero a essas trabalhadoras, resguardando a relação de 
emprego em face da dispensa arbitrária ou sem justa causa, pre-
vendo, nesse sentido, uma indenização compensatória, consoante 
previsão do art. 10, inciso II, alínea b, dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). A referida proteção se fun-
damenta, ainda, no plano internacional na Convenção nº. 103/1952 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

No entanto, em que pese à existência do referido preceito 
constitucional, não havia consenso doutrinário e jurisprudencial 

                                                 
1Bacharel em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
Campus I. Advogada e Servidora Pública da Universidade Estadual da 
Paraíba lotada na Pró-Reitoria de Gestão Financeira. 
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quanto à possibilidade de estender esse benefício às hipóteses de 
gestação nos contratos por prazo determinado, bem como no curso 
do aviso prévio trabalhado ou indenizado.  

Esse amparo especial, até então, não era aplicado de forma 
uniforme, pois não parecia razoável tolher o legítimo direito po-
testativo do empregador de romper o liame empregatício. Ade-
mais, temia-se que o excesso na proteção à mulher gestante pudes-
se causar desconforto patronal no que concerne a contratação de 
empregados do sexo feminino acentuando, dessa forma, a desi-
gualdade já existente no mercado de trabalho. 

Nesse diapasão, o presente artigo terá como foco a evo-
lução doutrinária e, sobretudo, jurisprudencial da estabilidade da 
gestante sob a ótica constitucional e suas implicações no âmbito ju-
rídico, com ênfase na mudança do Enunciado da Súmula nº 244 do 
Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alteração realizada, 
por meio da Lei Federal nº 12.812/2013, no Decreto – Lei n º 
5.452/1943 (Consolidação das Leis Trabalhistas). 
 

2 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 
 

A dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa 
República Federativa, possui papel primordial no ordenamento 
pátrio, pois tem o condão de delinear e traçar diretrizes para que 
seja dispensado tratamento especial a determinadas situações e 
pessoas que, por sua natureza, necessitam de singular proteção. 

A nossa Carta Política, em seu art. 6º, previu além de outros 
direitos essenciais à necessária qualidade de vida, a proteção 
expressa à maternidade e a infância, senão vejamos: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(Grifo nosso) 

Além disso, visando a melhoria da condição social dos 
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trabalhadores urbanos e rurais protegeu a Constituição Federal, 
em seu art. 7º, inciso I, a relação de emprego contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, prevendo para tanto indenização 
compensatória, além de outros direitos a serem regulamentados 
por lei complementar. 

Em razão disso, para fins de efetivação dessa proteção e 
com o escopo de resguardar a empregada gestante desde a 
promulgação da Magna Carta, foi estabelecido no art. 10, inciso II, 
alínea b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias a 
vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa da obreira, 
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

A proteção à maternidade no Brasil sofreu intensa influên-
cia das normas advindas da Organização Internacional do Tra-
balho, ganhando destaque as Convenções nº 3, de 1919, e nº 103, 
de 1952, tendo sido esta revisada pela Convenção nº 183 de 1999.  

Em relação à Convenção nº 183/1999, afirma Barros (2011, 
p. 864) que  

 
Esta última amplia sua esfera normativa estendendo a 
proteção à maternidade às mulheres que trabalham na 
economia informal, cuida da proteção à saúde da gestante, 
fixando em 14 semanas a duração da licença da empregada, 
com a possibilidade de sua prorrogação na hipótese de 
enfermidade ou complicações resultantes do parto. 

 
Esse parâmetro de proteção dispensada à maternidade foi 

ampliado pela nossa Constituição da República de 1988, visto que 
a licença maternidade passou a ser de 120 (cento e vinte) dias. 
Após vinte anos, foi editada a Lei 11.770/2008 que criou o “Pro-
grama Empresa Cidadã”, que visa assegurar a prorrogação da 
licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias, em situações 
específicas. 

Assim, como o preceito constitucional veda a despedida da 
gestante desde o momento da confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto, o período da estabilidade gestacional passa a 
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ser superior aos referidos 120 (cento e vinte) dias, já que esse 
representa tão somente o período no qual aquela poderá afastar-se 
do emprego sem prejuízo do salário. 

Verifica-se, dessa forma, que a estabilidade provisória se 
estende por um período de aproximadamente quinze meses, sen-
do nove meses de gestação, duração mais comum da gravidez, 
cinco meses, por força da norma constitucional referente à esta-
bilidade, além do aviso prévio de pelo menos trinta dias, que não 
pode ser concedido durante o período estabilitário.  

Observa-se, desse modo, que a proteção à estabilidade 
gestacional é, indubitavelmente, uma garantia de cunho social 
sendo necessária tão somente a confirmação do estado gravídico 
da empregada, assegurando Martins (2012, p. 432), nesse diapasão, 
que a estabilidade tem fundamento no princípio da justiça social, 
sendo decorrente do direito ao trabalho. 

Vê-se, ainda, que a previsão constitucional não estabeleceu 
qualquer distinção entre os contratos por prazo indeterminado e 
os por prazo determinado, pois o bem jurídico que se pretende 
resguardar é o nascituro e para tanto, faz-se mister assegurar a 
subsistência da genitora durante o início da vida do novo ser. 
Destarte, essa proteção constitucional vai além dos interesses da 
empregada gestante, posto que objetiva assistir a criança recém 
nascida de modo a assegurar suas necessidades básicas.  

Cumpre, no entanto, salientar que a estabilidade da ges-
tante não tem caráter absoluto, mas relativo, já que o referido art. 
10, II, b, do ADCT apenas veda a sua dispensa arbitrária ou sem 
justa causa, possibilitando, portanto, a despedida nas hipóteses em 
que o empregador possua justa causa para rescisão contratual. 

Em razão disso, deve o art. 10 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias, no que tange a estabilidade gesta-
cional, ser interpretado de forma a conceder a empregada gestante 
e ao nascituro especial e singular proteção, dando maior efeti-
vidade a essa garantia para que ambos possam ter acesso aos bens 
materiais imprescindíveis para uma existência digna. 

3 A ESTABILIDADE GESTACIONAL NOS 
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CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO 
 

De forma propedêutica, faz-se mister elucidar o significado 
de garantia no emprego para só então adentrarmos nas particu-
laridades do instituto da estabilidade gestacional. Consoante às 
lições de Delgado (2012, pág. 1.276) a garantia no emprego 

 
é a vantagem de caráter transitório deferida ao empregado 
em virtude de uma circunstância contratual ou pessoal 

obreira de caráter especial, de modo a assegurar a manu-
tenção do vínculo empregatício por um lapso temporal 
definido, independente da vontade do empregador.”(Grifo 
nosso) 

 
Assim, está a estabilidade provisória condicionada a uma 

situação singular que se encontra o obreiro, cujo gozo depende do 
cumprimento dos requisitos em lei estabelecidos, independente da 
manifestação volitiva do empregador. 

Especialmente, quanto à estabilidade da empregada ges-
tante, há divergência doutrinária acerca do seu termo inicial, pois 
inobstante o texto constitucional asseverar que a estabilidade 
inicia-se com a confirmação da gravidez, não especifica o que seria 
essa confirmação.  

Martins (2012, p. 445), considera que o importante é a 
confirmação da gravidez para a própria empregada e não para o 
empregador. Nesse sentido, Barros (2011, p. 878) afirma que a 
confirmação da gravidez não se confunde com a comunicação ao 
empregador, devendo a empregada na época da dispensa ter, pelo 
menos, ciência do seu estado gravídico, senão vejamos: 
 

Se à época em que o empregador a dispensou, ainda que 
sem justa causa, exercendo um direito potestativo, nem 
sequer a empregada tinha ciência da gravidez, entendemos 
que o ato jurídico alusivo à resilição se tornou perfeito e 
acabado, não se podendo atribuir responsabilidade ao 
empregador. 

No entanto, em consonância com a jurisprudência, Cassaré 
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(2010, p. 1127-1129) afirma que a empregada terá direito à reinte-
gração ou indenização desde a concepção, desde que esta tenha se 
dado no curso do contrato de trabalho. 

Corroborando tal entendimento, assevera Delgado (2012, p. 
580) que 

 
Em conformidade com a jurisprudência, tal garantia é obje-
tiva, contando-se a partir da confirmação efetiva da gestação 
– isto é, desde a concepção -, independentemente da ciência 
do fato pelo empregador e até mesmo pela própria traba-
lhadora. 

 
Assim, majoritariamente a doutrina e a jurisprudência em 

consonância com os preceitos oriundos do âmbito internacional, 
entendem que a estabilidade da gestante deve ser resguardada 
desde a concepção, independente da ciência da gestação pelo 
empregador, bem como pela própria empregada. 

Essa estabilidade provisória, inerente aos contratos por 
prazo indeterminado, suscitou dúvidas quanto à sua aplicação nos 
contratos a termo que, segundo o § 1º do art. 443 da CLT, são 
aqueles cuja vigência depende de termo prefixado ou da execução 
de serviços especificados ou ainda da realização de certo aconte-
cimento suscetível de previsão aproximada. Passemos, então, a 
análise. 

Em virtude do Princípio da Continuidade da Relação de 
Emprego os contratos laborais, em regra, são pactuados por prazo 
indeterminado. Delgado (2012, p. 205) dispondo a respeito 
assevera que 
 

É de interesse do Direito do Trabalho a permanência do 
vínculo empregatício, com a integração do trabalhador na 
estrutura e dinâmica empresariais. Apenas mediante tal 
permanência e integração é que a ordem justrabalhista po-
deria cumprir satisfatoriamente o objetivo teleológico do 
direito do trabalho, de assegurar melhores condições, sob a 
ótica obreira, de pactuação e gerenciamento da força de 
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trabalho em determinada sociedade. 

 
Tanto é assim que, visando desestimular o rompimento do 

liame empregatício, a dispensa sem justa causa do empregado é a 
forma de ruptura contratual mais onerosa para o empregador, pois 
se busca proteger o obreiro, parte hipossuficiente da relação 
empregatícia, com o escopo de minimizar, no âmbito jurídico, o 
desequilíbrio fático do contrato de trabalho. 

Além disso, o referido princípio tem o condão de criar 
presunções mais favoráveis ao obreiro. Nesse sentido, editou o 
Tribunal Superior do Trabalho a Súmula 212 que assim dispõe: 

 
Enunciado nº 212 – TST 
Ônus da Prova – Término do Contrato de Trabalho – 
Princípio da Continuidade 
O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando 
negados a prestação de serviço e o despedimento, é do 
empregador, pois o princípio da continuidade da relação de 
emprego constitui presunção favorável ao empregado. 

 
Em razão do exposto, os contratos a termo tornam-se exce-

ção no âmbito laboral, de modo que somente podem ser firmados 
nas hipóteses em lei determinadas. Estabelece, dessa forma, o § 2º 
do art. 443 da CLT as situações que podem ensejar a contratação 
por prazo determinado, vejamos: 

 
§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se 
tratando: 
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo; 
b) de atividades empresariais de caráter transitório; 
c) de contrato de experiência.  

 
Além dessas hipóteses, há outras estabelecidas em leis 

específicas como o contrato de safra previsto na Lei nº 5.889/1973 
e o contrato por obra certa disposto na Lei nº 2.959/1956. Cumpre 
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elucidar que tanto os contratos por prazo certo previstos na CLT 
quanto os demais estabelecidos em leis especiais possuem pecu-
liaridades diversas quanto a sua vigência, prorrogação e outros 
aspectos pertinentes de observância obrigatória, pois uma vez 
descaracterizados transmudar-se-ão em contrato por prazo inde-
terminado. 

Nessa espécie contratual, desde o início da execução o 
empregado tem pleno e inequívoco conhecimento do seu término, 
motivo pelo qual o entendimento doutrinário e jurisprudencial de 
outrora não estabelecia qualquer tipo de estabilidade ou indeni-
zação, exceto as inerentes a essa modalidade contratual, visto que 
o contrato, por sua natureza, se encerrava de forma automática 
quando cumprido o prazo estabelecido. 
 Não se cogitava, sequer, a configuração de dispensa arbi-
trária nessas situações, pois a extinção do contrato de trabalho se 
operava pelo decurso do tempo. Ora, como assegurar estabilidade 
em contratos que, por sua natureza, possuem prazo certo e se 
findam pelo mero cumprimento do prazo inicialmente estabe-
lecido? 

Entretanto, instada a se manifestar acerca da estabilidade 
gestacional, a nossa Suprema Corte ampliou a esfera de proteção à 
maternidade e entendeu que a garantia no emprego deve ser 
observada e aplicada em qualquer situação independente do 
vínculo, senão vejamos: 
 

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CAR-
GO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
(ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 
103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENA-
MENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) 
– PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – 
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COM-
PETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O 
acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à 
estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia 
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social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva 
do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a 
este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, 
quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. – As 
gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se 
cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico 
a elas aplicável, não importando se de caráter 
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo 
aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de 
função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo 
determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do 
art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm 
direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a 
confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) 
meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à 
licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 
39, § 3º), sendo-lhes preservada, em 237onseqüência, nesse 
período, a integridade do vínculo jurídico que as une à 
Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da 
integral percepção do estipêndio funcional ou da 
remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 
103/1952. – Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa 
arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo 
jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante 
(servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma 
indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) 
meses após o parto, casoinocorresse tal dispensa. Precedentes. 
(STF-RE 634093 AgR/DF, AG.REG. NO RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julga-
mento: 22/11/2011 Órgão Julgador: Segunda Turma) (Grifo 
nosso). 

 
Em razão disso, antes da modificação jurisprudencial, os 

próprios julgados do Tribunal Superior do Trabalho já começavam 
a apresentar divergência acerca da estabilidade provisória gesta-
cional nos contratos por tempo determinado: 

 
 
RECURSO DE REVISTA – GESTANTE – ESTABILIDADE 
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PROVISÓRIA –CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Estabelece 
o art. 10, II, “b”, do ADCT/88 que é vedada a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde 
a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, não 
impondo nenhuma restrição quanto à modalidade de 
contrato de trabalho, mesmo porque a garantia visa, em 
última análise, à tutela do nascituro. O entendimento 
vertido na Súmula nº244, III, do TST encontra-se superado 
pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no 
sentido de que as empregadas gestantes, inclusive as 
contratadas a título precário, independentemente do 
regime de trabalho, têm direito à licença maternidade de 
120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto. Dessa orientação 
dissentiu o acórdão recorrido, em afronta ao art. 10, II, “b”, 
do ADCT/88.15 (TST. Recurso de Revista nº. 1601-
11.2010.5.09.0068.Relator: Ministro Veira de Mello Filho, 
Brasília, 29 fev 2012. Publicado em 09 mar 2012) (Grifo 
nosso). 

 
Assim, visto que tal contexto ensejava evidente insegurança 

jurídica em razão das decisões díspares sobre o tema e, ainda, que 
o Tribunal Superior do Trabalho, contraditoriamente, vinha se 
posicionando em desfavor da Constituição e das normas interna-
cionais a respeito, em setembro de 2012, o Pleno do TST rediscutiu 
o item III do Enunciado nº. 244 da Súmula de Jurisprudência, cuja 
redação passou a ser a seguinte: 

 
Enunciado nº 244 – TST 
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do 
item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
14.09.2012) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012 
I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador 
não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente 
da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT). 
II – A garantia de emprego à gestante só autoriza a reinte-
gração se esta se der v o período de estabilidade. Do 
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contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais 
direitos correspondentes ao período de estabilidade. 
III – A empregada gestante tem direito à estabilidade 
provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na 
hipótese de admissão mediante contrato por tempo 
determinado. (Grifo nosso) 

 
A referida alteração, além de atender os precedentes da 

nossa Corte Suprema, está em perfeita consonância com a Conven-
ção nº. 103 da Organização Internacional do Trabalho ratificada 
pelo Brasil em 18 de junho de 1965, que prevê a obrigatoriedade de 
proteção à gestante e ao seu filho sem fazer qualquer distinção 
quanto às modalidades contratuais de trabalho, seja por tempo 
determinado ou não. 

Dessa forma, deve o empregador se adequar a essa nova realidade, 
pois em caso de descumprimento a empregada deve ser reintegrada ou 
indenizada por todo o período referente à estabilidade. A alteração, por-
tanto, realizada pelo TST vai além dos interesses dos empregadores 
ou da própria gestante, posto que objetiva proteger o ser que está 
por vir, conferindo maior densidade aos preceitos constitucionais 
que resguardam a criança e, consequentemente, à vida. Nesse 
sentido, afirma Calil (2007, p. 58) que as normas de proteção à 
gravidez e à maternidade destinam-se não apenas à trabalhadora, 
mas, principalmente, para proteger o filho desta mulher desde a 
sua concepção. 

As discussões, portanto, quanto à estabilidade gestacional nos 
contratos a termo foram superadas, posto que fora dispensada ao 
nascituro proteção integral independente da modalidade contratual que se 
encontra a empregada, e tal interpretação extensiva se justifica pela carga 
axiológica que paira sobre à maternidade e, por conseqüência, se sobrepõe 
ao direito potestativo do empregador de desfazer o liame empregatício. 

 
 
 
4   A ESTABILIDADE GESTACIONAL NO CURSO DO 
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AVISO PRÉVIO 
 

Suplantada a possibilidade de assegurar a garantia de em-
prego à empregada gestante nos contratos por prazo determinado, 
surgiram inúmeros questionamentos quanto a sua aplicação no 
curso do aviso prévio. 

Consoante intelecção de Delgado (2012, p. 1194), o aviso 
prévio pode ser conceituado como  

 
instituto de natureza multidimensional, que cumpre as 
funções de declarar à parte adversa a vontade unilateral de 
um dos sujeitos contratuais no sentido de romper, sem justa 
causa, o pacto, fixando, ainda prazo tipificado para a res-
pectiva extinção, com o correspondente pagamento do 
período do aviso.  

 
Dessa forma, o aviso prévio é um instituto inerente aos 

contratos por prazo indeterminado que, conforme previsão do § 1º 
do art. 487 da CLT, integra para todos os fins o tempo de serviço 
do empregado, de modo que os efeitos do contrato de trabalho, 
ainda que indenizado o aviso, somente se encerra após o término 
deste. 

No entanto, a garantia de emprego durante esse período 
ensejava dúvidas, já que era questionado se a projeção dos efeitos 
do contrato de trabalho pelo período do aviso prévio possuía 
apenas fins patrimoniais em virtude do disposto na Súmula 371 do 
TST, vejamos: 

 
Enunciado nº 371 – TST 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVE-
NIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTE  
A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela 
concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos 
limitados às vantagens econômicas obtidas no período de 

pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No 
caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso 
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prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa 
depois de expirado o benefício previdenciário. (ex-OJsnºs 40 
e 135 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 28.11.1995 
e 27.11.1998) (Grifo nosso). 

 
No que concernem, contudo, as hipóteses em que o 

empregado está no gozo de alguma estabilidade entendeu o TST 
que deve o empregador aguardar o decurso do período estabili-
tário para só então conceder o aviso, visto que são institutos 
incompatíveis, vejamos: 

 
Enunciado nº 348 – TST 
AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA 
GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE (mantida) - 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da 
garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois 
institutos. (Grifo nosso) 

 

Ocorre que a edição da referida Súmula não elucidou a 
possibilidade de assegurar a garantia no emprego quando o fato 
gerador da estabilidade ocorrer no curso do aviso prévio. Quanto 
a esse impasse, inicialmente, o TST se posicionou no sentido de 
não concessão da estabilidade provisória à empregada gestante, 
pois se entendia que o aviso prévio se encontrava sujeito um termo 
final: 

 
GESTANTE - GRAVIDEZ NO CURSO DO AVISO-
PRÉVIO - NÃO GERAÇÃO DE ESTABILIDADE - 

SÚMULA 371 DO TST. A questão da aquisição de 
estabilidade no curso do prazo correspondente ao aviso pré-
vio já se encontra pacificada nesta Corte, através da Súmula 
371, segundo a qual a projeção do contrato de trabalho para 
o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem 
efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no pe-
ríodo de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas 
rescisórias. Assim, o fato da Reclamante ter engravidado no 
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curso do aviso prévio não faz nascer a estabilidade própria 
da gestante, pois do contrário a concepção poderia se 
converter em meio de frustar o exercício do direito potes-
tativo do empregador, de resilição do contrato de trabalho, 
vindo a pagar por período sequer trabalhado, em caso de 
constatação tardia da gravidez.Recurso de revista provido. 
(TST - RR: 1957006020035150067 195700-60.2003.5.15.0067, 
Relator: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 
27/06/2007, 4ª Turma, Data de Publicação: DJ 10/08/2007.)  

 
No entanto, com espoco de atribuir maior efetividade ao 

preceito constitucional e ainda aplicar de forma plena o Princípio 
norteador do nosso ordenamento, qual seja, o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, o TST alterou seu posicionamento 
estendendo às empregadas gestantes estabilidade provisória no 
emprego durante o aviso prévio, seja ele trabalhado ou inde-
nizado, conforme pode ser observado a seguir: 
 

RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PROVI-
SÓRIA. GESTANTE. CONCEPÇÃO NO CURSO DO 
AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. No caso, a reclamante 
engravidou durante o aviso-prévio indenizado, ou seja, na 
vigência do contrato de trabalho, e faz jus, portanto, à 
indenização decorrente da estabilidade. Esse é o entendi-
mento da SBDI-1 do TST. Por outro lado, mesmo que o 
empregador não tenha ciência da gravidez, havendo a 
dispensa imotivada, permanece o direito ao pagamento da 
indenização correspondente ao período da estabilidade 
provisória, pacificando-se o entendimento quanto à respon-
sabilidade objetiva do empregador (Súmula nº 244, I, do 
TST). Recurso de revista a que se dá provimento. (TST - RR: 
11584920115090028.1158-49.2011.5.09.0028, Relator: Kátia 
Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 24/04/2013, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2013) 

 
Após acaloradas discussões, recente alteração realizada na 

CLT, por meio da Lei Federal nº 12.812/2013, publicada no DOU 
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em 17/05/2013, pôs termo a essa contenda, estabelecendo o art. 
391-A que a estabilidade será assegurada ainda que a gravidez 
tenha se dado no curso do aviso prévio, vejamos: 

 
Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo 
no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo 
do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à 
empregada gestante a estabilidade provisória prevista na 
alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

 
Destarte, em virtude dessa alteração legislativa qualquer 

questionamento quanto à aplicação da estabilidade durante o 
aviso prévio trabalhado ou indenizado torna-se absoleto, pois a 
garantia no empregado passa a ser assegurada mesmo nessas 
situações delicadas aumentando, ainda mais, a esfera de proteção 
da empregada gestante e, sobretudo, do nascituro. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A nossa Marga Carta dentre os direitos sociais elencados 

em seu art. 6º previu a proteção à maternidade e a infância, 
assegurando, em seu art. 10, a estabilidade provisória da gestante, 
de modo a protegê-la contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa. 

A proteção à maternidade no ordenamento pátrio sofreu 
forte ingerência da legislação estrangeira, em especial das normas 
oriundas da Organização Internacional do Trabalho, pois foram 
editadas Convenções que estabelecem a proteção à gestante e ao 
seu filho independente da modalidade contratual. 

Além disso, em virtude da influência do Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana a estabilidade provisória que dan-
tes era garantida apenas nos contratos por prazo indeterminado, 
hodiernamente, com o fim de acompanhar a dinamicidade social e, 
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sobretudo, os anseios dos indivíduos, fora alargada refletindo seus 
efeitos nos contratos a termo, bem como durante o período do 
aviso prévio. 

Essa ampliação se justifica pela necessidade impostergável 
de garantir não só a gestante, mas, sobretudo, ao nascituro uma 
condição digna de vida, ao menos nos primeiros meses de vida do 
novo ser, assegurando suas necessidades primárias. 

A nossa Suprema Corte, instada a se manifestar a respeito, 
até mesmo antes do Tribunal Superior do Trabalho, se posicionou 
no sentido de ampliação dessa garantia, pois entendeu ser possível 
a aplicação da estabilidade provisória no emprego independente 
da modalidade contratual e do vínculo estabelecido.  

Tal entendimento influenciou as Turmas do Tribunal Su-
perior do Trabalho gerando decisões díspares na Corte, o que 
estava ocasionando forte insegurança jurídica no âmbito laboral, 
pois como não havia um entendimento consolidado às empre-
gadas ficavam à mercê do contexto que se delineava.  

Em razão disso, visando unificar e suplantar as discussões 
a respeito, o Tribunal Superior do Trabalho alterou o item III da 
Súmula 244 e passou a garantir a empregada gestante o direito à 
estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do 
ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por 
tempo determinado. 

Perpassada tal fase, passou-se a questionar a possibilidade 
de garantia no emprego da gestante no curso do aviso prévio. 
Inicialmente, entendeu-se que o aviso prévio gerava efeitos apenas 
patrimoniais, o que rechaçava qualquer possibilidade de estabili-
dade provisória. No entanto, recente alteração realizada na Conso-
lidação das Leis Trabalhistas, por meio da Lei Federal nº 
12.812/2013, pôs fim à contenda, pois o art. 391-A passou a ga-
rantir, expressamente, estabilidade gestacional no curso do aviso 
prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. 

Destarte, vê-se uma cristalina evolução no instituto da esta-
bilidade provisória garantida à empregada gestante, quebrando-se 
os paradigmas quanto a sua aplicação nos pactos laborais a termo, 
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bem como no curso do aviso prévio, pois não pode o Direito 
Laboral se curvar a literalidade dos preceitos legais que não aten-
dem a real necessidade do obreiro, parte hipossuficiente da relação 
empregatícia. 

Diante de todo o exposto, constata-se que a proteção à 
gestante vai além dos interesses da própria empregada e do 
empregador, pois tem como bem jurídico o nascituro, à vida, 
merecendo, dessa modo, especial esmero do ordenamento pátrio 
no que concerne a garantia das suas necessidades basilares de 
forma digna. 
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O TRABALHO DO PRESO  

NO ORDENAMENTO  

JURÍDICO BRASILEIRO 
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Sérgio Cabral dos Reis2 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Trabalho significa exercício físico, mental ou intelectual, 

para fazer ou conseguir algo. É isso que projetos desenvolvidos 
pelas Secretarias de Justiça (SEJUS) de diversos Estados do país 
vêm implementando, ou seja, projetos que buscam fornecer aos 
presos condições, por meio do trabalho, para serem inseridos no-
vamente na sociedade. 
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no Estado da Paraíba 
2 Mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade 
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Público da Paraíba (FESMIP-PB). Ex-juiz do trabalho no Paraná e em 
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O que se busca nestes projetos ou convênios celebrados 
com essas Secretarias é, justamente, humanizar as condições de 
cumprimento de pena, inserir os reeducandos no mercado de tra-
balho, fiscalizar o cumprimento das regras dos regimes semiaberto 
e aberto, com o propósito de afastar da sociedade a sensação de 
impunidade. Desse modo, o objetivo deste artigo é fazer uma re-
flexão sobre o trabalho do presidiário no ordenamento jurídico 
brasileiro. Serão analisadas, portanto, as questões sobre os traba-
lhos interno e externo do preso, limite máximo para a contratação 
de reeducandos e a exclusão do regime celetista. 

Cabe ressaltar que as contratações realizadas por inter-
médio dos projetos citados são efetuadas com base na LEP, o que, 
em regra, não gera vínculo de emprego com o contratante. No 
entanto, caso haja desvirtuamento ou não cumprimento dos 
requisitos estabelecidos na LEP, poderá ser caracterizado o vínculo 
de emprego? Insta salientar, que, às vezes, tais contratações são 
realizadas apenas com um propósito disfarçado das empresas, que 
tentam fraudar o sistema jurídico e impedir a aplicação dos pre-
ceitos de ordem pública previstos nas leis de proteção ao trabalho, 
com o objetivo de obter lucro ou outras vantagens que não conse-
guiram com a contratação de trabalhadores livres. Este trabalho, 
portanto, é relevante, porque busca demonstrar a importância da 
ressocialização do preso e sua inclusão no mercado de trabalho, 
bem como avaliar a intenção e a responsabilidade das empresas na 
contratação de presidiários e o cumprimento pelas empresas dos 
requisitos estabelecidos pela LEP. 

 
 
2.  O TRABALHO DO PRESIDIÁRIO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  
 E NAS NORMAS INTERNACIONAIS 
 
Neste tópico, serão abordadas as fundamentações jurídi-

cas nacionais e internacionais que garantem ao preso o direito ao 
trabalho.  
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2.1 O TRABALHO DO PRESO E A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

 
De acordo com a evolução histórica das formas e dimen-

sões do conceito de trabalho (Strefling, 2006), pode-se concluir que, 
ao longo dos anos, o trabalho se tornou o meio de concretização da 
dignidade do trabalhador. Tornou-se direito fundamental garan-
tido constitucionalmente, sendo responsabilidade do Estado asse-
gurar a qualquer pessoa um trabalho digno que lhe imprima um 
valor social. A Constituição Federal de 1988 não faz distinção entre 
pessoas livres e as que estejam em cumprimento de pena, sendo 
garantido a essas e àquelas o direito ao trabalho. Por isso, o 
trabalho do preso é uma das formas mais esperançosas de resso-
cialização do detento, é um direito garantido constitucionalmente. 
De acordo com Vólia (2011), “o trabalho tem a finalidade de 
reabilitação e exerce forte função socioeducativa ao permitir que o 
preso produza enquanto cumpre sua pena.” Logo, o trabalho traz 
em si um aspecto psicológico e social, proporcionando o equilíbrio 
mental por meio da ocupação e da reinserção do preso no mercado 
de trabalho após cumprir a pena. 

Para Greco (2007), o preso conserva todos os direitos não 
atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as auto-
ridades o respeito à sua integridade física e moral (art. 38, Código 
Penal). Entretanto, constantemente se vê o desrespeito aos direitos 
fundamentais do preso: cadeias lotadas, presos provisórios sem 
julgamento, cidadãos encarcerados e ociosos, sem contribuir em 
nada com a sociedade que paga a conta dos detentos presos. 
Mesmo com todos esses inconvenientes, ainda há soluções possí-
veis e plausíveis, para reduzir ou, até no futuro, eliminar os 
problemas carcerários, de forma que o preso tenha efetivamente 
garantidos os seus direitos mínimos previstos na Constituição 
Federal. Tais direitos dizem respeito à dignidade da pessoa 
humana e ao direito ao trabalho, inserido seu valor social. 

A Constituição da República de 1988 estabelece como 
fundamento do Estado Democrático de Direito a dignidade da 
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pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Cabe ao Estado 
proporcionar aos presos meios para serem reinseridos na socie-
dade. Meios estes que não devem ferir a sua dignidade, como nos 
tempos passados que lhes eram impostas penas de trabalhos 
forçados e outras ou, simplesmente, o seu encarceramento com o 
fim apenas de castigo. O trabalho forçado, naquela época, 
caracterizava a própria pena, o castigo com o fim de pagar pelo 
ilícito cometido. Hoje o trabalho que se quer impor aos detentos é 
o trabalho digno, com o fito de ressocialização e como meio de 
garantir o previsto constitucionalmente. 

 
2.2 O TRABALHO DO PRESO E AS NORMAS 

INTERNACIONAIS 
 
O trabalho é uma das formas de preservação da dignida-

de do ser humano e representa uma condição de sociabilidade. Por 
isso, não apenas o ordenamento nacional como a ordem internaci-
onal preveem meios de combate à exploração da mão de obra do 
preso, seja por meio de vedações a trabalhos forçados e obrigató-
rios ou a trabalhos que degradem a condição humana. Uma dessas 
vedações está prevista no art. 2º da Convenção nº 29 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece que trabalho 
forçado ou obrigatório é o exigido de um indivíduo sob ameaça de 
qualquer castigo e para o qual não tenha oferecido de livre vonta-
de, exceto quando for consequência de condenação judicial. 

O que se conclui é que, em um primeiro momento, está-se 
diante de uma posição onde deve imperar o requisito vontade, ou 
seja, a todo e qualquer cidadão, deve ser dada a opção pela escolha 
do trabalho que se quer realizar. Em um segundo momento, a 
Convenção autoriza o trabalho forçado ou obrigatório como ativi-
dade laboral no cárcere, desconsiderando a livre escolha do ape-
nado. Ademais, condiciona esse trabalho a ser executado sob a vi-
gilância e controle das autoridades públicas, impedindo que o in-
divíduo seja posto à disposição de particulares. Esse ponto merece 
uma ressalva, isto é, com a constante onda de privatizações dos 
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presídios, a vigilância passaria ao controle de entidades privadas, 
portanto o trabalho dos presidiários estaria sob esse controle, con-
trariando a disposição de tal Convenção. Cabe ressaltar que o lu-
cro desse trabalho seria revertido a essas entidades, que se valeri-
am de uma mão de obra barata para a obtenção de vantagens eco-
nômicas e a sustentação do capitalismo. 

Além dessa Convenção, há outro instrumento normativo 
internacional que trata do trabalho dos presos. Este instrumento 
foi denominado de Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos, 
o qual foi aprovado pelo Conselho Econômico e Social pelas suas 
Resoluções 663 C (XXIV), de 31/07/1957 e 2076 (LXII), de 
13/05/19773. A regra mínima de nº 71 assegura ao presidiário o 
direito ao trabalho. Trabalho este que não deverá ser de natureza 
aflitiva, pois a pena já tem este caráter. O trabalho deve ser, por-
tanto, o meio para dar capacidade aos presos de ter um instrumen-
to, para que, honesta e dignamente, possam retornar ao convívio 
social e garantir a existência e a sobrevivência sua e de seus famili-
ares. A Regra Mínima nº 71.6 prevê que a escolha pelo tipo de tra-
balho que o preso deseja executar deve ser feita dentro dos limites 
compatíveis com a seleção profissional apropriada. 

Aqui está expresso o mesmo fundamento previsto na 
Convenção nº 29 da OIT, ou seja, a livre escolha pelo trabalho, re-
forçando ainda mais o requisito voluntariedade discutido acima. 
Tal requisito é previsto também no Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela Resolução nº 2200-A 
(XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16/12/66 e rati-
ficada pelo Brasil em 24/01/92 nos § 1º e § 2º do artigo 6º. 

O interesse do preso pela escolha de um trabalho tem du-
as vertentes: a primeira, como meio de redução de sua pena, e a 

                                                 
3 Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Presos. 
Disponível na WWW:<URL: http://translate.google.com.br/ 
translate?hl=pt-
BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treat
mentprisoners.htm. Data de acesso: 02/02/2013. 

http://translate.google.com.br/%20translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
http://translate.google.com.br/%20translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
http://translate.google.com.br/%20translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
http://translate.google.com.br/%20translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
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segunda, como fonte para a sua ressocialização e inclusão no mer-
cado de trabalho, que deverá ser obtido por intermédio de orienta-
ção e formação técnica e profissional adequadas. Já o interesse das 
instituições privadas em oferecer e acolher tal mão de obra, talvez, 
seja a sua contribuição com entidade econômica e social, para dar a 
oportunidade e as condições de aprendizagem a esses trabalhado-
res excluídos do meio social devido à sua restrição de liberdade. O 
intuito destas entidades pode ser levar a estes trabalhadores opor-
tunidades que não tiveram, quando estavam livres. 

No entanto, tais entidades não podem se valer de tal in-
tenção, às vezes, disfarçada, para lucrar com este trabalho. Por is-
so, a intenção esculpida nas Regras Mínimas para Tratamento do 
Preso é que “os interesse dos presos e da sua formação profissio-
nal, no entanto, não deve ser subordinado ao propósito de obter 
lucro financeiro de uma indústria.” Logo, o fim deve ser a resso-
cialização.   

Quanto ao salário, o artigo 7º do Pacto citado reconhece o 
direito de toda pessoa gozar de condições de trabalho justas e fa-
voráveis e ter uma remuneração equitativa. A remuneração dos 
detentos, como previsto na LEP, é inferior à paga aos trabalhado-
res livres, o que gera desigualdade, é vedado pela Constituição 
Federal de 1988 e desestimula o trabalho do preso. Diante do ex-
posto, conclui-se que é imprescindível o cumprimento dos objeti-
vos previstos na ordem internacional, para que seja possível atin-
gir o seu fim social. Para isso, será necessário o efetivo controle do 
trabalho dos reeducandos, por parte do Estado, para afastar a ex-
ploração do trabalho prisional de forma a aproximá-lo do trabalho 
constitucionalmente garantido. 

 
2. 3 O TRABALHO DO PRESO NA LEI DE EXECUÇÃO 

PENAL 
 
O trabalho do preso foi incluído no ordenamento jurídico 

brasileiro com a edição LEP em 1984. Esta lei possui um capítulo 
que trata especificamente do trabalho do preso. Essa mesma lei, 
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entretanto, garante apenas a relação de trabalho em seu sentido 
amplo, não sendo garantida aos mesmos a relação de emprego 
previsto na CLT. Essa exclusão está prevista no § 2º do artigo 28 da 
LEP. 

Em um primeiro momento, pode ser considerado plausí-
vel, pois tem o intuito de incentivar as empresas a contratarem tal 
mão de obra e reinserir o reeducando no mercado de trabalho. 
Mas, em um segundo momento, a que custo ou, até mesmo, com 
que intenção serão realizadas tais contratações? Insta salientar que 
a Resolução nº 14, de 11/11/1994, fixa as Regras Mínimas para o 
Tratamento do Preso do Brasil. Essa Resolução foi elaborada com 
base na LEP e traz em seu bojo um capítulo que trata do trabalho 
do preso e retrata as regras previstas pela ONU. Fazendo um 
comparativo entre as Regras Mínimas para Tratamento do Preso 
editadas pela ONU e as editadas pelo ordenamento brasileiro, 
pode-se concluir que a norma interna apresenta as disposições 
contidas no regramento internacional. 

Essas disposições buscam intensificar e ratificar o objetivo 
central na norma internacional e no ordenamento jurídico brasilei-
ro, o qual é a concretização do seu fim social, pedagógico e resso-
cializador. No âmbito da LEP, o trabalho terá caráter educativo e 
será um dever do detento conforme previsto no artigo 31: “o con-
denado à pena privativa de liberdade será obrigado ao trabalho na 
medida de suas aptidões e capacidade.” Será considerado um tra-
balho obrigatório, em que não há liberdade de escolha, diferente-
mente do que ocorre no trabalho desempenhado pelos trabalhado-
res livres, em que impera a espontaneidade. Pelo exposto, o traba-
lho obrigatório seria parte do cumprimento da pena? Ou um bene-
fício concedido em troca da remição dos dias de pena? Ou teria 
função educativa, de inclusão social? Afinal, qual a sua real finali-
dade? 

A resposta objetiva a essas questões é que o trabalho obri-
gatório traz em seu bojo todas essas finalidades. Primeiramente, 
seria parte do cumprimento da pena, pois o artigo 50 da Lei de 
Execuções Penais prevê que “comete falta grave o condenado à 
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pena privativa de liberdade que: VI- inobservar os deveres previs-
tos nos incisos II e V do art. 39 desta lei.” O artigo 39, por sua vez, 
estabelece que “constituem deveres do condenado: V- execução do 
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.” Em segundo lugar, 
teria finalidade de reduzir a pena na razão de um dia de pena para 
três dias de trabalho do condenado conforme artigo 126 e seus pa-
rágrafos da LEP. Entretanto, se cometer falta grave, o condenado 
perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a 
partir da infração disciplinar, como prevê o artigo 127 da LEP. 

Em terceiro lugar, o trabalho obrigatório, conforme artigo 
28 da LEP, teria uma finalidade educativa e produtiva como dever 
social e condição de dignidade humana. Esta Lei visa à defesa dos 
direitos dos apenados com o intuito de concretizar um direito pre-
visto na Constituição, ou seja, o direito ao trabalho digno como 
fonte de reintegração na sociedade. 

 
2.3.1. Dos trabalhos interno e externo e o limite máximo 

para contratação 
 
O trabalho do preso pode ser realizado internamente, no 

próprio presídio, ou externamente, em serviços ou obras públicas 
realizadas por órgãos da administração pública direta ou indireta. 
Quanto ao trabalho interno, o condenado à pena privativa de 
liberdade está obrigado ao trabalho à medida de suas aptidões e 
capacidade, nos termos do artigo 31 da LEP. Não há, portanto, 
liberdade de escolha do preso pelo trabalho ou não. O único 
requisito é que o trabalho a ser desempenhado seja compatível 
com suas aptidões e capacidade, com o fim de profissionalização 
do indivíduo. 

O trabalho oferecido deve ser um trabalho que proporci-
one aprendizado profissional, de forma que o preso possa compe-
tir em igualdade de condições com os trabalhadores livres, quando 
reencontrar a liberdade. O que se vê é que não há o menor interes-
se das entidades em ensinar aos detentos ofícios que lhes garantam 
meios de disputar e alcançar um trabalho digno. Muitas vezes, o 
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trabalho oferecido é monótono, repetitivo e não agrega nem um 
valor ou conhecimento ao preso e atende, tão-somente, ao interes-
se do capitalismo desenfreado. 

O trabalho externo é permitido em serviços ou obras pú-
blicas realizadas por órgãos da administração pública direta ou 
indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra 
a fuga e em favor da disciplina. Diferentemente do trabalho inter-
no, o §3º do artigo 36 da LEP prevê o requisito da voluntariedade 
para a prestação do serviço externo, ou seja, “a prestação de traba-
lho à entidade privada depende do consentimento expresso do 
preso”. 

Como se viu na Convenção nº 29, o trabalho forçado ou 
obrigatório é aquele em que não há voluntariedade e que pode ser 
exigido do indivíduo como consequência de uma condenação ju-
dicial. Ao contrário do previsto nessa Convenção, a LEP exige o 
consentimento do preso para a realização de trabalhos externos, 
sendo um requisito fundamental. Além desse requisito, a Lei pre-
vê outros para o trabalho externo do condenado, que são: a neces-
sidade de autorização da direção do estabelecimento, aptidão, dis-
ciplina, responsabilidade e cumprimento mínimo de 1/6 da pena 
pelo condenado. Assim, é possível a realização de trabalhos exter-
nos para os presos que estejam cumprindo pena nos regimes fe-
chado, semiaberto e aberto. O trabalho, seja interno ou externo, irá 
criar no preso uma perspectiva de vida, um futuro melhor para si 
e para sua família, cumprindo, assim, o objetivo primordial da 
LEP. 

A LEP disciplina, no §1º do artigo 36, o limite máximo 
permitido para a contratação de presos, ou seja, o limite máximo 
do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de em-
pregados da obra. Tal limite é estabelecido para o trabalho exter-
no, sendo a lei omissa em relação ao trabalho interno. Entende-se, 
contudo, que tal limite também deve ser aplicado ao trabalho in-
terno, pois a lei deve ser interpretada de forma abrangente e não 
apenas literal. 
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O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro - (LINDB) dispõe que, “na aplicação da lei, o juiz aten-
derá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem co-
mum”. O que se busca com esta interpretação é garantir o fim so-
cial da lei e, principalmente, o objetivo maior do legislador, o qual 
foi garantir o trabalho ao preso, mas, ao mesmo tempo, evitar o 
abuso nas contratações e garantir o emprego aos trabalhadores li-
vres. A limitação do número de presos, portanto, visa justamente 
afastar a exploração da mão de obra carcerária, já que é menos 
onerosa para as empresas. Evita-se, assim, que as empresas man-
tenham em seu quadro de funcionários apenas detentos. Dessa 
forma, o referido limite deve ser aplicado tanto para o trabalho 
externo quanto para o trabalho interno, cumprindo a finalidade e a 
intenção do legislador de restringir a utilização da mão de obra de 
presidiários em defesa do direito ao trabalho dos demais integran-
tes da sociedade. 

 
2.3.2. O resultado do trabalho do preso deve ser 

revertido a quem? 
 
O preso pode realizar serviços internamente no presídio, 

sob a gerência do Estado ou da iniciativa privada que venha a 
celebrar convênio com as Secretarias de Estado de Justiça (SEJUS). 
Pode ainda trabalhar fora do presídio e sob as ordens do respon-
sável pela empresa privada contratante deste serviço. Quanto ao 
trabalho interno, a LEP estabelece, em seu artigo 34, que “o 
trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, 
com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação 
profissional do condenado.” Nesse caso, a entidade gerenciadora é 
incumbida, conforme §1º do artigo 34 da LEP, de promover e 
supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, 
encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar des-
pesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. 

Além disso, o §2º do mesmo artigo prevê que “o governo 
federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a ini-
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ciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referen-
tes a setores de apoio dos presídios.” A influência do capital pri-
vado, nesses casos, dá-se de forma bastante restrita, dado que não 
há o controle total sobre a mão de obra carcerária, não estando esta 
à disposição daquele. Mesmo assim, pode-se questionar, nesse 
ponto: a quem pertencerá o resultado/produto do trabalho do 
preso realizado internamente no presídio? Para responder a esse 
questionamento, o legislador incluiu, no artigo 35 da LEP, que 
prevê que os produtos do trabalho prisional serão adquiridos pela 
Administração Pública. 

Ademais, as importâncias arrecadadas com as vendas re-
verterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o 
artigo 34 da LEP ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Porém, 
nos casos dos convênios celebrados com a iniciativa privada, o 
produto do trabalho do preso é revertido para a empresa, que ex-
plorou a mão de obra carcerária com um custo reduzido, e não pa-
ra o Estado. Nesse caso, o bem produzido será da empresa que 
contratou o trabalho do preso, e a ela será revertido o lucro da 
venda. 

Diante desse quadro, há diversas vantagens para a inicia-
tiva privada celebrar convênio com as Secretarias de Estado de 
Justiça (SEJUS) para a contratação da mão de obra de presos. Em 
primeiro lugar, a vantagem está na remuneração que será paga, 
pois a LEP prevê que a remuneração não será inferior a três quar-
tos do salário-mínimo. Uma segunda vantagem está na exclusão 
do trabalho do preso do regime da CLT, pois as empresas ficam 
isentas dos encargos como férias, décimo terceiro salário, FGTS, 
INSS, ficando o custo da mão de obra bem menor que nas contra-
tações de trabalhadores livres. A terceira vantagem está na redu-
ção do custo de produção, porque, normalmente, não são cobrados 
das empresas taxas para uso do espaço e da estrutura do presídio, 
como água, luz, alimentação, dentre outros. E, por fim, a dedicação 
dos presos no desempenho das atividades costuma ser superior à 
dos trabalhadores livres. 
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Por outro lado, há também desvantagens neste tipo de 
convênios, que é a questão da alta rotatividade deste tipo de mão 
de obra, a impossibilidade de realização de horas extras, já que a 
LEP estabelece que a jornada diária de trabalho é de oito horas e, 
também, o custo necessário para adequar as instalações do presí-
dio, para comportar uma oficina de trabalho. Cumpre ressaltar que 
as vantagens são superiores às desvantagens, sendo a contratação 
desse tipo de mão de obra vantajosa para a iniciativa privada. 
Nesse ponto, é importante salientar que essas vantagens não po-
dem ser fator preponderante no momento dessas contratações, a 
tal ponto que desvirtuem o caráter socioeducativo, profissionali-
zador, psicológico e reintegrativo do trabalho. Essas contratações 
devem ter o intuito de inclusão social, e não o fim único de obten-
ção de lucro e exploração da mão de obra carcerária em detrimen-
to da mão de obra de trabalhadores livres. 

Diferentemente do trabalho interno, o trabalho externo é 
permitido em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da 
administração pública direta ou indireta ou entidades privadas, 
desde que tomadas cautelas contra a fuga. Teoricamente o traba-
lho externo deveria ser realizado apenas nessas circunstâncias, ou 
seja, obras públicas. Porém, na prática, há trabalhos externos em 
diversos ramos de atividade, como confecção, indústria de blocos 
de cimento, fábrica de materiais plásticos e outras. Normalmente, 
essas empresas celebram convênio com a SEJUS do Estado para a 
prestação do serviço em suas dependências, sob sua vigilância, 
tomando como fundamento jurídico o §2º do artigo 34 da LEP. 

Dessa maneira, as empresas pagam, normalmente, a estes 
trabalhadores o salário-mínimo, e não apenas os ¾ do salário-
mínimo estabelecidos no artigo 29 da LEP. E a remuneração paga 
deve atender ao disposto nas alíneas de ‘a’ a ‘d’ do §1º do artigo 
29. Além disso, o restante será depositado em caderneta de pou-
pança e constituirá o pecúlio, que será entregue ao condenado, 
quando posto em liberdade, como previsto no §2º do artigo 29 da 
LEP. Como se vê, a remuneração do trabalho do preso tem o intui-
to de não só garantir o sustento de sua família, mas também de 
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ressarcir as despesas do Estado e, principalmente, de dar condi-
ções do preso recomeçar a sua vida, quando for posto em liberda-
de. 

Nos casos de trabalho externo, quando o preso está cum-
prindo pena em regimes semiaberto e aberto, as oportunidades de 
emprego que se tem para abarcar tal mão de obra é a mesma para 
os casos de regime fechado, ou seja, mediante convênio com a ini-
ciativa privada, onde não lhes são garantidos os direitos trabalhis-
tas previstos na CLT. 

No caso do regime fechado, em que o trabalho será reali-
zado em serviços ou obras públicas, o produto do trabalho do pre-
so será revertido para o Estado, e caberá ao órgão da administra-
ção, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse 
trabalho, como prevê o §2º do artigo 36 da LEP. Já no caso dos re-
gimes semiaberto e aberto, o produto do trabalho do preso será 
revertido em favor da empresa que celebrou o convênio com a SE-
JUS, enquadrando-se na mesma situação do trabalho interno res-
saltado acima. Deve-se sempre lembrar que o fim do legislador, 
nesse ponto, é a reintegração social e a inserção desses trabalhado-
res no mercado de trabalho, e não a intenção disfarçada das em-
presas em alcançar maior lucro com a exploração de mão de obra 
barata. 

 
 
3. A EXCLUSÃO DO PRESO AOS DIREITOS 

PREVISTOS NA CLT: EXCLUDENTE ABSOLUTA 
OU RELATIVA? 

 
O ponto importante de todo este trabalho é exatamente 

responder por que não são garantidos aos trabalhadores presos os 
mesmos direitos trabalhistas previstos na CLT para os demais 
trabalhadores. Segundo Rui Alvim (1991, p. 39), “tal disposição 
cria incentivo à ganância do empresariado livre, à medida que o 
livra, nas contratações, do rol de direitos embutidos na legislação 
trabalhista, em cabal desrespeito à igualdade constitucional”. 
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O trabalho, seja do trabalhador livre ou preso, dignifica o 
ser humano, é uma questão de cidadania e um direito constitucio-
nal que deve ser garantido a todo cidadão. Por isso, é importante 
avaliar a intenção e a responsabilidade das empresas na contrata-
ção de presidiários, além do cumprimento dos requisitos estabele-
cidos pela Lei de Execuções Penais. 

Para Süssekind (2003, p. 217), em toda civilização, apare-
cem pessoas querendo fraudar o sistema jurídico em vigor, com 
vistas a obter vantagens desproporcionais em relação aos benefí-
cios que devem ser concedidos à sociedade. Por isso, devem ser 
verificadas as consequências destas contratações no meio social e 
no jurídico, com vistas a se evitarem abusos por parte dos empre-
gadores que tentem desvirtuar o objetivo principal da LEP e, fun-
damentalmente, a intenção do legislador de proporcionar aos pre-
sos uma forma eficaz de ressocialização e inclusão no mercado de 
trabalho, de maneira a contribuir com o crescimento saudável de 
toda a sociedade e com forma de sustento de seus familiares, pri-
vados do produto do trabalho do preso. 

O desvirtuamento da finalidade da lei deve assegurar aos 
trabalhadores presos os mesmos direitos dos trabalhadores livres. 
Há situações que ensejam a aplicação da CLT, por isso, em um 
primeiro momento, pode-se afirmar que a exclusão ao regime da 
CLT previsto na LEP é uma excludente relativa, pois é possível 
estabelecer a relação de emprego do preso com a empresa privada 
em algumas circunstâncias, como, por exemplo, nos trabalhos 
externos, quando o preso está cumprindo pena nos regimes 
semiaberto e aberto; já nos trabalhos internos, pode ou não ser 
possível a existência da relação de emprego. 

No caso do trabalho interno, como limpeza e organização 
do presídio, a relação de trabalho é realizada diretamente com a 
administração penitenciária, sendo, nessa situação, excludente 
absoluta quanto à aplicação da CLT, pois não será possível esta-
belecer vínculo de emprego entre o preso e a Administração Públi-
ca. Serão analisados a relação jurídica entre o preso e o tomador de 
serviço, os elementos fático-jurídicos da relação de emprego — de 



S U M Á R I O 
 

Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014| 263 

modo a identificar as situações em que será possível estabelecer o 
vínculo de emprego entre o preso e o tomador de serviços — e os 
propósitos de tais contratações sem cumprir os requisitos da LEP. 

 
3.1 A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE O 

PRESO E O SEU TOMADOR DE SERVIÇO: 
ELEMENTOS CARACTERIZADORES 

 
A Lei de Execuções Penais tem o fito de estabelecer as 

regras mínimas para o trabalho do preso. Dentre estas regras, há 
exclusão do preso aos direitos trabalhistas previstos na CLT. O 
intuito do legislador nesse ponto foi proporcionar um incentivo 
aos empresários, para contratarem este tipo de mão de obra. Tal 
iniciativa foi de grande valor social para os presidiários, que 
podem ser reinseridos no meio social por meio de seu trabalho. 
Iniciativas desta monta são de grande importância, para assegurar 
os direitos previstos na Constituição Federal de 1988. O que se 
busca é analisar a natureza jurídica do trabalho do preso, 
verificando a essência do instituto no ordenamento jurídico. Será 
tratado o fundamento jurídico mais usual para a exclusão do preso 
do regime da CLT, o qual é a falta do livre consentimento para a 
realização do trabalho. De acordo com a LEP, o trabalho do preso é 
considerado obrigatório, em algumas situações, e faz parte do 
cumprimento da pena, assim, não há liberdade de contratação. O 
preso, ao ser designado para o trabalho, não tem a opção de aceitá-
lo ou não, deixando de existir o requisito vontade. E, por isso, 
muitos doutrinadores afirmam que, como não é exigido o consen-
timento, não há relação de emprego, pois um dos requisitos para 
existência do contrato de trabalho seria justamente o poder de 
escolha e decisão do trabalhador, para aceitar ou não o trabalho4. 

                                                 
4 PENAFORT, Wueber Duarte. Lei de Execução Penal. Natureza Jurídica 
da Relação de Trabalho no cárcere. Disponível em WWW: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33047-
41538-1-PB.pdf>. Acesso em 02/02/2013. 
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Cumpre-se destacar que, para o trabalho interno, a Lei nº 
7.210/84 prevê, no artigo 31, que “o condenado à pena privativa 
de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões 
e capacidade”. Não existindo liberdade de escolha do preso pelo 
trabalho ou não, a única exigência é que o trabalho seja compatível 
com suas aptidões e capacidade. Já em relação ao trabalho externo, 
o §3º do artigo 36 da LEP prevê o requisito da voluntariedade para 
a prestação do serviço externo, ou seja, “a prestação de trabalho à 
entidade privada depende do consentimento expresso do preso.” 
Portanto, no caso do trabalho externo, é necessário o consenti-
mento expresso do preso, não sendo, então, obrigatório nesse caso. 
Dessa maneira, atende ao requisito de voluntariedade exigido 
pelos doutrinadores. 

O trabalho do preso estabelece uma relação de trabalho 
entre o reeducando e o estabelecimento penal ou com as entidades 
privadas, tomadoras do serviço do preso. Para alguns doutrina-
dores, o que diferencia a relação de emprego do mero trabalho 
prisional é o consentimento. O consentimento é um dos requisitos 
básicos para a existência de um contrato. Além desse requisito, é 
necessária a existência de agente capaz, de objeto lícito, de forma 
prescrita ou não defesa em lei (Martins, 2005). Quanto ao agente 
capaz, o preso cumpre este requisito, pois é apto a exercer os atos 
da vida civil, exceto aqueles restringidos pela perda da liberdade. 
O objeto, ou seja, o trabalho a ser executado pelo preso é lícito e 
permitido por lei. 

De acordo com a doutrina, existem três teorias que tratam 
especificamente da natureza jurídica da relação de trabalho que 
abrange o requisito do consentimento, são elas: teoria contratua-
lista, teoria anticontratualista e teoria mista. Para a teoria contra-
tualista, a relação entre empregado e empregador é um contrato. 
Segundo Martins (2005, p. 88), adepto da teoria contratualista, o 
contrato depende da vontade das partes, para que adquira eficácia 
jurídica. Para a teoria anticontratualista, não existe relação contra-
tual entre empregado e empregador, o que importa não é a 
vontade do trabalhador. O requisito vontade é irrelevante, o que 
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importa é o contrato realidade, vigorando o princípio da primazia 
da realidade. Segundo Nascimento (2009), “Enfim, pisar os pés no 
estabelecimento e começar a efetiva prestação dos serviços é o que 
basta.” A teoria mista é a adotada pela CLT no artigo 442, em que 
prevê que “contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou 
expresso, correspondente à relação de emprego.” Assim, a CLT 
adota, em parte, a teoria contratualista, quando se refere a “acordo 
tácito ou expresso”, e a anticontratualista, quando admite a 
expressão “relação de emprego”. 

Levando-se em consideração as teorias apresentadas e o 
requisito voluntariedade/ consentimento para a realização do tra-
balho do preso, conclui-se que a relação jurídica do trabalho do 
preso está intimamente relacionada à teoria anticontratualista, em 
que não é necessário o consentimento expresso do preso para a 
prestação do serviço nos trabalhos internos, em que são realizadas 
atividades para manutenção do presídio, e a administração e a 
vinculação são feitas diretamente com o estabelecimento penal; 
não há necessidade do consentimento do preso, sendo, portanto, 
obrigatório (JUNIOR, 2008). 

Como será visto, não seria possível configurar uma rela-
ção de emprego nessa hipótese. Já naqueles trabalhos internos em 
que as atividades são realizadas por intermédio de entidades pri-
vadas que celebrem convênio com a Secretaria de Estado de Justi-
ça, é possível, conforme a teoria anticontratualista, estabelecer, in-
dependente do requisito do consentimento, mas de acordo com a 
realidade dos fatos, uma relação de emprego. No caso dos traba-
lhos externos, em que é necessário o consentimento expresso do 
preso, o enquadramento pode ser feito na teoria anticontratualista, 
pois, apesar de já preencher o requisito de voluntariedade, alguns 
doutrinadores consideram apenas a exclusão dos direitos previstos 
na CLT incluída na LEP (Penafort, 2010). Para melhor esclareci-
mento, como o contrato é realizado entre Entidade Prisional, Enti-
dade Privada e o Presidiário, não sendo feito diretamente entre a 
entidade privada e o preso, pode ficar mascarado aqui o requisito 
vontade, e, por isso, cabe enfocar o contrato realidade, para se es-
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tabelecer a relação jurídica adequada e, ocorrendo o desvirtuamen-
to desta contratação, caracterizar o vínculo de emprego. 

 
3.2  A PRESENÇA DOS ELEMENTOS FÁTICO-

JURÍDICOS CARACTERIZADORES DA 
RELAÇÃO DE EMPREGO: RECONHECIMENTO 
DE VÍNCULO DE EMPREGO? 

 
A relação de emprego é fruto de diversos elementos 

fático-jurídicos. Esses elementos são aqueles que irão determinar a 
existência ou não da relação de emprego e estão previstos nos 
artigos 2º e 3º da CLT. Para que haja vínculo entre o trabalhador e 
o tomador de serviços, será necessária a existência de todos os 
elementos fático-jurídicos: habitualidade, subordinação, onerosi-
dade, pessoalidade. 

Entende-se por habitualidade o trabalho realizado de 
maneira não eventual, sendo requisito essencial para a configu-
ração do vínculo de emprego. A subordinação ocorre, quando o 
trabalhador desempenha suas atividades laborais com dependên-
cia do tomador de serviços. Este tem total poder, para ditar as 
regras, formas de prestação do serviço, podendo cobrar dos traba-
lhadores agilidade, técnica, perfeição na execução dos serviços. A 
onerosidade trata justamente da contraprestação, que deve ser 
proporcionada aos trabalhadores pela execução de um serviço, 
cabendo ao trabalhador sua força de trabalho, e, ao tomador de 
serviço, pagar salário pelo serviço prestado. Então, a todo serviço 
prestado, deverá existir uma contraprestação retributiva. A pes-
soalidade ocorre, quando o trabalhador presta serviço pessoal-
mente, intuito personae, não podendo fazer-se substituir por outro 
trabalhador. 

No caso do trabalho do preso, pode-se notar a presença 
de todos esses elementos fático-jurídicos. Normalmente, os convê-
nios estabelecem que a jornada de trabalho do preso é de 7 ou 8 
horas diárias, com descansos nos sábados, domingos e feriados. O 
trabalho é realizado com subordinação, pois há uma pessoa da 
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empresa responsável tanto para administrar o estabelecido no 
Convênio, como para cobrar o cumprimento das tarefas a serem 
executadas, como ocorre com os trabalhadores livres. As exigên-
cias na execução dos trabalhos dos presos são as mesmas dos 
trabalhadores livres, como o cumprimento de metas de produção, 
a execução do trabalho com a mesma perfeição técnica, tudo com o 
intuito de obter o maior lucro com um menor custo. Em relação ao 
elemento onerosidade, o trabalho do preso é remunerado assim 
como o do trabalhador livre. Entretanto, o valor pago aos presos é 
inferior aos pagos aos trabalhadores livres, o que fere o princípio 
da isonomia salarial previsto no artigo 7º da CF/88 e gera 
discriminação. Diante do exposto, é possível determinar os 
elementos caracterizadores da relação jurídica do preso com o 
tomador de serviços. Aqui, serão avaliadas três situações de 
trabalho: a) o trabalho interno sob a Administração do Estado; b) o 
trabalho interno sob a Administração da Iniciativa Privada (cele-
brados mediante convênio); e c) trabalho externo sob a Adminis-
tração da Iniciativa Privada. 

Na primeira situação, ou seja, nos trabalhos internos 
realizados pelo preso nas instalações da própria penitenciária, nos 
serviços de limpeza, cozinha, organização interna, não é possível 
estabelecer a relação de emprego. Também não será possível nos 
trabalhos realizados nos órgãos públicos e nas entidades filan-
trópicas sem fins lucrativos, pois o trabalho nessas entidades 
cumpre exatamente o fim social, utilitarista, educador previsto na 
LEP. Nesse caso, a relação jurídica é estabelecida entre a entidade 
gerenciadora, o preso e a administração penitenciária, e haverá 
apenas relação de trabalho, e não relação de emprego. 

A relação de emprego é afastada, principalmente, pelo 
que está previsto na Súmula 331, II do TST — “a contratação 
irregular de trabalhador por empresa interposta não gera vínculo 
de emprego com os órgãos da administração pública direta, 
indireta e fundacional (artigo 37, II, da CF/1988)” — e na LEP, não 
sendo possível, nessa situação, estabelecer vínculo de emprego 
entre o preso e a administração pública, mesmo que haja a presen-



S U M Á R I O 
 

268 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

ça de todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. O 
trabalho, nessas circunstâncias, é administrado pela direção do 
presídio, todas as ordens são emanadas da própria Administração 
Pública. Por outro lado, é um dever do preso estabelecido na LEP, 
e o preso não tem opção de aceitar ou não o trabalho, sendo, 
portanto, obrigatório, não existindo autonomia da vontade. 

Na segunda situação, o trabalho interno é realizado sob a 
administração da iniciativa privada. As empresas privadas cele-
bram convênios com os presídios, para montarem, dentro das 
penitenciárias, postos de trabalho. Exemplos de iniciativas desta 
natureza são de empresas de teleatendimento, que vêm instalando 
locais de trabalho dentro de penitenciárias femininas. Estas 
empresas demonstram bem as vantagens em se contratar tal mão 
de obra, dentre elas, a ausência dos custos trabalhistas, como a não 
necessidade de pagamento de vale transporte, refeição, os baixos 
salários; ausência de custos com as instalações, como aluguel, luz e 
outros, tendo o custo apenas de ministrar o treinamento e a 
compra dos equipamentos de trabalho, sendo um ótimo negócio. 
Nessa forma de contratação do trabalho do preso, estão presentes 
os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego 5. 

Insta salientar que o preso perde, com a sentença penal 
condenatória transitada em julgado, apenas o seu direito à liber-
dade, e não a sua capacidade para os atos da vida civil. Tem direi-
to de contratar, direito ao trabalho, à preservação de sua dignida-
de, dentre outros direitos não limitados pela perda da liberdade. 
As restrições impostas aos presos são previstas no Código Penal e 
na Lei de Execuções Penais, não estando incluído nestas restrições 
o direito de contratar. Para alguns autores, o trabalho do preso 

                                                 
5 BAQUEIRO, Fernanda Ravazzano Lopes. Da necessidade da declaração 
e respeito aos direitos trabalhistas dos presos e o papel do Ministério 
Público do trabalho no combate à exploração da mão-de-obra carcerária. 
Disponível em www: <http:// www.conpedi.org.br/manaus/ 
arquivos/anais/salvador/fernanda_ravazzano_lopes_baqueiro.pdf>. 
Acesso em 02/02/2013. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/%20arquivos/anais/
http://www.conpedi.org.br/manaus/%20arquivos/anais/
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para empresa privada sempre acarretará a relação de emprego, 
Figueiredo (1996)6. Nesse tipo de trabalho, há a presença de todos 
os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. A única 
diferença é que o trabalhador preso tem cerceada a sua liberdade 
de ir e vir, o que não ocorre com o trabalhador livre. 

Segundo Junior (1998, p.53), pode-se fazer um paralelo 
com a questão da dispensa com justa causa (DCJC), no caso de 
sentença penal condenatória. Nessa situação, o trabalhador perde 
o seu trabalho devido à impossibilidade de continuar prestando o 
serviço nas dependências da empresa, porque teve sua liberdade 
restringida pela sentença, mas, se fosse possível continuar a 
prestação laboral, não seria realizada a DCJC, fato que poderia 
ocorrer na hipótese de uma sentença penal condenatória para 
cumprimento de pena no regime semiaberto ou no aberto. 

Dessa forma, por que é possível manter um contrato de 
trabalho, mesmo no caso de sentença penal condenatória? E por 
que não é possível estabelecer, conforme a LEP, o contrato de 
trabalho com a empresa privada que celebra convênio com os 
presídios? A resposta mais simples é justamente dar às empresas 
incentivos para a contratação de tal mão de obra, com o fito de 
ressocialização, porém tais incentivos acabam por mascarar a real 
intenção das empresas nessas contratações, a qual é a obtenção de 
lucro com a exploração de mão de obra barata. É claro que a LEP 
foi elaborada com o objetivo de proporcionar aos presos meios 
para poderem se profissionalizar e serem reinseridos na sociedade 
e meios de incentivar as empresas a contratarem tal mão de obra. 
Porém, com esta iniciativa, trouxe também a ganância dos empre-
sários, disfarçada de boa ação social, para contratarem tal mão de 
obra. Sob esse ponto de vista, se ocorrer o desvio da finalidade 
prevista na LEP — educação-produção —, deve-se estabelecer a 
relação de emprego com o tomador de serviços. 

                                                 
6 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. “Natureza jurídica do 
trabalho penitenciário prestado a entidade privada”. Revista LTr. Ano 60, 
nº 04, p. 486-489, abr. 1996. 



S U M Á R I O 
 

270 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

Na terceira situação, o trabalho externo do preso em 
regimes semiaberto e aberto é realizado nas dependências do 
tomador de serviços e pode, como no caso anterior, configurar 
relação de emprego. Não há por que, nesses regimes, a empresa 
contratar o trabalhador nos moldes na LEP, e não nos moldes da 
CLT, já que o trabalhador não está com sua liberdade restringida, 
podendo, no caso de regime semiaberto, sair do presídio durante o 
dia e retornar à noite e, no aberto, nem precisa retornar ao 
presídio, mas apenas cumprir os requisitos da condenação. 

Para essas contratações, é necessário o consentimento do 
preso para a realização de trabalhos externos, tendo a opção de 
aceitar ou não o trabalho (Penafort, 2010). Aqui também há a 
presença de todos os requisitos para a configuração do vínculo de 
emprego, e os direitos deveriam ser os mesmos garantidos aos 
trabalhadores livres, já que é cobrado dos presos o mesmo nível 
dos trabalhos desenvolvidos por aqueles. 

Além disso, os bens e os produtos produzidos pelos 
presos são direcionados exclusivamente à tomadora de serviço, e 
não à entidade prisional, como prevê a LEP. Há também a questão 
do limite para a contratação do trabalho do preso, o qual não pode 
ultrapassar 10% do total de empregados do tomador de serviços. 
Entretanto, o que se observa é que este limite é ultrapassado, 
descumprindo a previsão legal da LEP devido à ganância dos 
empresários em obter lucro. Para Baqueiro (2010, p.5147), cabe aos 
órgãos competentes fiscalizar o cumprimento deste limite e dos 
requisitos da LEP e, caso haja o descumprimento, tomar as 
medidas cabíveis, de forma a evitar concorrência desleal e 
prejuízos para os trabalhadores livres. E, diante do preenchimento 
dos requisitos acima estudados e do desvirtuamento da LEP, 
poderá, assim, caracterizar-se o vínculo de emprego nos moldes da 
CLT. 

O que se conclui é que há discriminação entre a mão de 
obra do presidiário e a do trabalhador livre. É claro que, se não 
houvesse vantagem nesse tipo de contratação, as empresas não 
contratariam este tipo de trabalho. Entretanto, é importante obser-
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var que é possível, sim, dar vantagens às empresas que querem 
contratar presos, mas, em contrapartida, também devem ser 
garantidos a esses trabalhadores os direitos mínimos previstos na 
CLT. 

Tais vantagens são, no caso de trabalho interno, toda a 
infraestrutura para o local de trabalho, a qual é fornecida pelo 
estabelecimento penal, estando a empresa dispensada dos custos 
de aluguel, água, luz, manutenção. Também não é necessário o 
pagamento de vale-transporte, refeição, e, normalmente, os traba-
lhadores têm um bom desempenho na execução das tarefas, não 
há faltas, a jornada de trabalho é fácil de ser controlada, dentre 
outras vantagens. 

Por outro lado, deveria ser garantido o mínimo dos 
direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal de 1988 para 
dos reeducandos, são eles: salário de igual valor para o mesmo 
tipo de trabalho; FGTS (podendo ser em um percentual menor, 
como no caso do menor aprendiz); férias; décimo terceiro salário; 
assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social; adicional 
de horas extras; adicional de insalubridade ou periculosidade, 
quando o trabalho for executado nessas condições; direito ao 
intervalo interjornada e intrajornada para descanso e alimentação; 
descanso semanal remunerado. Entretanto, entende-se que não 
seria cabível o recebimento de seguro-desemprego nem aviso 
prévio, por ser uma situação especial. 

Outro ponto que também deve ser levado em conside-
ração é a questão da recepção ou não da LEP (1984) pela Consti-
tuição Federal de 1988. Tal fato é sustentado por Coutinho (2009), 
pois, para ele, a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a 
LEP no que tange aos direitos trabalhistas do preso, porque seria 
discriminatório dar tratamento diferenciado a eles em relação aos 
trabalhadores livres. Diante desse posicionamento doutrinário, 
conclui-se que aos presos devem ser garantidos os mesmos 
direitos trabalhistas. Cabe ressaltar que a intenção do legislador foi 
a melhor possível, quando excluiu o preso do regime da CLT, mas 
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não imaginou que atitudes de empresários gananciosos pudessem 
desvirtuar o fim maior da lei, que é a ressocialização dos presos. 

Exemplo concreto desse tipo de trabalho vem sendo 
desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais7. O Estado, juntamente 
com o Conselho Nacional de Justiça e com o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, elaborou uma cartilha que trata das formas de 
contratação do preso por intermédio do programa de ressocia-
lização do preso denominado de Programa Começar de Novo. Tal 
programa tem o intuito de oferecer oportunidade de trabalho a 
apenados, egressos e, ainda, a jovens que cumpram medida 
socioeducativa. De acordo com a cartilha, o Programa Começar de 
Novo tem como objetivo facilitar o processo de construção – ou 
reconstrução – da capacidade do apenado, ex-apenado e ado-
lescente em conflito com a lei de sustentar a si e sua família, 
honesta e dignamente, e produzir riqueza em favor da sociedade. 
(...) A base do programa é o desenvolvimento social sustentável, 
sem descurar, é claro, das ações de socorro humanitário, sobretudo 
em relação à família dos presos. (...) Os eixos do programa são: 
inclusão produtiva, qualificação profissional, proteção social. 

Cabe ressaltar que o objetivo, a base e o eixo do programa 
são focados, primordialmente, nos fins sociais previstos pela LEP, 
bem como o princípio da educação-produção. Tal programa, 
porém, não traz explicitamente que tais contratações só podem ser 
realizadas, se cumprirem a limitação prevista na LEP, que deve ser 
limitada a 10% do total de trabalhadores. O programa apresenta os 
incentivos legais à contratação desse trabalho e dispõe que 
“contratar um apenado custa bem menos do que um empregado 
comum”. 

A omissão quanto ao limite para as contratações pode 
trazer sérias implicações, pois empresários gananciosos podem 
tentar se valer desta omissão, para descumprir os requisitos da 

                                                 
7ASCOM. Começar de novo é lançado em Minas. Disponível em WWW: 
http://www.tjmg.jus.br/anexos/nt/noticia.jsp?codigoNoticia=24669 
Acesso em 02/02/2013. 

http://www.tjmg.jus.br/anexos/nt/noticia.jsp?codigoNoticia=24669
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LEP e desvirtuar seus objetivos. Cabe aos órgãos competentes, 
portanto, agir, para que a lei seja cumprida na sua integralidade. 
Tais ações vêm sendo realizadas, como publicado por Claudia 
Rolli, na Folha de São Paulo em 19 de fevereiro de 2006,  

 
O Ministério Público do Trabalho formou uma comissão 
para investigar a exploração de mão-de-obra presidiária no 
Estado de São Paulo e quer atuar com o Ministério Público 
Estadual para fiscalizar o trabalho carcerário e discutir a 
forma como a iniciativa privada usa o serviço. “Denúncias 
feitas por sindicatos de que empresas fazem terceirização 
selvagem e transferem sua produção para os presídios 
levaram o MPT a investigar o assunto”, diz a procuradora 
Célia Regina Camachi Stander, uma das seis integrantes do 
grupo. “O que essas empresas fazem é concorrência desleal, 
uma vez que não têm de recolher os encargos trabalhistas e 
ainda desfrutam da infraestrutura fornecida pelo Estado.”  

 
O que se pode notar é que as autoridades, há muito 

tempo, estão preocupadas com o rumo que o trabalho do preso 
vem tomando. O que se espera é que sejam garantidos aos presos 
meios de se ressocializarem e de serem reinseridos no mercado de 
trabalho e, principalmente, meios que evitem a exploração desen-
freada da mão de obra carcerária por empresas interessadas 
apenas no aumento do seu capital. Para que se evite o desvir-
tuamento do propósito da LEP, é importante garantir aos presos o 
mínimo dos direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores 
livres e, fundamentalmente, punir aquelas empresas que se 
desviem dos objetivos constitucionais e legais. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O trabalho, em suas diversas acepções, teve sempre o fim 

de dar ao indivíduo condições de uma existência digna, 
caracterizando-se como maior bem da vida, pois traz em seu bojo 
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um valor social que proporciona a plenitude do ser enquanto 
pessoa humana. O trabalho tornou-se, ao longo de sua história, 
direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo respon-
sabilidade do Estado assegurar a qualquer pessoa um trabalho 
digno e que lhe imprima um valor social, ou seja, não deve haver 
distinção entre pessoas livres e as que estejam em cumprimento de 
pena, sendo garantido a essas e àquelas o direito ao trabalho e ao 
valor social do trabalho. Esses direitos e valores transformam os 
indivíduos por meio do trabalho, sendo uma eficaz técnica de 
correção e aprendizado que permitirá a eles o convívio com a 
sociedade. 

Como analisado, há tanto instrumentos internacionais 
como nacionais que garantem ao preso o direito ao trabalho, mas, 
para isso, será necessário o efetivo controle do trabalho dos reedu-
candos, por parte do Estado, para afastar a exploração do trabalho 
prisional, de forma a aproximá-lo do trabalho constitucionalmente 
garantido. A LEP traz todo o regramento para a contratação do 
trabalho interno ou externo do apenado, devendo ser cumprida na 
sua integralidade, para que não ocorra o desvio de sua finalidade. 

A limitação do número de presos, prevista na LEP, visa 
justamente afastar a exploração da mão de obra carcerária, já que é 
menos onerosa para as empresas. Evita-se, assim, que as empresas 
mantenham em seu quadro de funcionários apenas detentos. Des-
sa forma, o referido limite deve ser aplicado tanto para o trabalho 
externo quanto para o trabalho interno, cumprindo a finalidade e a 
intenção do legislador de restringir a utilização da mão de obra de 
presidiários em defesa do direito ao trabalho dos demais integran-
tes da sociedade. 

Um dos fatores que desmotiva o trabalho do preso é a 
remuneração e o desempenho de atividades que pouco profissio-
nalizam o detento, não lhe garantindo um perfil adequado, para 
competir no mercado de trabalho. Desse modo, o trabalho do 
preso não terá cumprido o seu fim social, mas apenas terá propor-
cionado ao capitalismo forma mais fácil e barata de aumentar seus 
lucros. Terá apenas um propósito disfarçado, para fraudar o 
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sistema jurídico e impedir a aplicação dos preceitos de ordem 
pública previstos nas leis de proteção ao trabalho. Assim, devem 
ser tomadas as medidas cabíveis pelos órgãos competentes, de 
modo a evitar a concorrência desleal e os prejuízos aos trabalha-
dores livres. Desse modo, quando estiverem presentes os requi-
sitos para a celebração do contrato de trabalho, os elementos 
fático-jurídicos da relação de emprego e o desvirtuamento dos 
requisitos da LEP, devem ser garantidos aos presos os mesmos 
direitos garantidos aos trabalhadores livres, com vistas a eliminar 
qualquer tipo de discriminação. Na reclamação trabalhista impe-
trada por um presidiário no processo nº 107240-81.2007.5.06.0011 
RR 8, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) fundamentou, em 
recurso de revista, a possibilidade de o trabalho do preso ser 
tratado igual ao trabalho dos trabalhadores livres, de forma a 
existir igualdade de tratamento entre ambos, apesar de a LEP 
prever tratamento diferenciado para esses trabalhadores, o que 
não deveria ocorrer, já que a Constituição brasileira não faz nem 
uma distinção em relação a essas formas de trabalho. 

 
Em situações (...), em que há a vontade autônoma dos presos 
de contratarem a prestação de serviços, fixarem vínculos ju-
rídicos com outras entidades fora do presídio, extrapolando 
e a revelia do vínculo penal com o Estado – na maioria das 
vezes omissas e em algumas cúmplices -, estas não nos pare-
cem se mantiver sob o crivo do Direito Penal. (...) O ideal se-
ria, na ressocialização do preso, aplicarem-se as normas da 
CLT e com isso ser o trabalhador preso igual a um em liber-
dade, inclusive quanto ao julgamento das ações trabalhistas. 
Seria mais eficaz, não haveria exploração da pessoa presa, e, 

                                                 
8Processo nº 107240-81.2007.5.06.0011 RR Disponível na WWW: <URL: 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=p
rintInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR-
107240-
81.2007.5.06.0011&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAApRGAAC&
dataPublicacao=13/03/2009&query=presidiário. Acesso 02/02/2013. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR-107240-
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR-107240-
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR-107240-
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR-107240-
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em sentido contrário, protegeria também o trabalho do 
“homem livre”, (...). Para isso necessário seria uma reforma 
legislativa. 

 
Diante do exposto, conclui-se que o regime de trabalho do 

preso é especial e que a eles devem ser dadas garantias previstas 
nos instrumentos legais, como os princípios da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana. Devem ser proporcionadas formas 
mais isonômicas de contratação e que estimulem as contratações 
dessa mão de obra, com o intuito social da lei, e não com o fim da 
realização de um bom negócio. 
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DISCRIMINAÇÃO POR  

SOBREQUALIFICAÇÃO E A  

APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS  

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Volya Almeida Leite1 
 
 
 
1. Introdução 

 
A discriminação é a antítese da igualdade. Consiste em 

distinguir pessoas baseadas em critérios não justificantes, refle-
tindo uma atitude adversa àquele considerado diferente sob algum 
ponto de vista.  

A visão de igualdade é fluida no tempo, variando sua 
concepção de acordo com as circunstâncias e características dos 
indivíduos de determinado local. Uma distinção entre pessoas 
considerada legítima no passado pode não o ser no presente. As 
desigualdades são na realidade criações históricas feitas pelo 
homem no decurso do tempo em torno do poder e da concepção 
de superioridade.  

Alvo de reflexões, a desigualdade sempre esteve presente 
nas lutas entre classes. O que torna alguém melhor que o outro? O 
que justifica uma pessoa possuir mais direitos e benefícios enquan-
to a maior parte da população sofre as mazelas do esquecimento?  

Para se analisar a discriminação é necessário pensar a 
própria igualdade, é questionar os critérios que tornam o elemento 

                                                 
1 Pós graduanda da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Para-
íba. 
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diferenciador abusivo e desnecessário. Dentro deste contexto, em 
um segundo momento, o presente trabalho analisa uma espécie de 
discriminação não tão usual, mas não menos importante, que 
incide na sobrequalificação. 

Discriminação por sobrequalificação é a exclusão e desva-
lorização de pessoas que possuem um elevado grau de qualifi-
cação diante do trabalho a ser executado. Não se trata de um 
grupo com histórico estigmatizado, ao contrário, são pessoas que 
sofrem os reflexos do mundo moderno cada vez mais competitivo 
e intenso. Diversas são as razões apontadas para este fenômeno e 
serão tratadas mais adiante. 

Continuamente, será analisado a técnica de aplicação 
horizontal dos direitos fundamentais como forma de coibir os 
nefastos reflexos da discriminação, defendendo a aplicação ime-
diata dos direitos fundamentais independente de regulamentação 
infraconstitucional, inclusive nas relações privadas, sempre enfo-
cando na questão da dignidade humana como objetivo primordial 
a ser protegido.  

Por fim, além dessa reduzida introdução ao tema, o artigo 
está divido em mais quatro seções. Na segunda será apresentada 
explanações acerca da igualdade e da discriminação; a terceira 
focar-se-á no aspecto central deste artigo referente a discriminação 
por sobrequalificação, embasada primordialmente no trabalho 
dissertativo de Boucinhos Filho (2008); na quarta seção defender-
se-á a aplicação horizontal dos direitos fundamentais como meio 
de combate à prática discriminatória criticada; na quinta serão 
apresentadas as considerações finais; e, terminando, será elencado 
o referencial utilizado na produção do presente artigo.  

 
 
2. Igualdade e discriminação 
 
A ideia de igualdade acompanha a evolução da huma-

nidade na gradativa tentativa de diminuir as diferenças arbitrárias 
entre os seres humanos. Inicialmente havia a separação entre seres 
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livres e escravos; o afastamento entre estes era tão manifesto que o 
segundo era considerado um objeto. Continuamente, a distinção 
atrelada a liberdade é superada e inicia-se a estabelecida pela 
renda, em que os mais abastados possuíam mais direitos.  

Por um grande período, que abarca toda a Idade Média, a 
sociedade era dividida entre suseranos e vassalos, justificado por 
um pensamento filosófico que legitimava as diferenças. Com o 
desenvolvimento de uma nova classe social, a burguesia, e a 
consequente eclosão da Revolução Francesa no século XVIII, o 
ideal de igualdade é proclamado, porém apenas em sua vertente 
formal, buscando romper o antigo regime de privilégios e abusos 
entre classes (MALLET, 2010, p. 2). 

Igualdade formal é aquela em que todos são iguais peran-
te a lei. Preconiza que a lei não pode desigualar, mas não prevê 
situações em que a lei traria desequiparações justamente no 
sentido de buscar tornar mais igualitária a situação dos desiguais; 
é a lei igual para todos. 

Nesta época surge documentos importantes como a De-
claração de Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão com o mesmo espírito trazido pela mencionada revo-
lução.  

 
Após a análise dos textos revolucionários é possível 
enxergar que a igualdade formal oitocentista tem como 
característica a abstenção estatal, baseada numa concepção 
estática de igualdade. Ou seja, o Estado não poderá intervir 
para garantir privilégios a determinada categoria de 
indivíduos. Firma-se a igualdade jurídico-formal no plano 
político, como já disse e vale repetir, de caráter puramente 
negativo, visando abolir os privilégios, isenções pessoais e 
regalias de classe. Não há em nenhum momento um debate 
sobre igualdade de condições de participação social, afinal a 
burguesia, que era a classe revolucionária, já tinha recursos 
materiais suficientes para se desenvolver como classe 
hegemônica, faltava apenas a abolição dos privilégios da 
nobreza (SILVA, Nícolas, 2012). 
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 Em 1750 é publicada a obra “Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens” de Jean Jacques 
Rousseau trazendo grande influência na doutrina de Marx e 
também na concepção de igualdade material. Para aquele haveria 
dois tipos de desigualdade humana, quais sejam, a desigualdade 
natural ou física e a desigualdade moral ou política. Rousseau 
descreve uma evolução do homem desde seu estado de natureza 
até sua convivência em sociedade e assevera que não seria 
necessário voltar ao primeiro estágio para que a igualdade fosse 
atingida, mas através de leis que instituíssem ações afirmativas 
para corrigir diferenças exacerbadas (SILVA, Nícolas, 2012). 

Sequencialmente, em 1875, Karl Marx escreve o manus-
crito “Crítica ao Programa de Gotha” trazendo importantes consi-
derações acerca da igualdade. Reflete acerca da justiça observando 
as desigualdades existentes, cabendo ao Estado proporcionar 
condições de igualdade para os indivíduos. Para Marx, a igual-
dade consiste na observância do trabalho como unidade de 
medida comum, porém como a capacidade e o rendimento dos 
indivíduos são diferentes, bem como as condições de vida (casado, 
solteiro, com filhos ou sem filhos...) o direito deveria ser não igual 
para equilibrar tais situações. O trabalho em prol da coletividade 
seria um fator justo a propiciar a desigualdade de tratamento, pois 
só haveria justiça medindo as desigualdades existentes.  

Toda essa evolução acerca do conceito de igualdade foi 
crucial para que a concepção de igualdade material fosse 
plenamente desenvolvida no século XX. Percebeu-se que ser 
tratado igualmente perante a lei não era suficiente para equilibrar 
as distinções sociais existentes. Passa-se a observar as caraterísticas 
específicas de determinados grupos para que através de políticas 
afirmativas possa haver uma promoção de igualdade de oportu-
nidades. Portanto, a igualdade material propõe uma nivelação 
efetiva entre os indivíduos observando suas diferenças.  

Em 10 de dezembro de 1948 foi promulgada a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos com o intuito de promover 
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transformações sociais, preocupada com a igualdade entre os 
povos, inspirando a Constituição de diversas nações: 

 
Artigo  VII 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual 
proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discri-
minação.    
Artigo XXIII 
1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego.     
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho (ONU, 1948).  

 
Delineada a percepção de igualdade urge necessário 

conectá-la a de discriminação. Segundo Maurício Godinho 
Delgado (2013, p. 810) discriminação “é a conduta pela qual se 
nega à pessoa, em face de critério injustamente desqualificante, 
tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a 
situação concreta por ele vivenciada”. Portanto ocorrerá toda vez 
que o elemento diferenciador mostrar-se abusivo, irreal ou 
desnecessário, podendo em outras situações o mesmo fator 
discriminador ser necessário e razoável.   

Exemplo clássico que demonstra a legitimidade ou não do 
fator discriminador está no caso de oferta de vaga apenas para 
mulher ao cargo de agente penitenciário de uma prisão feminina 
se faz razoável, enquanto que a mesma oferta excludente de 
homens para a vaga de auxiliar administrativo não possui suporte 
de validade. 

Em algumas situações, para mitigar os efeitos da discri-
minação injusta a grupo vitimados sócio ou economicamente no 
presente ou no passado, é necessário a adoção de políticas 
afirmativas, promovendo-se a igualdade material e a valorização 
étnica. 
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Portanto, vê-se de um lado que para ser atingida a 
igualdade perante pessoas em situações distintas é necessário 
ações afirmativas, uma discriminação reversa para um tratamento 
corretivo, por outro, ultrapassando a razoabilidade no fator 
diferenciador, estar-se-á gerando discriminação. 

Dessa forma, para não proporcionar a discriminação, as 
políticas afirmativas deverão observar alguns requisitos: regra 
objetiva na delimitação do grupo desfavorecido, evitando-se 
conceitos imprecisos; as medidas a serem tomadas devem ser 
proporcionais e adequadas à desigualdade a reparar;  a finalidade 
deve ser a correção da desigualdade e não a premiação de indi-
víduos; e, por fim, devem ser temporárias, pois se ultrapassado o 
prazo e não obtido o resultado igualizador esperado, tem-se por 
inadequadas (FERREIRA FILHO, 2003, p. 5). 

Transpondo essa análise, importante enfatizar o princípio 
da igualdade e da não discriminação no Direito do Trabalho. A 
relação desenvolvida dentro do contrato de trabalho é imanente-
mente desigual, encontrando-se o trabalhador em situação de 
vulnerabilidade, pois é o empregador quem contrata, dirige, 
coordena e dispensa. O conjunto de normas trabalhistas surgem 
como forma de proteção e equilíbrio dessa desigualdade nata.  

 
No direito do trabalho o princípio da isonomia surgiu como 
conseqüência de que a liberdade de contrato entre pessoas 
com poder e capacidade econômica desiguais conduzia a 
diferentes formas de exploração, inclusive mais abusivas e 
iníquas. Para tanto, o legislador, através do princípio da 
isonomia, na tentativa de buscar medidas para garantir uma 
igualdade jurídica que desaparecia diante da desigualdade 
econômica no direito do trabalho, busca-se uma justiça real, 
concreta ou material. O nível de capacidade legal de agir, de 
contratar, em que se defrontavam operário e patrão, ambos 
iguais porque ambos soberanos no seu direito, cedia e se 
tornava ficção com a evidente inferioridade econômica do 
primeiro em face do segundo. Se a categoria de cidadão 
colocava os dois no mesmo plano de igualdade, não 
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impediria essa igualdade, como alguém observou, que o 
cidadão proletário, politicamente soberano no Estado, 
acabasse, economicamente, escravo na fábrica. Assim, se 
traçaram normas publicas reguladoras das relações jurídicas 
impondo-se direitos e obrigações. Desta forma, foram 
criadas restrições ao poder econômico, estabelecendo regras 
mínimas quanto à jornada, ao salário, à forma de contra-
tação, ao trabalho do menor e da mulher etc. (SILVA, 
Roberta, 2009) 

 
O princípio da não discriminação é princípio de proteção 

e de resistência, buscando expurgar condutas graves para se 
manter o mínimo de civilidade entre os indivíduos. O princípio da 
igualdade, por sua vez, é mais amplo, ultrapassando a ideia de 
não discriminação, buscando nivelar situações com mesmo ponto 
de contato (GODINHO, 2013, p.811). 

A Convenção 111 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil em 1965, em seu artigo 1º 
estabelece que o termo “discriminação” compreende:  

 
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, 
cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou 
origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de 
emprego ou profissão; 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que 
tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de opor-
tunidades ou tratamento em matéria de emprego ou pro-
fissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado 
depois de consultadas as organizações representativas de 
empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e 
outros organismos adequados (OIT. Convenção n. 111. 
1958). 

 
A supracitada convenção não buscou o exaurimento das 

formas de discriminação, mas apenas exemplificar algumas situa-
ções. Percebe-se que a temática é motivo de debates e preocupa-
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ções em todo o mundo e os órgãos internacionais vêm buscando a 
integração entre os países para erradicar a cultura da discrimi-
nação ainda existente.  

O Brasil não se afasta desta luta. Através da leitura dos 
artigos 3º (incisos III e IV), 5º (incisos I, XLII e caput) e artigo 7º 
(incisos XXX, XXXI, XXXII, XXXIV e caput) da Constituição 
Federal de 1988, extraímos que qualquer tipo de discriminação é 
vedada pela Carta Magna, premissa esta enfaticamente prevista, 
inclusive para as relações trabalhistas.  

Ademais, a Lei 9.029/95 trouxe a proibição de práticas 
discriminatórias nas relações de trabalho, sendo um grande 
avanço protetivo dentro do nosso ordenamento jurídico: 

 
Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de 
emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 
ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor 
previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  

 
A discriminação pode ocorrer de forma direita ou indi-

reta. A primeira é aquela em que é evidenciado intencionalidade 
no tratamento desigual menos favorável, visando inibir o gozo e 
usufruto de direitos e liberdades fundamentais. É, portanto, 
explícita, facilmente identificável no ato discriminatório. Exemplo 
elucidativo deste caso seria a exclusão de certos perfis de can-
didatos à vaga de emprego baseada em sua aparência física.  

Por outro lado, temos a discriminação indireta consistente 
na diferenciação baseada em critérios aparentemente neutros mas 
que criam uma situação de desvantagem injustificável. Tal espécie 
foi inicialmente observada nos Estados Unidos com a Teoria do 
Impacto Desproporcional, que impugnava medidas públicas ou 
privadas aparentemente neutras contra o gênero e raça mas que 
geravam uma diferenciação à minorias vulneráveis (RODRIGUES, 
2013, p.8).  
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Na discriminação indireta o elemento volitivo é dispen-
sável, visualiza-se os efeitos do ato e não a intenção do agente. O 
ato acoberta-se da legalidade, porém desrespeita os direitos 
fundamentais do empregado, o que dificulta sua identificação e 
punição (ANGELO, 2009, fl. 4). 

No domínio econômico duas são as teorias que os 
economistas utilizam para explicar a discriminação no mundo 
laboral de um modo geral. A primeira é chamada de gosto pela 
discriminação, que consiste em discriminar determinado tipo de 
pessoa porque não quer interagir com ela, essa seria mais comum 
contra grupos que sofrem algum tipo de estigma social como os 
negros e as mulheres, dentre outros. A segunda forma é a discri-
minação baseada na informação, na qual o empregador age basea-
do em certas crenças que possui sobre determinada categoria, 
identificando grupos que teria, por exemplo, maior produtividade, 
assiduidade, disponibilidade, de acordo com sua própria opinião 
(LEVITT; DUBNER, 2005, p. 75). 

Verifica-se que diversas são as formas de discriminação 
encontradas no mercado de trabalho, algumas mais visíveis contra 
grupos há anos estigmatizados e outras mais discretas. Cumpre a 
esse trabalho delimitar a análise à uma figura mais velada e indi-
reta referente a discriminação por sobrequalificação, evitando-se 
cair no vazio infrutífero de analisar todas as espécies.    

 
 
3. Discriminação por sobrequalificação 
 
O fenômeno em estudo contradiz a lógica apregoada por 

muitos sobre discriminação, pois as vítimas não são pessoas que 
possuem um antecedente histórico de segregação, fruto de modelo 
padrão socialmente criado. É verificada quando o trabalhador 
possui qualificação superior as funções desempenhadas e, por este 
motivo, sofre diferenciação. 

Ainda é extremamente necessário a qualificação e o apri-
moramento profissional, mas estes fatores já não são mais garantia 
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de empregabilidade em um mercado cada vez mais competitivo. 
Em alguns casos, o excesso de qualificação acaba sendo motivo de 
discriminação, principalmente por não se querer ter alguém que 
muitas vezes é mais qualificado que o próprio empregador.  

Estamos diante de uma fase em que o número de pessoas 
que se qualificam é maior que a oferta de vagas no mercado que 
requeiram tal “know-how”. Assim, trabalhadores nesta situação 
buscam a inserção ou reinserção no mercado de trabalho em 
atividades que requeiram menos especialização do que possuem, 
pois necessitam trabalhar. A opção do desemprego se torna pior 
que a subutilização de suas habilidades. 

A ausência de preconceito aparente aos trabalhadores que 
sofrem esse tipo de discriminação dificulta a comprovação de tal 
prática. Ademais, é causado grande desamparo à vítima, pois 
enquanto o estímulo de grande parte dos desempregados é a 
qualificação profissional para reinserção no mercado, esta figura 
sofre o processo inverso de estar sendo excluído por ser quali-
ficado demais (BOUCINHAS FILHO, 2008, p.176). 

Insta salientar que nem sempre o preterimento de can-
didato ou empregado mais qualificado é fator de discriminação. 
Por vezes, outro empregado possui maior confiança do empre-
gador, é mais zeloso ou possui mais aptidão no desempenho 
daquela função mesmo com menos instrução formal. O que se 
critica não é a exclusão nessas situações, mas a segregação baseada 
em critério desarrazoado.  

A discriminação por sobrequalificação acontece na forma 
direta ou indireta. Exemplo do primeiro caso seria uma seletiva 
para emprego de professor em que se exige a titulação de mestre 
mas se exclui a de doutor, percebendo-se que esta espécie é muito 
mais fácil de ser identificada. A forma indireta, por sua vez, é mais 
sutil e vai depender do caso concreto para se configurar. 
Poderíamos citar a demissão de vários funcionários para reduzir 
os custos da empresa e, posteriormente, verificar-se que todos que 
foram excluídos possuíam em comum o fato de serem doutores 
(BOUCINHAS FILHO, 2008, p.200). 
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A prática discriminatória em análise poderá ocorrer na 
fase pré-contratual, durante a vigência do contrato ou no momento 
de seu término. A primeira hipótese ocorre no momento da 
seleção do empregado, em que este é preterido por ser muito 
especializado ou experiente para o cargo. A sobrequalificação ao 
invés de ser observada como algo a mais acaba sendo motivo de 
exclusão.  

Diversos são os fatores que podem levar o trabalhador a 
ser preterido na vaga nesta primeira fase: por se entender que este 
irá se sentir insatisfeito ao desempenhar funções “aquém” de seus 
conhecimentos; pelo temor de o entrevistador ou supervisor, ser 
ultrapassado por este funcionário, que poderia vir a ocupar seu 
cargo; receio que seja despendido tempo e dinheiro em um funcio-
nário que, na verdade, está  em busca de uma proposta melhor e, 
por fim, por acreditar-se que um funcionário mais bem 
instruído possuiria maior probabilidade de reclamar seus direitos 
na justiça (BOUCINHAS FILHO, 2008, p.178). 

Não há como obrigar a contratação desses trabalhadores e 
nem se deveria, uma vez que está dentro do poder potestativo do 
empregador a liberdade para contratar e, algumas vezes, aquela 
especialização a mais será indiferente para a função desem-
penhada. Apenas critica-se a sobrequalificação ser motivo de pre-
terimento e de ato discriminatório. 

Boucinhos Filho (2008, p.180), expoente no assunto, em 
sua dissertação de mestrado para Universidade de São Paulo, traz 
exemplos da discriminação na fase pré-contratual retirados de 
entrevistas feitas com pessoas que sofreram essa prática. Em uma 
delas, o candidato informa que era mestre em história e já havia 
ensinado temporariamente em uma universidade pública federal 
e, ao tentar candidatar-se para o cargo de professor em escolas de 
ensino médio, ouvira dos entrevistadores que o seu currículo 
estava acima do requerido para o cargo e que tal fator poderia 
prejudicar na transmissão e compreensão do conteúdo. Percebe-se 
que esta premissa está incrustada de fator discriminatório por não 
ser um critério justo a desqualificar e, nem ao menos, verdadeiro.  
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Em um país com a extensão do Brasil e com as 
disparidades regionais percebidas, verifica-se que várias cidades 
não oferecem campo de trabalho para diversos cursos superiores, 
que possuem um número cada vez mais ampliado de opções. 
Impedir o acesso em empregos que não exigem tal qualificação é, 
em verdade, impedir o direito ao trabalho e a própria subsistência 
do trabalhador e de sua família. Não é razoável o concorrente a 
uma vaga de emprego tenha que omitir sua formação, a 
discriminação inicia-se pela não aceitação do outro por um fator 
não justificável. 

Continuamente, a discriminação em estudo poderá ocor-
rer no curso do contrato, estando mais ligada à promoções e 
aquisições de vantagens. Tais situações estão muito atreladas a um 
critério subjetivo do superior hierárquico que, ao invés de obser-
var as capacidades dos funcionários subordinados, impede o 
crescimento destes por medo de ser preterido. Outrossim, o pró-
prio empregador poderá praticar atos discriminatórios, em termos 
de crescimento do funcionário na empresa, acreditando que este 
poderá se tornar um concorrente com a abertura seu próprio 
negócio, com uma pretensa migração da clientela. 

Exemplo de discriminação no curso do contrato seria 
determinado estagiário de direito, de grande brilhantismo, con-
cluindo sua formação e sendo aprovado no exame da ordem, 
acabar sofrendo perseguições de seu superior imediato que o vê 
como uma ameça ao seu próprio cargo (BOUCINHAS FILHO, 
2008, p.189). 

Ocorrerá discriminação na ruptura do contrato quando o 
empregador, sem observar o desempenho das funções, demite 
funcionários melhor qualificados. O empregador possui liberdade 
de efetuar dispensas sem motiva-la, prática ainda permitida no 
Brasil chamada de denúncia vazia dos contratos de trabalho, mas 
quando se elege um grupo por suas características não associadas 
ao desempenho das funções laborais, estar-se-á diante de uma 
prática discriminatória não aceita em nosso ordenamento.  
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Outros casos, as demissões ocorrem simplesmente porque 
a qualificação do funcionário ou o tempo de experiência dentro da 
empresa lhe trouxe incorporação de vantagens ao contrato de 
trabalho, sendo constante, para redução na folha de pagamento, 
contratar novos funcionários com menos especialização.  

Afasta-se a meritocracia, desprestigia-se funcionários que 
se dedicaram ao crescimento empresarial, ignora-se a experiência 
que acaba por influenciar no melhor desempenho das funções, 
observa-se apenas um fator lucrativo imediato, que não necessa-
riamente trará vantagens econômicas a longo prazo.  

É incontestável que a discriminação por sobrequalificação 
acarreta efeitos sociais nefastos, uma vez que desincentiva os 
investimentos em educação e qualificação, violando o direito 
subjetivo a educação, ao trabalho e a formação profissional, ao se 
afastar a premissa maior da igualdade. (BOUCINHAS FILHO, 
2008, p.201). 

O problema em debate poderá ser inicialmente combatido 
com a Teoria da Aplicação Horizontal dos Direitos Fundamentais, 
melhor analisada adiante, que preleciona a aplicação imediata 
destes nas relações particulares independente de lei infraconsti-
tucional. 

Não obstante, prevalece o entendimento que a Lei 
9.029/95 não contém um rol exaustivo de práticas discrimi-
natórias, devendo ser aplicado ao caso de demissões com esse viés 
segregatório as cominações ali previstas:  

 
Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato 
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à 
reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar 
entre: (Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010)     
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o 
período de afastamento, mediante pagamento das remune-
rações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos 
juros legais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art61
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II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros 
legais (grifo nosso). 

 
Todavia, mais difícil solucionar o caso em que a discri-

minação ocorre antes da formação do contrato de trabalho. Nesta 
situação não há como reintegrar quem nunca foi integrante e 
ultrapassaria a fronteira do razoável obrigar o empregador a 
admitir o empregado, pois estar-se-ia afrontando a liberdade de 
contratar. Ao mesmo tempo o empregador deve respeitar os 
limites da lei, os princípios da boa-fé e da função social do contra-
to. Sugere-se então que o trabalhador pugne uma indenização por 
danos morais fundada na responsabilidade pré-contratual na 
Justiça do Trabalho, cominando, inclusive, caráter pedagógico a 
este ressarcimento, para que tais atos sejam expurgados da prática 
trabalhista. 

Outra sugestão encontrada para minimizar essa espécie 
discriminatória encontra-se nos mecanismos de proteção coletiva 
como acordos e convenções coletivas de trabalho. O sindicato, 
atuando em defesa de seus representados, teria papel decisivo ao 
negociar com os empregadores cláusulas em suas convenções que 
inibam despedidas baseadas na sobrequalificação, cominando 
multas nesses casos, principalmente para categorias que acabam 
sofrendo mais diretamente, como os professores.  

 
 
4. Aplicação horizontal dos direitos fundamentais 
 
A idéia de aplicação direta dos direitos fundamentais nas 

relações privadas foi primordialmente levantada na Alemanha na 
década de 50 por Hans Carl Nipperdey. Esse defendia que apesar 
de alguns direitos previstos na constituição alemã visasse regular a 
relação entre o Estado e os particulares, haveria outros que pode-
riam ser invocados diretamente nas relações privadas, indepen-
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dente de qualquer mediação do legislador infraconstitucional 
(GOMES; SARMENTO, 2011, p.12). 

Inicialmente os direitos fundamentais eram visto como de 
aplicação entre o Estado e o particular enquanto limitador 
daquele, não se estendendo as relações privadas, que são pautadas 
na autonomia da vontade. Ocorre que a posição de desigualdade é 
visualizada também nas relações entre particulares, sendo impe-
riosa a incidência dos direitos fundamentais nessa esfera.  

Por esta teoria, busca-se proteger os indivíduos de seus 
semelhantes, assegurando direitos constitucionais de aplicabili-
dade imediata como o direito a igualdade, não discriminação, 
dignidade do ser humano, entre outros. 2  

                                                 
2 EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 
RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDA-
MENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos 
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o 
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos 

particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS 
ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu 
a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios 
inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento 
direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em 
tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de 
autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está 
imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o 
respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia 
privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser 
exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, 
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Há ainda quem acredita que a aplicação horizontal dos 
direitos fundamentais daria ensejo a uma terceira vertente que 
seria a aplicação diagonal. Esta ocorreria quando se estivesse 
diante de particulares que a depender da relação entre eles se 
mostram em situações de desvantagem entre as partes, em que 
uma é hipossuficiente, como seria o casos vivenciados pelo direito 

                                                                                                              
pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio 
de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as 
restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e 
força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de 

suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. 
SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE 
INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 
ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função 
predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo 
seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, 
integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-
estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem 
fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição 
privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos 
autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da 
UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do 
devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o 
qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à 
execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do 
devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de 
exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida 
pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício 
profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta 
dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao 
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário n. 201819, da Segunda Turma. Relator 
Min. Ellen Gracie. Julgado em 11.10.2005, grifo nosso) 
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do trabalho e consumidor. Porém ainda é mais difundido a não 
diferenciação entre aplicação horizontal e diagonal. 

Não é necessária a previsão ou regulamentação dos 
direitos fundamentais em lei infraconstitucional para sua eficácia, 
pois a própria Constituição Federal de 1988 assegura a aplicação 
imediata dos direitos fundamentais. Esta proteção deverá ocorrer 
tanto na limitação da atuação Estatal (aplicação vertical dos 
direitos fundamentais), como na relação entre particulares. Neste 
sentido, observa-se que “uma vez que coloca referidos princípios 
como fundamentos do Estado Democrático de Direito, o Estado 
atrai para si a tutela sobre esses direitos, tornando-se o guardião 
social dos mesmos” (ANGELO, 2009, p. 11). 

O Tribunal Superior do Trabalho apresenta diversos 
julgados adotando a aplicação horizontal dos direitos fundamen-
tais, demonstrando que a justiça trabalhista acompanha esta teoria 
para melhor efetivar os direitos sociais, sendo a tutela jurisdicional 
meio eficaz de estancar e expurgar práticas discriminatórias tão 
presente no contexto laboral3. 

                                                 
3 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM LAVOURA DE 
CANA DE AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO AO CALOR. LIMITE DE 
TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. PREVISÃO NO ANEXO N° 3 DA NR 
N° 15 DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO.[...]. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. CORTADOR DE CANA DE AÇÚCAR. A 
sociedade encontra-se em um estágio em que não se admite o desrespeito 
à figura do ser humano. Vive-se, atualmente, como disse Norberto 
Bobbio, na era dos direitos. A pessoa humana é objeto de proteção do 
ordenamento jurídico, sendo detentora de direitos que lhe permitam uma 
existência digna, própria de um ser humano. Não se cogita, na realidade 
contemporânea, nenhuma brecha sequer para o desrespeito aos direitos 
mínimos assegurados à pessoa. Immanuel Kant, em sua obra -
Fundamentação da Metafísica dos Costumes-, já defendia que, -no reino 
dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa 
tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a 
coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer 
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equivalência, compreende uma dignidade- (KANT, Immanuel. Funda-
mentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Tradução 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 65). Adotando o 
pensamento citado, verifica-se que o ser humano é sujeito detentor de 
dignidade, pois não possui um preço nem pode ser substituído por algo 
equivalente. Com efeito, já não se tolera nenhuma forma de tratamento 
desumano ou degradante ao indivíduo. A Constituição Brasileira de 
1988, reconhecida mundialmente pelo seu caráter democrático e 
garantidor de direitos humanos, consagra o princípio da dignidade da 
pessoa humana como um fundamento da República Federativa do Brasil. 
Ademais, institui, no rol dos direitos individuais do cidadão, que 
ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. No seu 
artigo 170, caput, erige o trabalho humano como fundamento da ordem 
econômica, que tem por fim assegurar a todos existência digna. A 
doutrina moderna, de maneira pacífica, entende que os direitos 
individuais consagrados na Constituição Federal já não se limitam 
somente à relação entre Estado e cidadão. Hodiernamente, os direitos 
fundamentais são dotados de eficácia horizontal, devendo ser 
observados, também, nas relações privadas. É de conhecimento de todos 
as péssimas condições de trabalho a que são submetidos os cortadores de 
cana de açúcar. O artigo 7º da Constituição Federal é de aplicação 
obrigatória a todos os trabalhadores, sem distinção de nenhum tipo de 
atividade, sendo norma de natureza cogente, e, salvo expressa dicção 

em contrário, de aplicação direta e imediata (artigo 5º, § 1º, da 
Constituição Federal). A NR nº 31, por sua vez, estabelece preceitos a 
serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a 
tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com 
a segurança e saúde e o meio ambiente de trabalho. O Regional 
consignou que a reclamada não atendia a nenhuma das regras referentes 
às condições sanitárias estabelecidas pela NR nº 31. Essa atitude patronal 
de não fornecer banheiros, nos termos da NR citada, para seus 
trabalhadores é ofensiva à dignidade da pessoa humana, razão pela qual 
deve ser mantida a decisão regional, não havendo falar em violação dos 
artigos 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e 186 e 927 do Código 
Civil. Recurso de revista não conhecido [...] (BRASIL. Tribunal Superior 
do Trabalho. Recurso de Revista n.1991-80.2012.5.09.0562, Segunda 
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Analisando algumas situações concretas na esfera da 
atuação individual, dificilmente se imporia ao particular a preva-
lência de direitos fundamentais, principalmente na sua esfera de 
autodeterminação restrita, exemplificadamente não teria como 
impor ao particular seu ciclo de amizade como forma de assegurar 
a isônomia (GOMES; SARMENTO, 2011, p. 3). Diferentemente é a 
ideia de transcendência dos direitos fundamentais para as relações 
de trabalho, em que se observa forças e interesses dispares, 
afastando-se a ideia retrógrada de empresa em sua finalidade 
lucrativa isolada de sua finalidade social.   

Está ultrapassada o pensamento que o empregador é o 
dono absoluto do empreendimento, podendo impor regras sem 
limites, obediência e punições desmedidas. O poder empregatício 
não é absoluto e encontra limitações nos direitos fundamentais, 
não sendo razoável justificar arbitrariedades sob o argumento da 
alteridade ou do desenvolvimento econômico do empreendi-
mento. O trabalhador encontra-se em posição de vulnerabilidade, 
pois depende do trabalho para seu sustento e de sua família, 
cabendo ao direito do trabalho atuar na esfera particular prote-
gendo o mínimo existencial daquele enquanto ser de direito. 

 
Nem mesmo a fundamentabilidade atribuída expressamente 
pela Constituição brasileira à propriedade privada isenta a 
empresa de respeitar o mínimo existencial necessário para a 
garantia dos direitos personalíssimos do empregado, uma 
vez que as atividades econômicas são instrumento para a 
valorização social do trabalho e devem ser desempenhadas 
em harmonia com a racionalidade do neoconstitucionalismo, 
que coloca a pessoa humana no epicentro do ordenamento 
jurídico (FABIANO; RENAULT, 2011, p. 27).  

 
Ao se aplicar os direitos fundamentais diretamente nas 

relações particulares deve-se ponderar os valores que estejam 
aparentemente em choque, como o direito de propriedade e os 

                                                                                                              
Turma. Relator Min. José Roberto Freire Pimenta. Julgado em 06.06.2014).  
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direitos sociais, por exemplo, evitando-se sacrifícios. Não se busca 
o radicalismo, mas uma aproximação e sopesamento analisando o 
caso concreto: 

 
Quanto maior for a desigualdade fática dos envolvidos 
“mais intensa será a proteção ao direito fundamental em 
jogo, e menor a tutela da autonomia privada”; quanto maior 
a essencialidade do bem da vida perseguido, maior a sua 
proteção, cedendo a autonomia privada a direitos reputados 
indispensáveis ao exercício satisfatório da personalidade 
(GOMES; SARMENTO, 2011, fl.20).  

 
Ao considerar que o direito ao tratamento igualitário e 

não discriminatório é aplicável aos contratos de trabalho simples-
mente porque decorre do princípio da igualdade constitucio-
nalmente garantido, significa que independente de lei prevendo 
expressamente determinada conduta ilícita é possível a aplicação 
direta dos direitos fundamentais para a proteção do trabalhador.  

Assim, mesmo que se considere a proteção prevista 
contra discriminação na Convenção 111 da OIT, bem como na Lei 
9.029/95, não terem sido expressas no que diz respeito a espécie 
discriminatória em análise, ainda assim o trabalhador poderá 
recorrer ao Poder Judiciário tendo em vista postulados de direito 
fundamentais de aplicação imediata, qual seja o direito ao 
tratamento justo e igualitário, que proíbe genericamente qualquer 
forma de discriminação. 

 
 
5. Considerações Finais 
 
A discriminação por sobrequalificação desponta como 

fenômeno novo e atual, com poucas repercussões em nossos tribu-
nais e pouca divulgação entre a sociedade, mais especificamente 
dentre aqueles que sofrem tal situação e desconhecem seus 
direitos.  
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Trata-se, em verdade, de transformação ocorrida diante 
das mutações do mundo do trabalho com a modernização e 
mundialização do capital. Dificilmente poderia se imaginar que o 
trabalhador iria sofrer consequências de sua alta capacitação, por 
outro lado, o crescimento do número de pessoas especializadas 
muito superior as disponibilidades de vagas no mercado, a 
crescente competição e a indiferença empregatícia quanto ao bem 
estar social foram cruciais para tornar factível tal fenômeno.  

Objetivando melhor compreender a temática, foi neces-
sário tecer alguns comentários acerca da igualdade e do gênero 
discriminação, sua evolução histórica e conceitos, para só então 
adentrar a espécie tratada. 

Defende-se eficácia horizontal dos direitos fundamentais 
como forma de proteger o indivíduo contra violações aos seus 
direitos fundamentais no que se refere às relações particulares 
principalmente quando revestida de desnível entre as partes 
envolvidas, temática também relativamente recente.  

Diante desta teoria que já desponta em nossos tribunais, 
propõe-se também a sua aplicação para vítimas da discriminação 
por sobrequalificação. Estas poderão recorrer ao poder judicário 
frente a violação do direito à igualdade constitucionalmente 
garantido.  

Conclui-se que toda estratégia utilizada para coibir práti-
cas discriminatórias é válida e necessária, buscando-se a manuten-
ção da diversidade e da dignidade humana, em que todas as 
diferenças são essenciais.  
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ACÓRDÃO PROC.  

Nº 0047700-24.2013.5.13.0003 

 

RECURSO ORDINÁRIO 

RECORRENTE:  CHARLES DE MEDEIROS  

FERREIRA  

RECORRIDA: ACHE LABORATÓRIOS  

FARMACÊUTICOS S/A. 

 
E M E N T A S: INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE 
FALTA GRAVE.  REQUERIDO ACOMETIDO DE DE-
PRESSÃO PROFUNDA. ALTERAÇÃO DE ESTADO 
EMOCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA JUSTA 
CAUSA.  
I – Embora se reconheça a materialidade e a autoria dos 
fatos apontados pela empregadora, embasadores do pedido 
de instauração de inquérito para apuração de falta grave, há 
que se sopesar as várias facetas que envolvem o litígio, a fim 
de alcançar todas as suas nuances.  
II – Não pode passar despercebido ao julgador, sob pena de 
ser levado a cometer grave injustiça, o deplorável estado 
emocional do reclamante – empregado da empresa há mais 
de 18 anos. Tampouco é admissível que a empresa, autora 
do mencionado procedimento para apuração de falta grave, 
desconheça a forte crise emocional do seu empregado, que 
lhe vem prestando serviços por quase duas décadas. Nestas 
circunstâncias, não se pode reconhecer o direito da empre-
gadora de demitir o empregado por faltas cometidas em 
momento no qual o trabalhador se encontra em total 
desordem mental, não podendo ser responsabilizado, pelo 
menos na esfera justrabalhista, pelas ações descritas na 
petição inicial. Naturalmente, deve ser levado em consi-
deração o estado de depressão grave já comprovado, bem 
com sua predisposição para o alcoolismo, doenças causa-
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doras de distúrbios graves na personalidade de qualquer ser 
humano. 
III – Por outra parte, a Constituição Federal elegeu, como 
princípio-mor a nortear a democracia brasileira, a dignidade 
da pessoa humana, que está acima dos objetivos empre-
sariais e dos meandros processuais. 
IV – Ademais, sendo entidade empresarial de vulto no ramo 
de medicamentos, incluindo-se no rol dos laboratórios de 
ponta, denominando seus representantes comerciais de 
“colaboradores”, não deveria a empresa procurar meios 
para demitir, por justa causa, o empregado, mas, sim, na 
qualidade de ente que tem como objeto promover a saúde e 
o bem-estar dos consumidores dos seus produtos, 
empenhar-se para proteger o trabalhador enfermo, 
auxiliando-o, de todas as maneiras possíveis, a readquirir a 
saúde, como seria de se esperar de empreendedores do porte 
do laboratório.  
V – Desse modo, não se encontrando o trabalhador, no 
instante do cometimento das faltas graves listadas pela 
empregadora, apto a responder pela sua conduta irregular 
na esfera juslaboral, não se reconhece a falta grave do 
empregado autorizadora da rescisão contratual por justa 
causa. 
 
 Vistos etc. 

 
Recurso ordinário interposto por CHARLES DE ME-

DEIROS FERREIRA contra sentença proferida pela Juíza Rosivânia 
Gomes Cunha no Processo n. 047700-24.2013.5.13.0003 oriundo da 
3ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB. 

O juízo de origem rejeitou a arguição de decadência, 
deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu/reconvinte e julgou 
procedentes os pedidos formulados no inquérito para a apuração 
de falta grave, autorizando a empregadora a demitir, por justa 
causa, o empregado detentor de estabilidade sindical, seguiu 
julgando improcedentes os pleitos formulados em reconvenção, 
isentando a empresa de qualquer condenação (seq. 116). 
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Embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte 
(seq. 121), rejeitados (seq. 120).  

O  réu/reconvinte interpõe recurso ordinário (seq. 140). 
Busca a reversão da rescisão por justa causa. 
 
Requer, em preliminar, antes da apreciação das demais 

questões, a análise da situação de enfermidade a que estava 
submetido, não podendo, portanto, sofrer os efeitos da dispensa 
por justa causa, haja vista a suspensão do contrato de trabalho, em 
razão de estar em gozo do benefício previdenciário. 

Segue arguindo a extemporaneidade e decadência do 
prazo para a instauração do inquérito, ao argumento de que o 
prazo de 30 dias deve ser contado da sua suspensão, ou da ciência 
da falta grave, sustentando que a ação foi ajuizada em 11.04.2013, 
totalmente fora do prazo, caracterizando, desse modo, o perdão 
tácito. 

Negou as faltas graves alegadas pela empregadora, isto é, 
a desídia, a incontinência de conduta e a insubordinação, argu-
mentando que, no curso do contrato de trabalho, prestou bons 
serviços, e teve excelente aproveitamento profissional, recebendo 
elogios por parte da empresa.  

Assevera sofrer perseguição por parte da empregadora, 
havendo da parte desta atitude antissindical, vez que o requerido é 
dirigente de sua entidade de classe.  

Afirma estar passando por problemas emocionais e psico-
lógicos, estando em gozo do benefício previdenciário, não poden-
do prosseguir, por isto, o processo de demissão instaurado. 

Reconhece ter praticado as infrações no trânsito aponta-
das, no entanto argumenta que estas se deram em razão do do 
trabalho, sustentando já terem elas sido pagas ou anuladas pelo 
Poder Judiciário, além de praticadas há muito tempo. 

Pretende o recebimento de horas extras e seus reflexos, 
sob o fundamento de que os horários de trabalho eram contro-
lados, a todo momento, por telefonemas de seus superiores, além 
dos relatórios e dos equipamentos PALM. E, também, o deferi-
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mento da indenização por dano moral, em razão do assédio moral, 
conduta antissindical e perseguição, além da fixação de obrigação 
de não fazer pela empresa, no sentido de se abster das práticas 
ilegais adotadas, para buscar a demissão arbitrária contra o 
trabalhador. Pugna pelo provimento do apelo. 

Contrarrazões apresentadas pelo autor/reconvindo (seq. 
146). 

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do 
Trabalho, em face do que dispõem os arts. 31, §1º, e 32 do 
Regimento Interno deste Tribunal”. 

É o relatório. 
 
V O T O 
 
ADMISSIBILIDADE 
 
Apelo interposto a tempo e modo. Conheço-o. 
 
DAS QUESTÕES PRELIMINARES 
 
1- Da impossibilidade jurídica do pedido. Da impossibi-
lidade de demissão 
 
Pede o recorrente que, antes da apreciação das demais 

questões postas no processo, seja analisado o fato de se encontrar 
enfermo e em gozo do benefício previdenciário, não podendo 
sofrer os efeitos da dispensa por justa causa, em razão da 
suspensão do seu contrato de trabalho. 

Em que pese tenha o recorrente conferido tratamento de 
preliminar à matéria acima mencionada, ela representa, na reali-
dade, questão que envolve o mérito do apelo interposto e como tal 
será analisada adiante.  

Rejeito. 
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2- Da instauração de inquérito extemporâneo. Decadência 
 
O recorrente é detentor de estabilidade provisória, em 

razão de ser dirigente sindical, motivo pelo qual seu empregador 
intentou o presente procedimento de apuração de falta grave, a 
fim de ser autorizado a demitir o empregado. 

Sustenta o recorrente a extemporaneidade para a instau-
ração do inquérito, por ter sido iniciado após o decurso do prazo 
de 30 dias da prática das supostas faltas apontadas pela empre-
gadora, as quais ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro de 
2013, enquanto que a presente ação apenas foi ajuizada em 
08/04/2013. 

Afirma que o inquérito deve ser instaurado dentro de 30 
dias da data de suspensão do empregado (Súmula n. 62 do TST) 
ou da ciência da falta grave. 

Ao contrário do que pretende o réu/reconvinte, 
depreende-se da análise dos autos que o presente inquérito foi 
ajuizado dentro do prazo legal, ou seja, dentro dos 30 dias da data 
da suspensão do empregado, datada de 26/03/2013 (seq. 6), ou 
seja, do dia em que tomou ciência da suspensão do contrato e da 
instauração do inquérito, por carta notificatória, em observância 
aos termos do artigo 853 da CLT e Súmula n. 403 do STF. 

Impõe-se ressaltar que a Súmula n. 62 do TST trata de 
situação diversa, por se referir à justa causa por abandono de 
emprego, não se aplicando, portanto, à hipótese. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
 
MÉRITO 
 
01. Da justa causa 
 
Pretende o recorrente a reforma da decisão que autorizou 

a rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa. 
A empregadora aponta o cometimento das faltas graves 

previstas nas alíneas 'b', 'e' e 'h' do artigo 482 da CLT. 
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O empregado, em tese de defesa (seq. 30), alega que, no 
curso do contrato de trabalho, vem prestando bons serviços com 
excelente aproveitamento profissional, inclusive recebendo elogios 
por parte da empresa, sua empregadora.  

Não negou os fatos relacionados às infrações de trânsito 
cometidas e tampouco o desentendimento com o segurança do 
hotel, por ocasião de treinamento/convenção na Cidade de Gua-
rulhos.  

Seguiu justificando as referidas infrações, alegando ter 
sofrido multas, por ter de se deslocar, com rapidez, no cumpri-
mento das suas obrigações laborais, e também por não conhecer as 
cidades visitadas e eventuais locais proibidos para estacionar. 
Aduziu que a listagem das supostas faltas praticadas remonta há 
muitos anos, tendo sido perdoada com o tempo. Asseverou que 
pagou as referidas multas. 

Relativamente à assertiva de embriaguez na direção de 
veículo da empresa, negou a ingestão de álcool, afirmando que 
estava fazendo uso de medicação controlada.  

No tocante à alegação de má conduta efetivada contra um 
funcionário do hotel onde estava sendo realizava uma convenção 
da empresa, na Cidade de Guarulhos, argumentou que isso 
ocorreu por ter esquecido de levar, na viagem, a medicação de que 
estava fazendo uso para tratamento de doença. E acrescentou que 
tal fato acontecera fora do horário e local do trabalho e em legítima 
defesa. 

Asseverou sofrer perseguição da empregadora, havendo 
por parte desta atitude antissindical. 

Afirmou estar passando por problemas emocionais e 
psicológicos, estando em gozo do benefício previdenciário, não 
podendo prosseguir o processo de demissão instaurado. 

Feitas as digressões retro, com objetivo de melhor situar 
as questões a ser dirimidas pelo Judiciário, passamos a análise das 
questões fáticas e jurídicas constantes dos autos.  

A justa causa, por se tratar da mais séria penalidade 
imputada ao empregado, somente resta configurada quando a 
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prova for robusta e induvidosa quanto às alegadas faltas graves 
atribuída ao trabalhador. 

Impõe-se salientar que, conforme a gravidade da falta 
cometida pelo empregado, não há necessidade da observância da 
gradação da pena, podendo o empregador dispensar, de pronto, o 
empregado. 

A reclamada noticia a existência de 18 infrações de 
trânsito cometidas pelo requerido, no período de 2008 a março de 
2013 (5 anos), em razão de excesso de velocidade, de ultrapas-
sagem de sinal vermelho, de estacionamento proibido, de falta de 
uso de cinto de segurança e, por último, por dirigir sob a 
influência de álcool.  

É censurável a desobediência às sinalizações e regras do 
trânsito, principalmente quando se trata de conduta adotada com 
o uso de veículo fornecido pela empregadora para a execução do 
serviço.  

Ressalto que a última infração de trânsito, relacionada 
com ingestão de álcool e datada de 22/01/2013, como causa 
imediata da despedida por justa causa pretendida pelo requerente, 
será analisada em tópico específico, juntamente com a segunda 
última falta listada pela empregadora. 

Quanto às violações apresentadas no histórico funcional 
do requerido, em análise ponderada do seu comportamento, 
chega-se à conclusão de que houve prática de infração de trânsito, 
em média, de 3,6 por ano, que não destoa muito da conduta do 
motorista comum, que não utiliza o automóvel como instrumento 
de labor e sustento de sua família. Por outra parte, verifica-se dos 
autos que o empregado, representante comercial no ramo de 
medicamentos em laboratório de grande porte, era obrigado a 
cumprir metas, no seu ofício diário, de visitas ao público-alvo dos 
interesses do empregador. O trabalho era, portanto, realizado 
externamente, exigindo frequentes deslocamentos urbanos, o que 
obviamente potencializa as possibilidades de cometimento de 
infrações de trânsito. 
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Tanto é normal a quantidade de infrações de trânsito que 
não consta do feito convocação, por parte do DETRAN, para que o 
trabalhador se submetesse a qualquer tipo de reciclagem, por ter 
ultrapassado o número de pontos em sua CNH, conforme 
previsão do CNT. 

Aliás, o requerido afirma, em seu depoimento (seq. 56 – p. 
1), que os valores das multas por infração de trânsito eram tão 
somente descontados da sua remuneração, sem que houvesse 
qualquer censura por isso por parte da empregadora. 

Em suma, apesar de irregulares as infrações ao CNT, por 
parte do empregado, as ocorrências não têm necessariamente a 
capacidade de, junto com as demais alegações, embasar a tese de 
cometimento de falta grave alegada no inquérito aberto pela 
empresa, até porque o número de multas anuais não está tão 
acima do que ocorre com um condutor mediano.  

Por outro lado, a empregadora informa duas causas 
imediatas que respaldariam o pedido inicial de autorização para 
demissão do requerido:  

I – No dia 26 de fevereiro de 2013, tomou conhecimento, 
através de cópia de notificação de trânsito, de que o empregado 
dirigiu veículo da empresa sob efeito de álcool; 

II – Em 01 de março de 2013, o requerido ameaçou o 
segurança do hotel onde ocorria um treinamento da empresa na 
cidade de Guarulhos-SP. 

A empregadora anexou aos autos prova documental 
consistente em boletim de ocorrência policial correspondente ao 
acontecimento em Guarulhos/SP, formalizado pelo segurança do 
hotel (seq. 11). 

Há ainda, nos autos, termo de apreensão do veículo 
utilizado pelo empregado e da sua CNH (seq. 64 – pp. 12 e 13), 
termo de fiança e auto de prisão em flagrante (seq. 65 – p. 9 e seq. 
66). 

Além do mais, o próprio trabalhador confessa a prática 
das infrações do trânsito e o desentendimento com o segurança, 
porém tenta justificá-los. 
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Portanto, não há dúvida quanto à materialidade e autoria 
dos fatos apontados pelo ACHE LABORATÓRIOS FARMA-
CÊUTICOS S/A. 

Com alicerce em tais fundamentos, a sentença de primeira 
instância reconheceu o direito da empresa em promover a demis-
são por justa causa do trabalhador. 

Em que pese serem incontroversos os fatos, entendo que o 
caso comporta análise mais aprofundada, pois há aspectos rele-
vantes no processo que não foram levados em conta pelo juízo a 
quo. 

Os autos mostram que, desde o ano de 2010, o requerido 
vem se submetendo a tratamento psiquiátrico (seq. 33 – pp. 
01/08), fazendo uso de medicação controlada – METADOXIL, 
SOMALIUM, ÊXODUS, REVIA, ESCTALOFRAM e TROFANIL.  

Os atestados fornecidos por seu psiquiatra, no ano de 
2012, registram enfermidade de CID 10, F41 – transtorno de pânico 
(ansiedade paroxística episódica), bem como CID 10 F41.2 (trans-
torno misto ansioso e depressivo), seq. 33, pp. 4 e 3, respecti-
vamente. 

Acerca dos transtornos mentais, CID 10, F41 e F41.2, 
destaco conceitos provenientes do DATASUS1 – Departamento de 
Informática do SUS transcritos a seguir:  

 
Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] 
A característica essencial deste transtorno são os ataques 
recorrentes de uma ansiedade grave (ataques de pânico), 
que não ocorrem exclusivamente numa situação ou em 
circunstâncias determinadas, mas, de fato, são imprevisíveis. 
Como em outros transtornos ansiosos, os sintomas 
essenciais comportam a ocorrência brutal de palpitação e 
dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sentimentos 
de irrealidade (despersonalização ou desrealização). Existe, 
além disso, frequentemente, um medo secundário de 
morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. Não se 

                                                 
1 http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f40_f48.htm 
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deve fazer um diagnóstico principal de transtorno de 
pânico, quando o sujeito apresenta um transtorno depres-
sivo no momento da ocorrência de um ataque de pânico, 
uma vez que os ataques de pânico são provavelmente 
secundários à depressão neste caso. 
 
Transtorno misto ansioso e depressivo 
Esta categoria deve ser utilizada quando o sujeito apresenta 
ao mesmo tempo sintomas ansiosos e sintomas depressivos, 
sem predominância nítida de uns ou de outros, e sem que a 
intensidade de uns ou de outros seja suficiente, para justi-
ficar um diagnóstico isolado. Quando os sintomas ansiosos e 
depressivos estão presentes simultaneamente com uma 
intensidade suficiente, para justificar diagnósticos isolados, 
os dois diagnósticos devem ser anotados, e não se faz um 
diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo. 

 
Também consta do feito dois laudos do INSS (seq. 90 – 

pp. 17 e 18) trazidos à instrução pela acertada diligência ordenada 
pela juíza de primeira instância. Nos referidos documentos, há 
registro de que o empregado é vítima de episódios depressivos 
graves, com se transcreve: 

 
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONFECCIONADO EM 
28.03.2013: 
CID F322 – Episódio depressivo grave sem sintomas 
psicóticos 
INÍCIO DA DOENÇA – 05/02/2013 
EXAME FÍSICO – (…) higiene pessoal precária. 
CONSIDERAÇÕES – incapacidade laborativa. Licença de 60 
dias de afastamento. 
 
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONFECCIONADO EM 
08.05.2013: 
CID F322 – Episódio depressivo grave sem sintomas 
psicóticos 
INÍCIO DA DOENÇA – 05/02/2013 
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CONSIDERAÇÕES – (...) higiene pessoal precária..., fácies 
depressivo, humor rebaixado, hipoativo, apático, triste, 
choroso, introspectivo. Inapto temporal. 

 
Sobre a doença emocional denominada “episódio depres-

sivo grave sem sintomas psicóticos”, também destaco informações 
do DATASUS2 transcritas na forma seguinte: 

 
Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 
Episódio depressivo onde vários dos sintomas são mar-
cantes e angustiantes, tipicamente a perda da autoestima e 
ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos suicidas são 
comuns e observa-se, em geral, uma série de sintomas 
“somáticos”. 

 
O laudo de seq. 90 – p. 18 também informa que o 

empregado está fazendo uso dos medicamentos DEPAXAN – 
antidepressivo, SOMALIUM – tranquilizante –  REVIA – para o 
tratamento de ressaca decorrente da ingestão de bebida alcoólica.  

Alguns dos referidos fármacos possuem efeitos colaterais 
e consequências imprevisíveis para os pacientes, conforme bulas 
das drogas referidas: 

 
SOMALIUM – interferência em automatismo na condução 
de veículos, total incompatibilidade com ingestão de álcool. 
REVIA – sintomas de crise de abstinência pela interrupção 
de ingestão de bebida com álcool. 
DEPAXAN – sonolência, secura na boca, fraqueza, insônia, 
tremor, vertigem, etc. Incompatibilidade com ingestão de 
álcool. 

 
Resumindo, o requerido encontra-se em estado depres-

sivo grave e sob possibilidade de sofrer crise de abstinência pela 
não utilização de bebida alcoólica, o que significa também ser 

                                                 
2 http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/ f30_f39.htm 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/
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alcoólatra. Desse modo, é legítimo concluir que o estado mental do 
trabalhador estava totalmente alterado, por ocasião do cometi-
mento das duas faltas graves citadas pela empregadora.   

Aliás, a pertubação mental do trabalhador também foi 
mencionada pela própria empresa, em sua petição inicial, confor-
me transcrito a seguir (seq. 01 – p. 05): 

 
Ainda no final da semana, o Requerido deixou o hospital e 
viajou para sua cidade. Não compareceu para o trabalho no 
dia 04/03/2013 e, embora avistado em uma rua pelo seu 
gestor, Sr. André Luiz F. Barbosa, simplesmente saiu 
correndo. 

 
Não é necessário conhecimento de psiquiatria para se 

chegar à conclusão de que um empregado que avista seu chefe 
imediato, em via pública e, sem mais nem menos, desaparece em 
desabalada “carreira”, não está gozando de plena saúde mental. 

A própria sentença de primeira instância se reportou ao 
tema, apesar de entender que não era justificativa pelas faltas do 
requerido (seq. 116, p. 10): 

 
Os fatos revelados neste tópico, não de todo negados pelo 
investigado, denunciam ser evidente que o empregado este-
ja enfrentando sérios problemas de desvio de comporta-
mento. Como se não bastassem as sérias faltas até aqui 
elucidadas, com as infrações de trânsito apontadas supra, o 
comportamento faltoso anunciado neste tópico constitui 
agravante que reforça a chancela para extinção do vínculo 
contratual. 

 
A conclusão da magistrada é insustentável, pois transtor-

no mental não pode ser considerado agravante de conduta irre-
gular; antes, pelo contrário, é excludente de punibilidade ou, no 
mínimo, atenuante na aplicação da penalidade. 

Na verdade, as faltas que norteiam o inquérito iniciado 
pela empregadora remontam às datas de 22/01/2013 (conduzir 
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veículo sob efeito de álcool) e 22/01/2013 (ameaça ao segurança 
de hotel em Guarulhos-SP), ou seja, a primeira, apenas 14 dias 
antes da constatação oficial de depressão por parte do INSS, 
laudos de seq. 90, e a segunda, após o diagnóstico. Ademais, nas 
referidas épocas, o requerido estava sob efeito da medicação 
listada anteriormente, vez que, conforme mencionado retro, 
encontrava-se em tratamento médico-psiquiátrico desde 2010. 

Além de tudo que foi dito, o empregado relata, no seu 
depoimento (seq. 56), os problemas emocionais e mentais dos 
quais vem sendo vítima: 

 
(…) que, há cerca de quatro anos, o depoente enfrenta pro-
blemas de depressão, tomando antidepressivos prescritos 
por psiquiatra; 

 
Também é enfático quanto aos efeitos colaterais das 

drogas que utilizava no instante da primeira falta grave apontada 
pela empregadora: 

 
 que, no início de janeiro/2013, o depoente foi abordado por 
policiais, no momento em que dirigia o veículo do trabalho, 
e estava dominado pelos efeitos dos remédios DEPAXAN, 
REVIA e SOMALIUM, além do que havia muitos medica-
mentos no veículo, fazendo os policiais concluírem que o 
depoente estaria drogado, em razão do que o depoente foi 
conduzido até a delegacia; que o depoente não notificou esse 
fato à reclamada, porque, naquele momento, estava sob 
atestado médico; que o depoente teve a habilitação 
apreendida e encaminhada para o DETRAN-PB, onde o 
depoente recuperou no dia seguinte; que o veículo também 
foi apreendido; que o depoente não noticiou os fatos à 
reclamada, porque estava de licença médica; que, por volta 
dos dias 15/16 de janeiro de 2013, o depoente retornou ao 
trabalho regularmente e participou da convenção anual da 
reclamada, que geralmente ocorre no mês de janeiro; 
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O fato de o reclamante, por ocasião da primeira falta, ter 
se negado a fazer o teste do bafômetro, quando detido e acusado 
de dirigir embriagado, é questão de somenos importância para o 
deslinde da matéria submetida à apreciação do Judiciário, porque 
o fato a ser comprovado pelo mencionado instrumento é incon-
troverso, porém justificável em um indivíduo descontrolado 
emocionalmente pelos transtornos mentais que o afligem.  

No que tange ao segundo evento faltoso ocorrido em 
Guarulhos-SP, qual seja, a ameaça ao segurança de hotel onde 
ocorria uma convenção da empregadora, a testemunha que depôs 
em inquérito policial naquela circunscrição, Sr. FÁBIO PRATA 
FONTES, na ocasião, dividindo  apartamento no estabelecimento 
hoteleiro com o requerido (seq. 11 – p. 02), apresentou relevantes 
fatos que comprovam o desequilíbrio mental do réu, inclusive 
porque não portava sua medicação controlada, que só podia ser 
adquirida com receita médica. Disse a citada testemunha: 

 
(...) que também participava da convenção e que estava 
hospedado no mesmo quarto em que Charles, mas que não 
presenciou o momento em que a vítima fora ameaçada. 
Esclareceu que durante a tarde d o dia 28 de fevereiro, 
Charles reclamou que não se sentia muito bem, que estava 
ansioso e que havia esquecido de trazer um medicamento 
controlado. Afirmou que, após a festa, foram para outro 
quarto dormir e que, em um dado momento, acordou com 
Charles exaltado, falando frases desconexas, contando que 
havia se desentendido com o segurança do hotel, sendo que, 
em seguida, esta saiu do quarto sem dizer nada e retornou 
ao lobby o hotel, iniciando nova discussão com a vítima e 
outros seguranças. 

 
Registre-se que, na infeliz oportunidade, a vítima, segu-

rança do hotel, chamou a polícia, para solucionar a questão 
relacionada à ameaça. A autoridade policial, atendendo ao chama-
do, compareceu ao local e convocou o SAMU para internação dele 
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em unidade hospitalar, conforme relata o próprio autor do 
inquérito na inicial (seq. 01 – p. 05): 

 
A vítima (segurança do hotel) acionou a polícia, que acabou 

chamando o SAMU, que, por sua vez, levou e internou o 

requerido no Hospital HMU, no Município de Guarulhos. 

 
Sem dúvida, a autoridade policial, ao averiguar o estado 

emocional do requerido, solicitou a intervenção do SAMU, tendo 
concluído, por óbvio, que o caso era de enfermidade relacionada 
com problemas mentais e não de delito de ordem penal, pois, 
caso contrário, teria remetido o reclamante para a delegacia 
competente. 

Dessarte, não se está pretendendo desconhecer a existên-
cia e a gravidade dos atos do requerido. Todavia, ao iniciar 
inquérito para apuração de falta grave perante o Poder Judiciário, 
a empresa está remetendo à Justiça a análise da questão em todos 
os seus aspectos, mormente quando existem documentos nos 
autos demostrando as várias facetas que envolvem o litígio, a 
exemplo dos laudos confeccionados pelo INSS (seq. 90) e outros já 
destacados.  

Por outro lado, o art. 515 do CPC autoriza o tribunal a 
analisar todas as matérias relacionadas com o litígio. No caso dos 
autos, os problemas psicológicos e mentais relatados pelo réu 
devem ser devidamente apreciados, conforme está previsto no 
dispositivo do CPC a seguir transcrito: 

 
Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento 

da matéria impugnada. 

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo 

tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 

processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por 

inteiro. 
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§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um 

fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 

devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. 

 
Por outra parte, a Constituição Federal elegeu como 

princípio-mor a nortear a democracia brasileira a dignidade da 
pessoa humana, que está acima dos objetivos empresariais e dos 
meandros processuais. 

Não pode passar despercebido ao julgador, sob pena de 
ser levado a cometer grave injustiça, o deplorável estado emo-
cional do requerido – empregado da empresa há mais de 18 anos. 
Tampouco é admissível que a empresa, autora do mencionado 
procedimento para apuração de falta grave, desconheça a forte 
crise emocional do seu empregado, que lhe vem prestando servi-
ços por quase duas décadas. Nestas circunstâncias, como reconhe-
cer o direito da empregadora de demitir o empregado por faltas 
cometidas no momento em que o trabalhador se encontra em total 
desordem mental, não podendo ser responsabilizado, pelo menos 
na esfera justrabalhista, pelas ações descritas na petição inicial?  

Naturalmente, deve ser levado em consideração o estado 
de depressão grave já comprovado, bem como o alcoolismo ou a 
predisposição para a doença, moléstias causadoras de distúrbios 
graves na personalidade de qualquer ser humano. 

Em recente publicação da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal – SES/DF3, em 04 de abril de 2014, há destaque 
para os riscos da depressão, bem como que a enfermidade pode 
ser desencadeada pela demissão do emprego: 

 
A depressão é uma doença que afeta milhões de pessoas em 

todo o mundo. Apesar disso, parte da população não 

considera as doenças da mente como reais, e várias pessoas 

com depressão sofrem preconceito diariamente. A médica 

psiquiatra do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), 

                                                 
3 http://www.saude.df.gov.br/noticias/item/5490-depress%C3%A3o-
%C3%A9-doen%C3%A7a-e-pode-levar-ao-suic%C3%ADdio.html 
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Hiltanice Medeiros Bezerra, alerta para o risco de suicídio. 

“A depressão aumenta de 12 a 20 vezes o risco de suicídio. 

Nas mulheres, esse risco é até três vezes maior. No entanto, 

o maior êxito é dos homens”, afirmou.  

(...) 

A depressão tanto é uma doença que o fator genético 

influencia no aparecimento do problema. “Estudos atuais 

mostram a importância do fator genético na doença. Porém, 

a genética por si só não causa depressão. Fatores estressantes 

como luto ou demissão podem desencadear depressão, mas 

apenas nas pessoas com predisposição. Por isso, existem 

estudos para entender por que algumas pessoas passam por 

situações estressantes e se recuperam, e outras permanecem 

em estado catártico”, comenta a psiquiatra. 

  
Ora, se o réu já é vítima de depressão e de alcoolismo, há 

grave e patente risco de ocorrências mais sérias para o seu bem-
estar emocional e sua saúde mental, caso seja despedido do 
emprego, mormente se isto ocorrer por justa causa, situação que 
não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sem levar em 
consideração a vida funcional do empregado que, aliás, gerou pa-
tente lucro para seu empregador, por mais de 18 anos, sendo, em 
várias oportunidades, elogiado por sua produtividade, consoante 
comprova o e-mail de seq. 31 – p. 2, do ano de 2012, com o 
comunicado sobre comercialização do medicamento OSTEOTRAT: 

 
Show Charles Luiz favor se certificar que todos foram 

faturados principalmente o OSTEOTRAT. 

 
No mesmo sentido, o e-mail de seq. 31, p. 3, do ano de 

2011, comemorando vendas do medicamento TANDRILAX, 
produto da linha Aché: 

 
Está chegando o grande momento. 

Se programe para desfrutar de um final de semana com 

muita alegria e bem-estar, graças ao seu esforço constante 

trazendo os resultados da família TANDRILAX. 



S U M Á R I O 
 

320 | Revista da ESMAT13 – Ano 7 – N. 7 – Outubro de 2014 

Parabéns a você que foi efetivo fazendo de TANDRILAX 

sucesso total no 2º quadrimestre. 

Favor informar duas opções de hotel e data para verificar-

mos a disponibilidade de reserva junto ao Resort. 

 
Enquanto o réu era útil ao objetivo de lucro do labora-

tório, havia tolerância para eventuais faltas do empregado. O tra-
balhador, com 18 anos de casa, só fora advertido em duas 
oportunidades (seq. 1 – p. 4). 

Ademais, sendo entidade empresarial de vulto no ramo 
de medicamentos, incluindo-se no rol de laboratórios de ponta, 
denominando seus representantes comerciais de “colaboradores”, 
não deveria a empresa procurar meios para demitir por justa causa 
o empregado, mas, sim, na qualidade de ente que tem como objeto 
promover a saúde e o bem-estar dos consumidores dos seus 
produtos, empenhar-se para proteger o trabalhador enfermo, 
auxiliando-o, de todas as maneiras possíveis, a readquirir a saúde, 
como seria de se esperar de empreendedores do porte do labo-
ratório Aché.  

Desse modo, não se encontrando o empregado, no 
instante do cometimento das faltas listadas pela empregadora, 
apto a responder pela sua conduta irregular na esfera juslaboral, 
não se reconhece as faltas graves do empregado autorizadora da 
rescisão contratual por justa causa. 

Diante de todas essas considerações, não reconhecida a 
justa causa do empregado autorizadora da rescisão contratual 
motivada, impõe-se reformar a sentença, para julgar improcedente 
o inquérito ajuizado pela empresa. 

 
 
02. Das horas extras 
 
O recorrente, réu/reconvinte, renova as razões da recon-

venção, requerendo o pagamento das horas extras e seus reflexos, 
sob o fundamento de que os horários de trabalho eram contro-
lados, a todo momento, por telefonemas de seus superiores, por 
relatórios e por equipamentos PALM. 
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Em tese de defesa à reconvenção (seq. 39), a empresa 
reconvinda afirmou a condição do empregado como trabalhador 
externo sem controle de jornada e sem qualquer possibilidade 
fiscalizadora de sua parte. 

Incontroverso que o trabalho desenvolvido pelo empre-
gado consistia em atividades externas.  

Extrai-se do comando legal que o labor externo, por si só, 
não obsta o direito ao pagamento de horas extras. O elemento mais 
importante para a solução do conflito é a verificação da existência 
de controle sobre a jornada externa cumprida ou apenas a possi-
bilidade de sua ocorrência.  

No caso, o próprio trabalhador, em depoimento, revelou 
o seguinte (seq. 56):  

 
(…) que o depoente atua como vendedor externo, no Estado 

da Paraíba; que os serviços do depoente são realizados em 

viagens; que em cada mês o depoente passa três semanas em 

João Pessoa, com vendas exclusivas na periferia, e a semana 

seguinte passa no sertão; que, na verdade, a atuação do 

depoente se restringe à propaganda de medicamentos em 

farmácias e consultórios médicos; que há cerca de dois anos, 

o depoente atuou nos municípios do interior do Rio Grande 

do Norte, por dois anos; que sempre trabalhou sozinho, 

utilizando veículo locado pela reclamada;(...) que o horário 

de trabalho do depoente é aberto, flexível, podendo até 

adentrar à noite, a depender da produção do dia; que o 

depoente tem liberdade de parar o trabalho a qualquer hora, 

sem precisar de autorização da reclamada;(...) 

 
Do depoimento acima transcrito, depreende-se que não 

havia controle ou fiscalização de jornada e, ao contrário do que 
pretende o recorrente, verifica-se que o trabalhador era livre, para 
estabelecer a sua jornada laboral, podendo iniciá-la ou encerrá-la a 
qualquer ora, de acordo com as suas conveniências, sem necessitar 
de autorização ou comunicação à empresa. Em sendo assim, não 
há que se falar em horas extraordinárias. 

Mantenho a decisão. 
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3. Do dano moral 
 
Pleiteia o deferimento de indenização por danos morais, 

ao argumento de ter sofrido assédio moral, conduta antissindical e 
perseguição. 

O direito à indenização por danos morais está previsto 
nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal, bem como 
no artigo 186 do Código Civil Brasileiro de 2002. Sua finalidade é 
reparar ou compensar as lesões extra patrimoniais causadas a 
direitos da personalidade. 

A empregadora refuta o dano moral, ao argumento de 
que não houve qualquer conduta ilícita praticada de sua parte. 

No caso, apesar de possibilidade de demissão por justa 
causa ter sido afastada, o empregado não comprovou suas alega-
ções de assédio moral, conduta antissindical e perseguição, pois 
sequer preocupou-se em levar testemunhas, para prestar depoi-
mento em audiência.  

Mantenho a decisão no particular, mantendo-se, pois, a 
improcedência da reconvenção. 

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, para jul-
gar improcedente o inquérito ajuizado pela empresa e não re-
conhecer as faltas graves atribuídas ao requerente e, em conse-
quência, não autorizar sua despedida por justa causa, portanto, 
mantendo íntegro o vínculo laboral.  

ACORDA a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região REJEITAR AS PRELIMINARES de impossibilidade 
jurídica do pedido e de decadência suscitadas pelo recorrente; 
Mérito: DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar 
improcedente o inquérito ajuizado pela empresa e não reconhecer 
as faltas graves atribuídas ao requerente e, em consequência, não 
autorizar sua despedida por justa causa, mantendo íntegro o 
vínculo laboral. Custas invertidas, já pagas. 

 
EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA 
Desembargador Relator 

GDES/LF/GS-wk-ES-wk_ES 


