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APRESENTAÇÃO
Esta obra reúne artigos de pesquisadores jurídicos de várias instituições de ensino superior,
brasileiras e estrangeiras, resultado de suas participações no III Colóquio Hispano-brasileiro sobre
Direito do Trabalho e Reformas, e II Jornada de investigação em Direito do Trabalho que se
realizou em 10 e 11 de janeiro de 2019 na Universidade Complutense de Madrid – Espanha, e do I
Colóquio Ítalo-Hispano-brasileiro sobre Direito do Trabalho e Reformas, realizado nos dias 15 e
16 de janeiro de 2019 na Universidade de Parma – Itália.
Os temas abordados no ebook tratam de questões vinculadas as áreas de concentração e
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, bem como das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Centro Universitário
Univel.
As temáticas abordadas ilustram importantes debates acerca dos conteúdos contemplados
pelo Projeto de Pesquisa em Rede Impactos da Crise e das Novas Tecnologias no Direito do
Trabalho,

reunindo

neste

material,

integrantes

de

diversas

Universidades

parceiras:

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil), Centro Universitário Univel
(Brasil), Universidade Federal do Paraná (Brasil), Universidade de Passo Fundo (Brasil), Centro
Universitário de Maringá (Brasil); Universidade Complutense de Madrid (Espanha) e Universidade
de Parma (Itália). Este projeto conta, ainda, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (Brasil), nesta obra identificado pela participação da Profª Drª Luciane Cardoso Barzotto que a
prefacia de maneira ímpar.
O material ora apresentado teve o fomento do Centro Universitário Univel, que financiou este
e-book, ora disponibilizado à sociedade gratuitamente.
A presente obra organizada com esmero e dedicação, tem como objetivo tornar público os
resultados de pesquisas acadêmico-científicas especialmente na seara trabalhista, abordando temas
como Economía Colaborativa y Derecho del Trabajo, Processual Civil aplicada ao Processo do
Trabalho, Reforma Trabalhista de 2017,

Funcionalidade Estratégica da Reforma do Processo

Laboral: (Des)Ativando a Hermenêutica, Os Planos de Dispensa Incentivada no Direito do Trabalho
Brasileiro, Desdobramentos na Norma Coletiva dos Bancários nas 7ª e 8ª horas, O Diálogo como
Instrumento de Aproximação do Direito e da Fraternidade, Liberdade Sindical e Negociação
Coletiva de Trabalho como Direitos Humanos, 100 Anos da Organização Internacional do Trabalho
e a sua Importância no Cenário Internacional, Teletrabalho Transnacional e As novas configurações
do Labor: a Flexissegurança sob o Viés do Teletrabalho

Os materiais ora publicados seguiram rigor científico-metodológico em sua concepção e
elaboração, denotando serem frutos de produção científica legítima e qualificada, pelo que não se
esgotam em si mesmos, ao revés, geram a necessidade de continuidade e ampliação, quer das
pesquisas e reflexões em si, quer da rede de pesquisadores.
Brasil, novembro de 2019.
Denise Pires Fincato e Elizabet Leal da Silva
Organizadoras

PREFÁCIO

Mais uma vez temos a alegria de receber da iniciativa da Professora Denise Fincato e
Professora Elizabet Leal da Silva uma importante obra acadêmica no cenário nacional e
internacional.
A exemplo do II Colóquio Hispano-brasileiro, o qual versou sobre Direito do Trabalho e
reformas, o atual EBOOK envolve, além da dimensão comparada da Espanha a experiência da
Itália, um crescente estudo interdisciplinar. Neste sentido, os trabalhos que foram apresentados se
desenvolvem num contexto de alterações do mundo do trabalho numa sociedade global.
Para situar o debate laboral brinda-nos o Professor Juan Carlos García Quiñones, com um
texto sobre Economía Colaborativa y Derecho del Trabajo, no qual contextualiza as transformações
laborais.
Após, por um passeio na legislação Processual Civil aplicada ao Processo do Trabalho,
vislumbra-se a tutela de urgência trazida pela reforma do Código de Processo Civil de 2015, na
autoria dos professores Jaqueline Mielite Silva e José Tadeu Neves Xavier.
Entrando a fundo no exame da Reforma Trabalhista de 2017 a Professora Denise Fincato
traça uma análise global e explicativa das principais alterações, alcançando os sentidos e possíveis
futuros destas alterações.
Na linha da crítica da reforma trabalhista brasileira o Professor Alessandro Severino Váller
Zenni nos brinda com o trabalho sobre a Funcionalidade Estratégica da Reforma do Processo
Laboral: (Des)Ativando A Hermenêutica.
Um aspecto específico da Reforma nos traz Eugênio Hainzenreder Júnior, com o título: Os
Planos de Dispensa Incentivada no Direito do Trabalho Brasileiro.
Ainda no âmbito da Reforma e seus reflexos seguem as investigações de Alessandra Christine
Bittencourt Ambrogi de Moura no exame dos Desdobramentos na Norma Coletiva dos Bancários nas
7ª e 8ª horas.
Na linha dos estudos avançados sobre fraternidade a Professora Elizabet Leal da Silva
sublinha a utilidade do diálogo fraterno como instrumento para facilitação da resolução de conflitos,
explicando a atualidade do princípio da fraternidade através do artigo O Diálogo como Instrumento
de Aproximação do Direito e da Fraternidade.
Na linha protetiva dos Direitos Humanos o Professor Gilberto Stürmer apresenta texto
exemplar sobre Liberdade Sindical e Negociação Coletiva de Trabalho como Direitos Humanos.

Na toada dos Direitos Humanos, não poderia faltar os 100 Anos da Organização Internacional
do Trabalho e a sua importância no Cenário Internacional pelos Doutores Marco Antônio César
Villatore; Martinho Martins Botelho.
Neste eixo temático segue análise do Teletrabalho Transnacional pela pesquisadora Manoela
De Bitencourt. Seguindo a mesma temática do teletrabalho, mas com os aspectos específicos de
direito comparado com relação a seguridade dos trabalhadores os pesquisadores Fernando Augusto
Melo Colussi e Léo Simões dos Santos Pilau trazem seus excelentes estudos sobre As novas
configurações do Labor: A Flexissegurança sob o viés do Teletrabalho.
Em síntese os autores são muito felizes em suas abordagens, que nestes cinco eixos
vislumbrados acima: o contexto, o processo, a fraternidade, direitos humanos e reformas, dão uma
noção atual da gigantesca transformação laboral que ocorre no nosso tempo presente.
Obrigada por me convidarem para realizar o prefácio, assim pude aprender, de antemão as
preciosas lições de todos!
Boa leitura a todos e que venham outros colóquios a nos inspirar sempre!

Porto Alegre, 1 de outubro de 2019.

Luciane Cardoso Barzotto
Doutora pela UFPR, Professora da UFRGS e Juíza do Trabalho do TRT4
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ECONOMÍA COLABORATIVA Y DERECHO DEL TRABAJO

Juan Carlos García Quiñones
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Tecnología y Derecho del Trabajo: un binomio en permanente fase
de adaptación. 3. Derecho del Trabajo y economía colaborativa: nuevas realidades para un derecho
en evolución. 4. Caracterización de los rasgos definidores de la economía colaborativa y su dificultad
de encaje con los parámetros clásicos del Derecho del Trabajo. 4.1. En relación con la dependencia.
4.2. En relación con la ajenidad. 5. Valoración conclusiva. 6. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
El objeto del presente estudio es analizar la cuestión nuclear que está en el trasfondo de la
irrupción de la economía colaborativa desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, como es la
capacidad que tiene el Derecho laboral, en su configuración actual, para dar respuesta a ese
fenómeno novedoso1. Y, para el supuesto de optar por una solución negativa al interrogante
planteado, valorar cuál sería la alternativa más adecuada para una hipotética regulación. Por ejemplo,
mediante el reconocimiento legal de una nueva relación laboral especial, considerando el difícil
encaje que tiene la economía colaborativa, por su propia caracterización, entre las categorías
tradicionales existentes en alusión al trabajo por cuenta ajena, por un lado, y el trabajo autónomo, por
otro lado.
Para ello, nos ha parecido adecuado estructurar nuestro capítulo siguiendo un esquema que
analice, en primer lugar, la interrelación entre tecnología y Derecho del Trabajo, como binomio en
permanente fase de adaptación; continuar después con el examen específico de esta interacción entre
el Derecho del Trabajo y la economía colaborativa, conscientes del protagonismo que han asumido
estas nuevas realidades dentro de un derecho en evolución como es por definición el Derecho
laboral; y proseguir, acto seguido, con una caracterización básica de los rasgos definidores de la
economía colaborativa y su dificultad de encaje desde los parámetros clásicos del Derecho del
Trabajo, con un detenimiento especial en los criterios de dependencia y ajenidad.
En relación con el desarrollo de la economía colaborativa, véase SOBRINO RUIZ, Mª, “El desarrollo de la economía
colaborativa y los modos digitales de prestación de servicios”, Boletín económico. Información Comercial Española,
núm. 3086, 2017, págs. 31 y ss.; ALFONSO SÁNCHEZ, R., “La economía llamada “colaborativa”, AA. VV.: Retos
jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 49 y ss.
1
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El examen de todas las cuestiones enumeradas permite dar paso a una reflexión final sobre la
posición que debe adoptar el jurista laboral, desde nuestra opinión, en relación con una problemática
compleja e incompatible con lecturas simplistas, respuestas definitivas o soluciones exentas de
polémica, como acredita la amplia atención dispensada desde muy distintos frentes (doctrinal,
jurisdiccional.. ), a pesar de su relativa novedad bajo una perspectiva temporal. Una expectación
justificada desde luego con la dimensión que ha adquirido hasta el momento actual la economía
colaborativa, pero sobre todo pensando en la evolución extensiva que tendrá previsiblemente
semejante cuestión en el futuro próximo.

1 TECNOLOGÍA Y DERECHO DEL TRABAJO: UN BINOMIO EN PERMANENTE FASE
DE ADAPTACIÓN
La interrelación entre tecnología y Derecho del Trabajo constituye una fórmula recurrente y
asentada dentro del contexto de las relaciones laborales2. Sin embargo, habitualmente, el reparto de
equilibrios entre ambas variables se ha movido dentro de un concepto de empresa de configuración
bastante previsible, determinada o cuando menos determinable que, desde nuestra perspectiva actual,
casi podríamos denominar como “tradicional”. No en vano, se corrobora cómo la doctrina surgida en
tiempos pretéritos se ha construido con las referencias básicas del trabajo manual en la gran empresa
industrial y un sistema de organización del trabajo –como es el fordismo- cuya presencia en la
actualidad es prácticamente residual3.
A partir de este presupuesto, las inquietudes de la doctrina laboralista se han dirigido hacia
cuestiones heterogéneas tales como la propuesta de un tratamiento integrado de la comunicación
electrónica no profesional4; la importancia creciente que, previsiblemente, asumirá a futuro el
teletrabajo en la empresa5; la nueva dimensión inherente a la propia definición tradicional de
“trabajador” contextualizada en el marco de las nuevas tecnologías, desde el referente particular que
En desarrollo de este argumento, véase TRILLO PÁRRAGA, F. J., “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”,
Revista de Derecho Social, núm. 76, 2017, págs. 59 y ss.
3
En este sentido, véase FALGUERA BARÒ, M. A., “Nuevas tecnologías y trabajo (I): perspectiva contractual”, Trabajo
y Derecho, núm. 19-20, 2016, pág. 31.
4
En este sentido, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO M. y LÁZARO SÁNCHEZ, J. L., “Hacia un tratamiento
integrado de la comunicación electrónica no profesional”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir.
Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid, 2005, págs. 9 y ss.
5
A este respecto, véase SOLÀ I MONELLS, X., “La introducción del teletrabajo en la empresa: régimen jurídico”, AA.
VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid,
2005, págs. 49 y ss.; GARCÍA QUIÑONES, J. C., “La organización del tiempo de trabajo y descanso y la conciliación en
el teletrabajo”, AA. VV.: Trabajo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español y
comparado, Coord. Villalba Sánchez, A., Dir. Mella Méndez, L., Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs.
129 y ss.
2
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incorpora el derecho de propiedad industrial y de propiedad intelectual6; considerando la
especialidad inherente a las nuevas tecnologías vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión
de los trabajadores7; con la atención puesta en los pactos típicos, desde su conexión con las nuevas
tecnologías, siempre dentro del contexto de la relación laboral8; el nuevo juego de equilibrios que se
deriva con la introducción de las nuevas tecnologías y la extinción del contrato de trabajo por causas
objetivas9; las repercusiones que proyectan el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito de la negociación colectiva10; su incidencia de cara a un derecho sindical
virtual11; el controvertido uso de los medios informáticos por parte del trabajador en la empresa y su
control por el empresario12; la utilización del whatssap en las relaciones laborales13; la interacción
entre las nuevas tecnologías y el trabajo a partir de una triple perspectiva contractual, constitucional
Para el desarrollo de este argumento, véase LUQUE PARRA, M., “La (re) definición del concepto de “trabajador” en el
ámbito de las nuevas tecnologías a la luz del derecho de propiedad industrial y de propiedad intelectual”, AA. VV.:
Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid, 2005,
págs. 77 y ss.
7
En este sentido, véase SÁNCHEZ TORRES, E., “El ejercicio de la libertad de expresión de los trabajadores a través de
las nuevas tecnologías”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque
Parra, M., La Ley, Madrid, 2005, págs. 105 y ss.
8
Alrededor de este argumento, véase LUQUE PARRA, M., “Pactos típicos, nuevas tecnologías y relación laboral”, AA.
VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid,
2005, págs. 153 y ss.
9
Con la referencia puesta en esta clave de estudio, véase LUQUE PARRA, M., “La introducción de las nuevas
tecnologías y la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas
Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid, 2005, págs. 239 y ss.
10
En este sentido, véase GALA DURÁN, C. y PASTOR MARTÍNEZ, A., “La incidencia de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en la negociación colectiva”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir.
Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid, 2005, págs. 253 y ss.
11
A este respecto, véase MERCADER UGUINA, J. R., “Derechos fundamentales de los trabajadores y nuevas
tecnologías: ¿hacia una empresa panóptica?”, Relaciones Laborales, Tomo I, 2001, págs. 683 y ss.
12
En este sentido, véase GARCÍA NINET, I., “Sobre el uso y abuso del teléfono, del fax, del ordenador y del correo
electrónico de la empresa para fines particulares en lugar y tiempo de trabajo. Datos para una reflexión en torno a las
nuevas tecnologías”, Tribuna Social, núm. 127, 2001, págs. 5 y ss.; LANZADERA ARENCIBIA, E., “El uso de los
medios informáticos de la empresa por los trabajadores y su control por el empresario”, CEF Gestión, núm. 45, 2002,
págs. 61 y ss.; DESDENTADO BONETE, A., “Contrato de trabajo y nuevas tecnologías. Una nota sobre algunas
cuestiones de actualidad: prueba electrónica, garantías de la intimidad y uso sindical del correo electrónico”, Revista
Poder Judicial, núm. 88, 2009, págs. 250 y ss.; DESDENTADO BONETE, A. y MUÑOZ RUIZ, A. B., Control
informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2012, págs. 137 y ss.; “El control
de la prestación del trabajador a través de las nuevas tecnologías: un estudio sobre la videovigilancia en la doctrina
judicial”, Justicia Laboral, núm. 44, 2010, págs. 13 y ss.; CARDONA RUBERT, Mª B., “Reinterpretación de los
derechos de intimidad y secreto de las comunicaciones en el modelo constitucional de relaciones laborales: un paso atrás
(Comentario a las STC 241/2012, de 17 de septiembre de 2012)”, Revista de Derecho Social, núm. 60, 2012, págs. 169 y
ss.; LUJÁN ALCARAZ, J., “La vigilancia empresarial sobre el uso de los medios informáticos puestos a disposición de
los trabajadores”, AA. VV.: Libertad de empresa y poder de dirección del empresario en las relaciones laborales
(Estudios ofrecidos al profesor Alfredo Montoya Melgar), Aranzadi Thomson Reuters, Dirs. Sánchez Trigueros, C. y
González Díaz, F. A., Cizur Menor, 2011, págs. 125 y ss.; LLAMOSAS TRAPAGA, A., Relaciones laborales y nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (Una relación fructífera no exenta de dificultades), Dykinson,
Madrid, 2015, págs. 83 y ss.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. y SEMPERE NAVARRO, A. V., Las TICs en el
ámbito laboral, Francis Lefebvre, Madrid, 2015, págs. 17 y ss.
13
CUADROS GARRIDO, Mª E., “El uso del whatsapp en las relaciones laborales”, Nueva Revista Española de Derecho
del Trabajo, núm. 171, 2014, págs. 91 y ss.
6
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o procesal14; los efectos del cambio tecnológico sobre el derecho de huelga15, sin ir más lejos a través
de las posibilidades que se abren con el denominado “esquirolaje tecnológico” 16; la apertura hacia el
estudio de problemáticas nuevas, listado que seguro adquirirá una dimensión creciente, como aquella
que apunta a la determinación de la ley aplicable al ciberempleo transnacional 17; considerando
factores como el aumento exponencial del control empresarial, a partir de las posibilidades quasi
ilimitadas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías en la empresa18; la dimensión ampliada que
deriva de la utilización del Facebook y las redes sociales 19; o con la mirada puesta en la versión
reforzada que obligatoriamente debe asumir el derecho a la protección de datos en el seno de la
relación laboral20.
Con carácter general, las distintas cuestiones citadas a partir de esa interrelación entre
tecnología y Derecho Laboral no están obligadas a mostrarse necesariamente ajenas o neutrales
frente a un determinado posicionamiento ideológico previo, si se acepta la premisa de que en
cualquier análisis acerca de los efectos de las nuevas tecnologías sobre los derechos y obligaciones
en el marco de la relación laboral, existe –como en toda temática relacionada con el Derecho del
Trabajo- una inevitable elección ideológica, que llevará tendencialmente a privilegiar los derechos
del empresario o del trabajador en el contexto de esa nueva realidad 21. O expresado en otros
términos, la incidencia de la tecnología en el contrato de trabajo, cuya implantación no parece
ofrecer margen para la discusión, no resulta sin embargo incompatible con la aprehensión de
cualesquiera posiciones ideológicas para interpretar semejante interrelación.
A este respecto, véase FALGUERA BARÒ, M. A., “Nuevas tecnologías y trabajo (I): perspectiva contractual”, cit.,
págs. 31 y ss.; “Nuevas tecnologías y trabajo (y II): perspectiva constitucional”, Trabajo y Derecho, núm. 21, 2016, págs.
35 y ss.; “Nuevas tecnologías y trabajo (y III): perspectiva procesal”, Trabajo y Derecho, núm. 22, 2016, págs. 31 y ss.
15
En este sentido, véase SANGUINETI RAYMOND, W., “El derecho de huelga en la encrucijada del cambio
tecnológico y productivo”, Trabajo y Derecho, núm. 14, 2016, págs. 10 y ss.
16
A este respecto, véase TODOLÍ SIGNES, A., “El esquirolaje tecnológico como método de defensa ante una huelga”,
Actualidad Laboral, núms. 7-8, 2014, págs. 830 y ss.
17
En relación con esta problemática concreta, véase SERRANO OLIVARES, R., “Reflexiones en torno a la ley aplicable
al ciberempleo transnacional”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord.
Luque Parra, M., La Ley, Madrid, 2005, págs. 411 y ss.
18
A este respecto, véase MARTÍNEZ FONS, D., “El control empresarial del uso de las nuevas tecnologías en la
empresa”, AA. VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La
Ley, Madrid, 2005, págs. 185 y ss.; “Uso y control de las tecnologías de la información y comunicación en la empresa”,
Relaciones Laborales, Tomo II, 2002, págs. 1311 y ss.
19
En este sentido, véase CALVO GALLEGO, F. J., “TIC y poder de control empresarial: reglas internas de utilización y
otras cuestiones relativas al uso de Facebook y redes sociales”, Revista Aranzadi Social Doctrinal, núm. 9, 2012, págs.
125 y ss.
20
A este respecto, véase VALVERDE ASENCIO, A. J., “El derecho a la protección de datos en la relación laboral”, AA.
VV.: Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías, Dir. Del Rey Guanter, S., Coord. Luque Parra, M., La Ley, Madrid,
2005, págs. 345 y ss.; DESDENTADO BONETE, A. y MUÑOZ RUIZ, A. B., Control informático, videovigilancia y
protección de datos en el trabajo, cit., págs. 79 y ss.; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Poder de control empresarial,
sistemas tecnológicos y derechos fundamentales de los trabajadores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 143 y ss.
21
En este sentido, véase RASO DELGUE, J., “I rapporti di lavoro nell´era digitale”, Diritto delle Relazioni Industriali,
Vol. 24, núm. 4, 2014, pág. 957.
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El interrogante por resolver dentro de la conformación del binomio citado entre tecnología y
Derecho del Trabajo, según cuál sea el resultado en función de su evolución futura, está en verificar
si la dualidad compuesta por las variables citadas, tecnología y Derecho del Trabajo, en estado
permanente de reacomodación recíproca, está en visos de superar –o habría superado ya- una primera
etapa que pudiéramos denominar “adaptativa”, para entrar en una nueva fase de vocación más
“creacionista”, aunque solo fuera por la propia dimensión del cambio impulsado desde el ámbito
tecnológico, claramente expansiva.
Así pudiera inferirse, tal vez, cuando se afirma que, con la perspectiva situada en el ámbito
contractual, la problemática ha surgido, más que por la implementación de las nuevas tecnologías,
por la conectividad de las mismas, sumado a esa constatación acerca de la escasa receptibilidad para
el cambio que ha evidenciado nuestro marco normativo heterónomo, cuyo déficit tampoco ha
conseguido cubrir en términos satisfactorios la negociación colectiva, con lo que ello supone de
traslado de semejante problemática hacia la judicialización de los conflictos, considerando esa
ausencia de referencias precisas de interpretación22. Prueba evidente de que la ausencia de reacción
en Derecho solo sirve para postergar los problemas, seguramente complicando además su solución,
nunca para eliminarlos. Cosa distinta es el tempus que deba observarse en cada caso, advertido que
una respuesta precipitada, y por tanto no adecuadamente ponderada, puede ser asimismo el origen de
situaciones problemáticas adicionales no deseadas.
Por decirlo con una expresión pretendidamente provocadora, la evolución acelerada en el
contexto tecnológico, al momento de su estado actual y desde su proyección previsible a futuro,
también con la referencia importantísima de la economía colaborativa, ¿precisaría ya no solo de una
reconfiguración sino de una modificación integral en las bases del Derecho del Trabajo? Aunque el
interrogante planteado sea conscientemente provocador y el desarrollo tecnológico adquiere cada vez
una dimensión más extensa, estimo no obstante que convendría ser cauteloso para no caer en
conclusiones maximalistas o precipitadas, conscientes de algunos de los males típicos asociados a la
configuración tradicional del Derecho del Trabajo, atendiendo tanto a su estado actual como a su
recorrido en el pasado reciente.
No por casualidad, con buen criterio la doctrina ha llamado la atención desde una perspectiva
general sobre el riesgo de asumir una concepción del Derecho del Trabajo excesivamente flexible,
casuística o coyuntural, conformada a modo de desarrollo aluvional –reproduciendo aquí la
expresión de GIUGNI23-, con todo lo que ello supone en términos de abandono de una verdadera
En este sentido, véase FALGUERA BARÒ, M. A., “Nuevas tecnologías y trabajo (I): perspectiva contractual”, cit.,
págs. 33 y ss.
23
GIUGNI, G., “Prospettive del diritto del lavoro per gli anni´80”, AA.VV.: Prospettive del diritto del lavoro per gli
22
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ordenación sistemática. Lectura que se defiende también desde otra perspectiva, con la referencia
específica del impacto tecnológico en el contrato de trabajo, cuando se subraya que la tecnología
conlleva a menudo consecuencias ambivalentes, ambivalencia típica de las nuevas tecnologías que
obliga a ser cautelosos en su examen, evitando afirmaciones radicales24.
Todas estas consideraciones encuentran asimismo un cauce idóneo de expresión para su
materialización respectiva, como no podía ser de otra manera, desde su proyección con la
complejidad asociada a la irrupción de la economía colaborativa, que ha tenido en Uber seguramente
su ejemplo más relevante hasta el momento actual.

2 DERECHO DEL TRABAJO Y ECONOMÍA COLABORATIVA: NUEVAS REALIDADES
PARA UN DERECHO EN EVOLUCIÓN
La irrupción intempestiva de la economía colaborativa dentro de la realidad económica ha
abierto una serie de interrogantes importantes en el ámbito del Derecho del Trabajo. Prueba de ello
son los numerosos estudios doctrinales publicados sobre semejante temática en un período
relativamente breve de tiempo, analizando los distintos aspectos que suscita la economía
colaborativa desde la perspectiva del Derecho Laboral. Por más que no sea la vertiente social la
única afectada por el surgimiento de esta nueva realidad para la prestación de servicios, como ha
tenido ocasión de corroborar la doctrina, apelando sin ir más lejos a sus derivaciones mercantiles, por
ejemplo, cuando se examina la economía colaborativa desde su interacción con la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia25.
De igual modo que el fenómeno descrito tiene asimismo derivaciones evidentes también en
materia fiscal, por alusión a las implicaciones fiscales de la economía colaborativa en el marco de las
instituciones comunitarias26; cuando, de manera más precisa, se conectan las empresas de economía
colaborativa con el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante el intercambio
anni ‘80 (Atti del VII Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro, Bari, 23-25 aprile 1982), Giuffrè Editore, Milano,
1983, págs. 6 y ss.
24
En este sentido, véase RASO DELGUE, J., “I rapporti di lavoro nell´era digitale”, cit., pág. 957; MERCADER
UGUINA, J. R., “Derechos fundamentales de los trabajadores y nuevas tecnologías: ¿hacia una empresa panóptica?”,
cit., págs. 665-667.
25
A este respecto, véase GIRONA CASCALES, I., “La economía colaborativa desde la perspectiva de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto
digital, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 265 y ss.
26
En este sentido, véase PASTOR DEL PINO, Mª C., “La economía colaborativa desde las instituciones comunitarias:
implicaciones fiscales”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur
Menor, 2017, págs. 545 y ss.
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de información fiscal en la Unión Europea27; o desde la vinculación entre la economía colaborativa
con el riesgo tributario28. Por no hablar, claro, de esa dimensión connatural a la economía
colaborativa bajo una perspectiva netamente económica o economicista29.
Sea como fuere, centrando el enfoque de estudio en el Derecho del Trabajo, los interrogantes
suscitados han llevado a cuestionarse incluso el nacimiento de una nueva categoría de trabajadores, a
partir de factores como la nueva dimensión de las redes sociales profesionales en este contexto desde
su vinculación con el empleo30; el tratamiento que merecen los datos personales de los usuarios en el
ámbito de la economía colaborativa, a través de esa disyuntiva entre protección o negocio 31; la
prevención de los riesgos psicosociales en el contexto novedoso de la economía colaborativa32; desde
una perspectiva más amplia como la prevención de riesgos laborales, con la referencia siempre de la
economía colaborativa33; los problemas derivados de los nuevos entornos laborales respecto a
determinados colectivos específicos de trabajadores como pueden ser las mujeres, con ese
condicionante de mayor precariedad para el trabajador instalado en la lógica de la economía
colaborativa34; la problemática específica que plantea la tutela colectiva de los derechos de los
trabajadores que operan a través de plataformas colaborativas35; con la atención puesta en ejemplos
concretos que asumen un protagonismo destacado dentro de nuestra temática, como Amazon
A este respecto, véase SELMA PENALVA, A., “Empresas de economía colaborativa y control de cumplimiento de
obligaciones tributarias: intercambio de información fiscal en la Unión Europea”, AA. VV.: Retos jurídicos de la
economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 582-583.
28
En este sentido, véase SÁNCHEZ HUETE, M. A., “Riesgo tributario y economía colaborativa”, AA. VV.: Economía
colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo, M. y Hernández-Bejarano,
M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 103 y ss.
29
A este respecto, véase PATIÑO RODRÍGUEZ, D. y GÓMEZ-ÁLVAREZ DÍAZ, R. y PLAZA ANGULO, J. J.,
“Caracterización económica y cuantificación de la economía colaborativa”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo
en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo, M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete,
2017, págs. 51 y ss.
30
En este sentido, véase AGUILAR DEL CASTILLO, Mª C., “Las redes profesionales y el empleo: una realidad en
espera”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo,
M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 295 y ss.
31
A este respecto, véase ALARCÓN SEVILLA, V., “Los datos personales de los usuarios en la economía colaborativa:
¿protección o negocio?”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur
Menor, 2017, págs. 119 y ss.
32
En este sentido, véase ÁLVAREZ CUESTA, H., “La prevención de riesgos psicosociales en la economía colaborativa:
los e-nómadas”, AA. VV.: Tiempos de cambio y salud mental de los trabajadores, Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 55 y
ss.
33
A este respecto, véase RODRÍGUEZ EGIO, Mª M., “Prevención de riesgos laborales en el ámbito de la economía
colaborativa”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor,
2017, págs. 499 y ss.
34
En este sentido, véase BLASCO MARTÍN, E., “Mujeres y precariedad en los nuevos entornos laborales”, Gaceta
Sindical: reflexión y debate, Nueva etapa, núm. 29, 2017, págs. 183 y ss.
35
A este respecto, véase FERRANDO GARCÍA, F., “La tutela colectiva de los derechos de los trabajadores que operan a
través de plataformas colaborativas”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital,
Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 470 y ss.
27
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Mechanical Turk, merecedores de una atención singular por parte de la doctrina 36; el supuesto de
Taskrabbit37; o los casos de UberPop y UberX38; interrogándose abiertamente acerca de la licitud del
“crowdsourcing” y la contratación “on-demand” como modalidades de externalización productiva
dentro del nuevo entorno digital39; sobre la posición respectiva que ocupan el trabajo asalariado y el
trabajo autónomo en el contexto de las plataformas digitales40; la respuesta que requieren los
procesos de contratación en los entornos colaborativos41; la problemática que sugiere el trabajo
colaborativo y su encuadramiento en el sistema de Seguridad Social42; la concienciación sobre el
impacto tan negativo que puede tener en el sistema de Seguridad Social la economía colaborativa,
como acontece sin ir más lejos en el modelo español43; las implicaciones sociolaborales de la
digitalización desde una perspectiva sindical44; la dificultad de encaje de los trabajadores de la
economía colaborativa en el Derecho Laboral, con lo que ello supone en términos de nuevos retos
para las fronteras de la laboralidad45; las implicaciones que tienen las nuevas formas de trabajo sobre
la Inspección de Trabajo46; la necesidad de disciplinar la expansión de la economía colaborativa
En este sentido, véase GINÈS I FABRELLAS, A., “Crowdsourcing sites” y nuevas formas de trabajo: el caso de
Amazon Mechanical Turk”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 6, 2016, págs. 66 y ss.
37
A este respecto, véase PRASSL, J., “Uber, Taskrabbit, and co.: platforms as employers?: rethinking the legal analysis
of crowdwork”, Comparative Labor Law  Policy Journal, Vol. 37, núm. 3, 2016, págs. 619 y ss.
38
En este sentido, véase SIERRA BENÍTEZ, E. M., “Los conductores de UberPop y UberX: ¿trabajadores asalariados,
autónomos, emprendedores, cooperativistas o qué?”, Los actuales cambios sociales y laborales, Vol. 1, 2017, págs. 229
y ss.; CALVO GALLEGO, F. J., “UBERPOP como servicio de la sociedad de la información o como empresa de
transporte: su importancia para y desde el derecho del trabajo”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en
plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo, M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete,
2017, págs. 331 y ss.
39
A este respecto, véase GINÈS I FABRELLAS, A., “Crowdsourcing” y contratación “on-demand”: ¿una modalidad
lícita de externalización productiva en el nuevo entorno digital?”, AA: VV.: Los actuales cambios sociales y laborales:
nuevos retos para el mundo del trabajo. I, Cambios tecnológicos y nuevos retos para el mundo del trabajo (Portugal,
España, Colombia, Italia, Francia), Coord. Serrani, L, Dir. Mella Méndez, L., 2017, págs. 185 y ss.
40
En este sentido, véase GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades
profesionales a través de las plataformas informáticas”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, págs. 85 y ss.
41
A este respecto, véase LÁZARO SÁNCHEZ, J. L., “Sobre los procesos de contratación en entornos colaborativos”,
AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo, M. y
Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 243 y ss.
42
En este sentido, véase LÓPEZ ANIORTE, Mª C., “El trabajo colaborativo y su encuadramiento en el sistema de la
Seguridad Social”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor,
2017, págs. 495 y ss.
43
A este respecto, véase SUÁREZ CORUJO, B., “The “gig” economy and its impacto on social security: the Spanish
example”, European Journal of Social Security, Vol. 19, núm. 4, 2017, págs. 293 y ss.
44
En este sentido, véase MEDINA, F., “Las implicaciones sociolaborales de la digitalización: reflexiones sindicales de la
Federación de Servicios”, Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva etapa, núm. 27, 2016, págs. 283 y ss.
45
A este respecto, véase OTERO GURRUCHAGA, C., “El complicado encaje de los trabajadores de la economía
colaborativa en el derecho laboral: nuevos retos para las fronteras de la laboralidad”, Derecho de las Relaciones
Laborales, núm. 1, 2018, págs. 61 y ss.
46
En este sentido, véase PÁRAMO MONTERO, P., “New forms of work and labour inspection: the new compliance
challenges”, Iuslabor, núm. 2, 2017, págs. 1 y ss.
36

13

dentro de una agenda reguladora modificando cuantos aspectos resulten necesarios en los ámbitos
respectivos laboral y de Seguridad Social47; la conexión indisoluble de la tecnología como
instrumento al servicio de la economía colaborativa48; o la necesidad de delimitar fronteras como
premisa para distinguir el trabajo colaborativo y la relación laboral no declarada49.
Elementos para la discusión todos que, con la referencia común de la economía colaborativa,
seguirán siendo objeto a buen seguro de nuevas reelaboraciones doctrinales en los tiempos
venideros, al tiempo que se abren continuos frentes de atención para el análisis.
Debate que no es exclusivo tampoco de la doctrina española, apreciándose por el contrario
una presencia destacada de esas mismas temáticas –o parecidas- también en el contexto del Derecho
Comparado, con base siempre en la economía colaborativa50. En este sentido, resultan
particularmente interesantes aquellas referencias de otros sistemas jurídicos próximos al modelo
español, como pueden ser el ordenamiento jurídico italiano y el ordenamiento jurídico francés. Y
ello, bajo ese propósito de ampliar el plano de análisis a sistemas con problemas comunes cuyas
soluciones puedan resultar extensibles para otros modelos cercanos como el nuestro. Advertidas, no
obstante, las cautelas lógicas que debe tener siempre el tratamiento del Derecho Comparado,
evitando caer en afirmaciones sustentadas solo en la aplicación analógica desde un sistema a otro,
mas sin perspectiva suficiente para valorar las particularidades inherentes a cada modelo.
Aun con todas esas precauciones, con la mirada puesta en el sistema italiano, dentro de esta
problemática novedosa ligada al surgimiento de la economía colaborativa se han realizado estudios
en torno al papel que debe asumir la jurisprudencia para resolver las distintas cuestiones laborales
suscitadas en el plano de la subordinación digital51; los retos abiertos en relación con la
representación sindical de los trabajadores 2.052; o en general sobre la digitalización y la “gig
A este respecto, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La agenda reguladora de la economía colaborativa:
aspectos laborales y de Seguridad Social”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, págs. 125 y ss.
48
En este sentido, véase SÁNCHEZ TORNEL, V. M., “La tecnología como instrumento de la economía colaborativa:
sus implicaciones jurídicas”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi,
Cizur Menor, 2017, págs. 95 y ss.
49
A este respecto, véase SELMA PENALVA, A., “Delimitación de fronteras: diferencias entre trabajo colaborativo y
relación laboral no declarada”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi,
Cizur Menor, 2017, págs. 389 y ss.
50
Bajo esa perspectiva de análisis del Derecho Comparado, como referencia para el estudio de la economía colaborativa,
véase DE STEFANO, V., “Lavoro “su piattaforma” e lavoro non standard in prospettiva internazionale e comparata”,
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 241 y ss.
51
A este respecto, véase AURIEMMA, S., “Impresa, lavoro e subordinazione digitale al vaglio della giurisprudenza”,
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 281 y ss.
52
En este sentido, véase FORLIVESI, M., “La sfida della reppresentanza sindacale dei lavoratori 2.0”, Diritto delle
Relazioni Industriali, Vol. 26, núm. 3, 2016, págs. 664 y ss.
47
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economy” desde una perspectiva sindical53; también desde una lógica sindical, a efectos de
armonizar variantes aparentemente alejadas o discordantes entre sí como las de “Jobs app”, “gig
economy” y sindicato54; los cambios que proyecta inevitablemente la economía colaborativa en los
contextos respectivos del empleo y la protección social55; la configuración del trabajo en plataformas
digitales a medio camino entre autonomía y subordinación, invocando la necesidad de una respuesta
del ordenamiento jurídico para ofrecer cobertura cierta a los nuevos trabajos surgidos como
consecuencia de la economía colaborativa56; con una visión más general, en relación con los efectos
de la innovación tecnológica sobre el Derecho del Trabajo57; la configuración del “smart working”
dentro del ordenamiento italiano58; o el trabajo en la “gig economy” desde la perspectiva del
riesgo59.
De igual forma, con la atención puesta en el ordenamiento francés, bajo ese mismo referente
común de la economía colaborativa, se interroga abiertamente acerca de la condición de los chofer
de Uber como los obreros precarios del siglo XXI60; la regulación social aplicable a los trabajadores
de las plataformas digitales61; los efectos que tiene la economía colaborativa en relación con la
organización del trabajo y respecto de las condiciones laborales62; o la identificación de la economía
colaborativa a medio camino entre las promesas de flexibilidad y el retroceso en los derechos
sociales63.
En cualquier caso, el análisis de todos esos aspectos concretos -y de otros muchos que
surgirán a buen seguro en el futuro próximo- ha dado paso también a debates de trascendencia
A este respecto, véase ENGBLOM, S., “Una prospettiva sindacale su digitalizzazione e “gig economy”, Rivista
Giurdica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 357 y ss.
54
En este sentido, véase FAIOLI, M., “Jobs “app”, “gig economy” e sindacato”, Rivista Giuridica del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 291 y ss.
55
A este respecto, véase DE STEFANO, V., “La “gig economy” y los cambios en el empleo y la protección social”,
Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva etapa, núm. 27, 2016, págs. 149 y ss.
56
En este sentido, véase DONINI, A., “Il lavoro su piattaforma digitale “prende forma” tra autonomía e subordinazione:
nuova regole per nuovi lavori?”, Diritto delle Relazioni Industriali, Vol. 26, núm. 1, 2016, págs. 164 y ss.
57
A este respecto, véase ICHINO, P., “Le conseguenze dell´ innovazione tecnologica sul diritto del lavoro”, Rivista
Italiana di Diritto del Lavoro, Vol. 36, núm. 4, 2017, págs. 525 y ss.
58
En este sentido, véase MARTONE, M., “El “smart working” o trabajo ágil en el ordenamiento italiano”, Derecho de
las Relaciones Laborales, núm. 1, 2018, págs. 88 y ss.
59
A este respecto, véase LOI, P., “Il lavoro nella “gig economy” nella prospettiva del rischio”, Rivista Giuridica del
Lavoro e della Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 259 y ss.
60
En este sentido, véase BONICI, C., “Les chauffeurs Uber: canuts du XXIe siècle?”, Revue des études coopératives,
mutualistes e associatives (Recma), Vol. 96, núm. 346, 2017, págs. 87 y ss.
61
A este respecto, véase DESBARATS, I., “Quel statut social pour les travailleurs des plateformes numériques?: la RSE
en renfort de la loi”, Droit Social, núm. 11, 2017, págs. 971 y ss.
62
En este sentido, véase ETIEVANT, G., “Les impacts du numérique sur l´orgánisation du travail et les conditions de
travail”, Le Droit Ouvrier, Nouvelle série, núm. 828, 2017, págs. 387 y ss.
63
A este respecto, véase MONTEL-DUMONT, O., “L´economie collaborative entre promesses de flexibilité et recul des
droits sociaux”, Les Cahiers Français, núm. 394, 2016, págs. 66 y ss.
53
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mayor, a nivel más genérico, hasta el extremo de cuestionar la propia virtualidad del Derecho del
Trabajo para dar respuesta a los nuevos retos que plantean, por ejemplo, las implicaciones laborales
de la industria 4.064; centrando la discusión en términos del desafío que suponen para el Derecho del
Trabajo las prestaciones de servicios a través de las plataformas informáticas de consumo
colaborativo65; superada cualquier disquisición en relación con la clasificación errónea, para hablar
en términos de auténtica transformación digital del trabajo 66, dando cuenta de la auténtica dimensión
del fenómeno que subyace a esa realidad de la economía colaborativa; alrededor de lo que se ha
definido gráficamente como “angustias de uberización” y los retos que plantea para el Derecho
Laboral el trabajo digital67, poniendo de relieve ese doble plano entre dificultad y desafío desde la
perspectiva del Derecho del Trabajo; los retos que plantea la revolución digital a partir de esa
expresión de “smart working” o trabajo inteligente68; concibiendo el fenómeno que se estudia en
términos de transformación de las relaciones laborales, consecuente con la digitalización de la
economía69; las distintas líneas de tendencia que están modificando en profundidad el trabajo y las
relaciones laborales, entre las cuales ocupa un lugar destacado la economía colaborativa 70; cuando se
64

En este sentido, véase ÁLVAREZ CUESTA, H., El futuro del trabajo vs. el trabajo del futuro: implicaciones
laborales de la industria 4.0, Biblioteca jurídica de bolsillo, Colección laboral, Colex, A Coruña, 2017, págs. 1 y ss.;
SALENTO, A., “Industria 4.0, imprese, lavoro: problemi interpretativi e prospettive”, Rivista Giuridica del Lavoro e
della Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, págs. 175 y ss.
65
A este respecto, véase CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios a través de las plataformas
informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el derecho del trabajo”, Revista de Trabajo y Seguridad
Social del Centro de Estudios Financieros, núm. 406, 2017, págs. 23 y ss.; “Los nuevos modelos de prestación de
servicios y la economía colaborativa: una aproximación jurídico-laboral”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía
colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 409 y ss.
66
En este sentido, véase CHERRY, M. A., “Beyond misclassification: the digital transformation of work”, Comparative
Labor Law  Policy Journal, Vol. 37, núm. 3, 2016, págs. 577 y ss.
67
A este respecto, véase AUVERGNON, P., “Angustias de “uberización” y retos que plantea el trabajo digital al derecho
laboral”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 6, 2016, págs. 25 y ss.
68
En este sentido, véase CORSO, M., “Sfide e prospettive della rivoluzione digitale: lo “smart working”, Diritto delle
relazioni industriali, Vol. 27, núm. 4, 2017, págs. 978 y ss.
69
A este respecto, véase CRUZ VILLALÓN, J., “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización
de la economía”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, págs. 13 y ss.
70
En este sentido, véase FREY, M., “Il lavoro che cambia letto attraverso 5 tendenze”, Quaderni di Economia del
Lavoro, núm. 106, 2016, págs. 223 y ss.; NIETO, J., “Tendencias laborales y el futuro del trabajo”, Gaceta Sindical:
reflexión y debate, nueva etapa, núm. 29, 2017, págs. 31 y ss.; PÁRAMO MONTERO, P., “Las nuevas formas
emergentes de trabajo: especial referencia a la economía colaborativa”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, núm. 128, 2017, págs. 183 y ss.; REY GUANTER, S., “Sobre el futuro del trabajo: modalidades de prestaciones
de servicios y cambios tecnológicos”, Iuslabor, núm. 2, 2017, págs. 1 y ss.; SANTORO-PASSARELLI, G., “Lavoro
etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell´impresa in via di
trasformazione”, Diritto delle Relazioni Industriali, Vol. 27, núm. 3, 2017, págs. 771 y ss.; SERRANO OLIVARES, R.,
“Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa, -o mejor economía digital a demanda-, trabajo 3.0
y laboralidad”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero
Royo, M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 19 y ss.; TULLINI, P., “Digitalizzazione
dell´economia e frammentazione dell´occupazione: il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte
d´intervento”, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 4, 2016, págs. 748 y ss.
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invoca conscientemente la necesidad, cuando menos, de repensar el Derecho del Trabajo71; la
identificación de elementos ilustrativos de un cierto desmoronamiento del Derecho Laboral como
consecuencia de distintos factores, entre los que se encuentra indudablemente la economía
colaborativa, en alusión a la huida, la desestandarización o el debilitamiento subjetivo del Derecho
del Trabajo, evidenciando la existencia de un fenómeno progresivo cada vez más apreciable en sus
efectos perjudiciales para la posición del trabajador72; al significar el fenómeno Uber como
referencia característica de una época, en alusión al trabajo y técnica en el tiempo de Uber 73;
mediante la identificación de las plataformas de trabajo “on demand” como un referente singular de
contradicción desde muy diversos ámbitos74; la virtualidad de fenómenos como “crowd work”
(trabajo múltiple) o “microwork”, como expresiones que corroborarían la llegada de una sociedad
post salarial75; focalizando la significación de la economía colaborativa específicamente en el papel
que está llamado a jugar el jurista del trabajo76; mediante la invocación de la “gig economy” como
referencia clave para indagar en la evolución futura del trabajo 77; con elevación del tono crítico, tal
vez demasiado por lo que supone el empleo del término “violencia”, conceptuando la “uberización”
del trabajo como una forma más de violencia laboral78; en contraste con otras menciones -también
criticables pero esta vez por defecto-, cuando incluyen bajo una aparente neutralidad la economía
colaborativa, junto con otras manifestaciones como el trabajo 3.0, entre las nuevas formas de
organización empresarial, desde su conexión con la laboralidad, con ser ello importante desde la
A este respecto, véase GOERLICH PESET, J. Mª, “¿Repensar el derecho del trabajo?: cambios tecnológicos y
empleo”, Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva etapa, núm. 27, 2016, págs. 173 y ss.; MARTÍNEZ ESCRIBANO,
A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el
impacto de la economía colaborativa”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 1, 2018, págs. 48 y ss.
72
En este sentido, véase GOLDIN, A., “Huida, desestandarización y debilitamiento subjetivo del Derecho del Trabajo:
ensayo sobre un itinerario”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 10, 2017, págs. 977 y ss.
73
A este respecto, véase PERULLI, A., “Lavoro e técnica al tempo di Uber”, Rivista Giuridica del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 195 y ss.
74
En este sentido, véase PRASLL, J., “Sottosopra e al rovescio: le piattaforme di lavoro “on demand” come datori”,
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Vol. 67, núm. 2, 2017, págs. 219 y ss.; DAGNINO, E., “Labour
and labour law in the time of the on-demand economy”, Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 6, 2016, págs. 43 y
ss.
75
A este respecto, véase RÉBILLARD, C., “Crowd work, microwork: l´avènement d´une société post-salariale?”, Les
Cahiers Français, núm. 398, 2017, págs. 40 y ss.
76
En este sentido, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “El jurista del trabajo frente a la economía colaborativa”,
AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. Rodríguez-Piñero Royo, M. y
Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 187 y ss.
77
A este respecto, véase SARGEANT, M., “The gig economy and the future of work”, E-Journal of International and
Comparative Labour Studies, Vol. 6, núm. 2, 2017, págs. 1 y ss.
78
En este sentido, véase SERRANO GARCÍA, J. Mª, “La “uberización” del trabajo: una forma más de violencia
laboral”, Los actuales cambios sociales y laborales, Vol. 1, 2017, págs. 209 y ss.
71
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perspectiva del Derecho Laboral79; al adoptar una posición de calculada equidistancia o ambigüedad
para observar el fenómeno de la economía colaborativa, situando la digitalización a medio camino
entre la involución y la evolución, interpretación que también entendemos criticable, cuando menos
desde la perspectiva de la sensibilidad laboral80; en contraste con otros posicionamientos más
comprometidos, conscientes de la necesidad de procurar remedios y protección bien que
identificando los distintos supuestos de la economía colaborativa81; con la calificación de la
economía colaborativa bajo el sugerente título de “capitalismo de plataforma”82; cuando se apela al
fenómeno de la economía colaborativa como referente para interrogarse acerca del final, próximo o
remoto, del trabajo por cuenta ajena83; invocando la realidad de la economía colaborativa como
reclamo para postular la conveniencia de una regulación específica respecto de esa específica
relación laboral a modo de relación laboral especial84; o al reparar en la existencia de fenómenos
novedosos inherentes a la expansión de la economía colaborativa, por alusión a los efectos de la
“reputación online” en la economía de las plataformas85.
En definitiva, con independencia de la expresión utilizada para describir la importancia que
se deriva del surgimiento de la economía colaborativa, donde sí parecen encontrar la práctica
totalidad de opiniones un elemento de coincidencia básico, es en la proyección amplia y trascendente
que irradia el fenómeno descrito sobre el conjunto de las relaciones laborales. Significación que, sin
embargo, no debe llevar tampoco a una identificación cuasi absoluta o automática entre trabajo y
tecnología, como ha señalado acertadamente algún autor, con una apelación explícita a la
reafirmación de la Declaración de Filadelfia en tiempos de expansión de las plataformas digitales y
A este respecto, véase SERRANO OLIVARES, R., “Nuevas formas de organización empresarial: economía
colaborativa, -o mejor economía digital a demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad”, cit., págs. 19 y ss.
80
En este sentido, véase VALENDUC, G., “Digitalisation, between disruption and evolution”, Transfer, Vol. 23, núm. 2,
2017, págs. 121 y ss.
81
A este respecto, véase TREU, T., “Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della “gig economy”,
Lavoro e Diritto, Vol. 31, núm. 3-4, 2017, págs. 367 y ss.
82
Para el desarrollo de esta tesis, ampliamente, véase SRNICEK, N., Platform capitalism, Cambridge, UK; Malden,
USA: Polity, VI, 2017, págs. 3 y ss.
83
En este sentido, véase TODOLÍ SIGNES, A., “The end of the subordinate worker? : the on-demand economy, the gig
economy, and the need for protection for crowdworkers”, The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations, Vol. 33, núm. 2, 2017, págs. 241 y ss.; “Nuevos indicios de laboralidad como resultado de las
nuevas empresas digitales”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs.
Rodríguez-Piñero Royo, M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 223 y ss.; “El impacto de la
“Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, Iuslabor,
núm. 3, 2015, págs. 1 y ss.
84
A este respecto, véase TODOLÍ SIGNES, A., “The “gig economy”: employers, self-employed or the need for a special
emplyment regulation?”, Transfer, Vol. 23, núm. 2, 2017, págs. 193 y ss.
85
En este sentido, véase TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la era de la economía colaborativa: la clasificación
jurídica de trabajadores y autónomos y los efectos de la reputación online en la economía de las plataformas virtuales,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 1 y ss.
79
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cualesquiera otras fórmulas de economía colaborativa presentes en la actualidad o que puedan surgir
en un futuro cercano86. Mimetización recíproca entre trabajo y tecnología que sería tanto como
afirmar la rendición del Derecho del Trabajo en su configuración clásica, renunciando a todo su
bagaje pretérito, subyugado así a los rigores impuestos por la nueva realidad económica que se
articula en torno a las plataformas digitales como expresión de la economía colaborativa.
Una temática, la economía colaborativa, cuya importancia se reivindica asimismo con la
atención dispensada por la propia Unión Europea, como evidencia la existencia de una Agenda
europea sobre la economía colaborativa, por más que su virtualidad haya sido cuestionada
abiertamente por algún representante de la doctrina, bajo un tono crítico, apelando a su influencia
más efectista que efectiva con utilización de esa expresión tan conocida de “mucho ruido y pocas
nueces”87; sobre la base del apoyo europeo al modelo de economía colaborativa, conscientes en
cualquier caso de la necesidad de afrontar el fenómeno analizado con medidas en los ámbitos
respectivos laboral y de Seguridad Social88; examinando el fenómeno de la economía digital desde la
perspectiva del Comité Económico y Social Europeo89; o al destacar esa doble dimensión predicable
de la economía colaborativa en la Unión Europea, a medio camino entre la popularidad y la
controversia90.
Sea como fuere, con independencia de la valoración que merezca su materialización concreta,
la intervención de la Unión Europea da cuenta por sí misma de la trascendencia que ha adquirido en
la actualidad la economía colaborativa. Y como derivación de lo anterior, la preocupación lógica del
legislador europeo por tratar de reconducir semejante fenómeno de dimensión global e importancia
creciente dentro de los márgenes del Derecho del Trabajo, consciente de que no puede permanecer
impasible dejando que dicha realidad se desarrolle cómodamente y sin límites al margen de la
regulación laboral, con la dificultad añadida que supone tener que enfrentarse a semejante reto desde
una perspectiva global. Atención dispensada por la Unión Europea en la que ha tenido asimismo una
A este respecto, véase DE STEFANO, V., “Labour is not a technology: reasserting the Declaration of Philadelphia in
times of platform work and gig economy”, Iuslabor, núm. 2, 2017, págs. 1 y ss.
87
En este sentido, véase BRONZINI, G., “L´Agenda europea sull´economia collaborativa: “much do about nothing”?,
Rivista italiana di diritto del lavoro, Vol. 35, núm. 4, 2016, págs. 259 y ss.
88
A este respecto, véase HERNÁNDEZ BEJARANO, M., “El apoyo europeo al modelo de economía colaborativa:
algunas cuestiones y propuestas para afrontar una regulación laboral y de Seguridad Social”, Nueva Revista Española de
Derecho del Trabajo, núm. 192, 2016, págs. 165 y ss.
89
En este sentido, véase DOZ, J., “La economía digital desde la perspectiva del Comité Económico y Social Europeo”,
Gaceta Sindical: reflexión y debate, nueva etapa, núm. 27, 2016, págs. 129 y ss.
90
A este respecto, véase ORTIZ VIDAL, Mª D., “La economía colaborativa en la Unión Europea: un fenómeno tan
popular como controvertido”, AA. VV.: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi,
Cizur Menor, 2017, págs. 73 y ss.
86
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intervención destacada el dictado de algún pronunciamiento reciente por parte del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, como desarrollaremos más adelante en el epígrafe siguiente91.
Aun cuando la implantación de la economía colaborativa desborda con mucho el ámbito
propiamente europeo, como demuestra sin ir más lejos la significación singular que ha adquirido el
caso Uber en los Estados Unidos, según ha corroborado la doctrina92. Al tiempo que se subraya la
paradoja que supone la utilización de Uber como mecanismo de contratación con fines de lucro, con
su sistema de fijación de precios y sus implicaciones93.

3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RASGOS DEFINIDORES DE LA ECONOMÍA
COLABORATIVA Y SU DIFICULTAD DE ENCAJE CON LOS PARÁMETROS
CLÁSICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO
Al margen de las múltiples definiciones doctrinales, de conformidad con lo establecido por la
Comisión Europea, la economía colaborativa puede definirse como aquellos modelos de negocio en
los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas con la creación de un mercado
abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares94.
Fenómeno cuyo surgimiento y desarrollo ha descansado, bajo proporciones difíciles de precisar,
como consecuencia de la todavía reciente crisis económica globalizada a nivel mundial, de un lado;
en combinación con las posibilidades que ofrece el auge de las nuevas tecnologías, de otro lado95.
Por más que el anhelo por parte de la economía de escapar a la disciplina que impone el Derecho
Laboral haya sido una constante tradicional y reconocible con ocasión de numerosas manifestaciones
económicas caracterizadas en cada momento por la nota de la novedad.
Una descripción y explicación básica de la economía colaborativa que deberá completarse
después, en sus rasgos precisos, con cada materialización específica entre las muchas que han ido
tomando forma. Precisamente, dicho carácter multiforme constituye uno de los rasgos de identidad
En este sentido, véase SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., “Economía de plataformas digitales y servicios compuestos. El
impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del Trabajo (Estudio a partir de la STJUE de 20 de diciembre de 2017,
C-434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S.L.)”, La Ley Unión Europea, núm. 57,
2018, págs. 1 y ss.
92
A este respecto, ampliamente, véase GUTIÉRREZ ARRANZ, R., “Las relaciones laborales en la economía
colaborativa: el caso Uber en EE. UU.”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 187, 2016, págs. 161 y
ss.
93
En este sentido, véase PAUL, S. M., “Uber as for-profit hiring hall: a price-fixing paradox and its implications”,
Berkeley Journal of Employment and Labor Law, Vol. 38, núm. 2, 2017, págs. 233 y ss.
94
A este respecto, véase Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al comité económico y social europeo y al
comité de las regiones. Una agenda europea para la economía colaborativa (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-162001_es.htm), pág. 3.
95
En este sentido, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 49.
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inherentes a la misma, de manera que semejante heterogeneidad formal es responsable en buena
medida también de su resistencia –connatural o impostada, según qué hipótesis- para su
sometimiento al Derecho del Trabajo.
No obstante, resulta posible individualizar una serie de rasgos caracterizadores que, junto con
la existencia de la propia plataforma, vendrían a configurar el concepto de economía colaborativa,
cuya exposición nos limitamos a enumerar. En primer lugar, se corrobora la participación de tres
partes diferenciadas para llevar a buen término la contratación y prestación del servicio, en alusión al
usuario, la plataforma y el profesional o proveedor. De manera que el modus operandi se concreta
con el acceso por un usuario a una aplicación informática, normalmente en soporte móvil, con la
consiguiente solicitud de la prestación de un servicio a cargo de un determinado profesional. En
segundo lugar, la utilización de internet, que permite conectar, a una gran velocidad y con un coste
de transacción mínimo o insignificante, la demanda y oferta de trabajo o servicios por un tiempo
limitado, con la consiguiente garantía para los consumidores o usuarios de unos altos niveles de
disponibilidad y flexibilidad.
En tercer lugar, condicionado por el gran número de demandantes y oferentes de servicios
que pueden contactar fácilmente a nivel global gracias al uso de internet, se posibilita con ello
aprovechar los beneficios propios de las economías de escala. En cuarto lugar, el carácter
intersectorial de dichas actividades, en tanto su utilización potencial no se circunscribe a un único
sector de la economía, susceptible de materializarse entonces en distintos sectores de actividad como
el transporte, la limpieza, la logística, etc., sectores que a buen seguro irán progresivamente en
aumento. En quinto lugar, la existencia de un sistema conocido bajo esa denominación de
“reputación on line” que permite identificar a las personas que interactúan en la plataforma, al
tiempo que se genera una mayor confianza a los usuarios de la misma y en los profesionales que
desempeñan el trabajo, con lo que ello supone en términos de reducir considerablemente los
problemas de información asimétrica del mercado96.
La combinación de todos los elementos enumerados evidencia por sí misma las
especialidades inherentes, en los órdenes productivo y organizativo, que acompañan al fenómeno de
la economía colaborativa. Y con ello, la dificultad para encajar la prestación de servicios en el marco
de las plataformas virtuales dentro de los parámetros clásicos de tiempo, lugar y modo de realización
del trabajo según figuran en las relaciones tradicionales de prestación de servicios, considerando las
A este respecto, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 49; TODOLÍ SIGNES,
A., “Sobre la llamada economía colaborativa y sus implicaciones laborales y sociales”, Gaceta Sindical: reflexión y
debate, nueva etapa, núm. 29, 2017, págs. 159 y ss.
96
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notas definitorias de la relación laboral por cuenta ajena a partir de los requisitos para la existencia
del contrato de trabajo en alusión a la voluntariedad, la retribución, la dependencia y la ajenidad, con
la referencia en nuestro modelo de lo dispuesto en el artículo 1 del ET. Presente siempre el
interrogante de concretar la naturaleza de la relación contractual que se genera entre el empresario
que gestiona la plataforma digital, por un lado, y el profesional que presta los servicios a los usuarios
finales de la misma, de otro lado.
Desde esa referencia de contraste que supone la relación laboral “clásica”, resulta posible
componer un análisis de la naturaleza de la relación entre las plataformas y los proveedores del
servicio, sin perjuicio claro está de las particularidades que individualizan, se ha dicho ya, la
multitud de plataformas distintas existentes en la actualidad o las que puedan conformarse a futuro.
Sobre todo, a partir de los pronunciamientos judiciales dictados en la doctrina judicial extranjera,
precisamente, acerca de la naturaleza del contrato de prestación de servicios en el ámbito de las
plataformas digitales97. Resoluciones que, aunque de distinto signo según qué casos, permiten
individualizar una serie de características comunes a esta nueva fórmula de desempeño del trabajo,
como son:
a) Elección libre por los profesionales de la jornada y los horarios en los que prestan sus
servicios, así como respecto de la asunción del volumen de los servicios que quieren efectivamente
prestar. Por más que, en algunos casos, determinadas plataformas utilicen el sistema de incentivos
para impulsar la prestación de servicios por los profesionales en determinadas horas y días. De
manera que semejante libertad puede quedar en la práctica anulada, o cuando menos atenuada,
dependiendo de la caracterización dada en cada supuesto a esos sistemas de incentivos.
b) Deber de utilizar su propio material por parte de los profesionales, junto con la asunción de
los gastos necesarios para el desarrollo del servicio. Utilización de material y asunción de gastos que,
por lo común, suele tener una dimensión reducida, con la consiguiente tendencia a la
“universalización” de la figura del proveedor de servicios (trabajador), de forma que tampoco este
rasgo debiera interpretarse como un elemento definitivo en la apreciación de la existencia de una
determinada manifestación dentro de la economía colaborativa, con su consiguiente relativización
asimismo para desligarla “definitivamente” de la eventual existencia de una relación laboral por
cuenta ajena según su versión tradicional.
c) Libre aceptación o rechazo por los profesionales de los pedidos de los usuarios, por más
que la plataforma pueda ejercer una especie de control sobre esta aparente voluntariedad mediante la
En relación con esta sistematización, más ampliamente, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores?
Economía colaborativa y Derecho del Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía
colaborativa”, cit., págs. 51 y 52.
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utilización de la información sobre el número de rechazos, como sucede por ejemplo en el supuesto
de Uber, con consecuencias que pueden llevar incluso a la decisión de terminar unilateralmente el
contrato de prestación de servicios. Circunstancias todas que desnaturalizarían en buena medida esa
libertad en la aceptación de los profesionales o proveedores (trabajadores) para la realización de los
correspondientes servicios.
d) Fijación en el contrato de prestación de servicios de las condiciones económicas, conforme
a las cuales los profesionales perciben el importe fijado de manera unilateral por la plataforma y
abonado por el usuario, una vez descontado el porcentaje que ingresa la compañía como
consecuencia de su labor de intermediación.
e) Posibilidad para la empresa de proceder a extinguir, sin previo aviso, el contrato de
prestación de servicios en el supuesto de vulneración de sus obligaciones por parte del proveedor.
Incumplimientos que pueden ir, según la plataforma concreta de que se trate, desde la no prestación
de servicios una vez aceptados, el no disponer del equipo necesario para la realización del servicio, o
tener un comportamiento irrespetuoso con los clientes. Por ejemplo, con la referencia nuevamente de
Uber, el contrato prevé la posibilidad de que la compañía “desactive” a los profesionales por
cualquier motivo de forma unilateral, con el consiguiente impedimento para acceder a la plataforma
durante un tiempo que puede ser determinado o indefinido. Concretamente, para el supuesto de no
obtener una puntuación mínima en las evaluaciones realizadas por los clientes o no alcanzar un
mínimo de servicios durante un determinado período específico de tiempo.
f) La ausencia de control o supervisión formal del profesional por parte de la plataforma se
sustituye sin embargo, en muchas de ellas, por otras fórmulas que vendrían a garantizar un resultado
y una finalidad similar, mediante la implementación para los profesionales de una serie de guías,
sugerencias o recomendaciones para un correcto desarrollo del servicio. Alternativas que garantizan,
por tanto, de un modo u otro, el control efectivo por el empresario de la actividad del profesional o
proveedor (trabajador).
g) Utilización de un sistema de geolocalización que permite a la plataforma la monitorización
en tiempo real de la posición del trabajador. Circunstancia ésta con una incidencia evidente también
en las posibilidades potenciales de control a cargo del empresario sobre la actividad a desarrollar por
el profesional o proveedor (trabajador).
h) Posibilidad para los profesionales de simultanear la suscripción de contratos similares con
otras compañías, con inclusión expresa también de los competidores directos de la misma. Libertad
que, no obstante, puede verse condicionada en la práctica de cara a su ejercicio o materialización
real, como consecuencia de las limitaciones y/o restricciones señaladas, por ejemplo, en relación con
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la aceptación o rechazo del profesional o proveedor (trabajador) respecto de la realización de
servicios.
La concurrencia simultánea de los distintos elementos enumerados dificulta, evidentemente,
el encaje de esta fórmula de prestación de servicios en el concepto tradicional por cuenta ajena, sobre
todo en relación con dos elementos caracterizadores típicos de la relación laboral, como son los
criterios de dependencia y ajenidad. Por más que de ello no deba hacerse, desde nuestro parecer, una
cuestión dogmática. Bien al contrario, si hubiera que acoger una posición dogmática, entendemos
que la solución adecuada sería precisamente defender el encaje de la economía colaborativa bajo los
parámetros y la cobertura de la relación laboral por cuenta ajena, advertida la artificiosidad -y en
muchos casos la intencionalidad manifiesta- de componer una nueva realidad bajo la finalidad, sea
primaria o cuando menos indirecta, de escapar al dictado de la norma. En este caso, de la norma
laboral y su vis atractiva para atraer hacia el ámbito del trabajo por cuenta ajena el normal desarrollo
de la prestación laboral al uso.
Posición ésta que, por lo demás, se alinea con lo expresado por parte de algunos
pronunciamientos judiciales significativos, por su argumentación o por su novedad, sobre la materia
controvertida en nuestro propio sistema jurídico. Resoluciones que habrían venido a mitigar,
parcialmente, esa tradicional orfandad existente en lo que a resoluciones jurisdiccionales sobre esta
temática particular se refiere. Baste citar, en este sentido, la última jurisprudencia del Tribunal
Supremo con ocasión de los traductores e intérpretes judiciales y jurados (STS de 16 de noviembre
de 2017 –RCUD núm. 2806/2015-), donde el Alto Tribunal termina apreciando la existencia de
relación contractual laboral asalariada. En coherencia con lo expresado también, más recientemente,
por la SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018, abundando en esa misma conclusión respecto
del caso Deliveroo. Y en contra de lo establecido por la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre
de 2018, esta vez sobre el caso Glovo. Posición jurisdiccional que cambia más adelante de nuevo,
también con la referencia del Caso Glovo, con ocasión de la SJS núm. 33 de Madrid de 11 de febrero
de 2019.

3.1 En relación con la dependencia
El cumplimiento o no del criterio de dependencia condiciona de manera determinante el
carácter laboral o civil de la prestación de servicios, por lo que la verificación de su existencia
constituye uno de los factores fundamentales que están en el trasfondo de la problemática existente
alrededor de la economía colaborativa. Un elemento cuya presencia se ha tratado de desmentir con
bastante frecuencia por parte de las compañías operadoras de las plataformas, a favor de la existencia
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de independencia, con el argumento de la flexibilidad que caracteriza la gestión del tiempo de trabajo
de los proveedores del servicio. Aumento en la flexibilidad para la gestión del tiempo de trabajo que
constituye, no obstante, un rasgo reconocible asimismo en algunas manifestaciones de la relación
laboral por cuenta ajena, como puede ser todo lo relativo al teletrabajo. Argumento que, con la
referencia de la economía colaborativa, ha encontrado en ocasiones una receptibilidad cierta en
determinados pronunciamientos judiciales como la Sentencia de la Corte de Apelación de París de 20
de abril de 2017 (caso TAKE EAT EASY), para concluir que la relación que vinculaba al proveedor
del servicio, en este caso un repartidor en bicicleta, con la sociedad no tenía consideración de
relación laboral98.
Por más que no sea éste tampoco un posicionamiento unívoco. Así otras resoluciones han
entendido, por el contrario, que esa aparente flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo,
atendiendo a su caracterización específica, en verdad no desmiente la nota de dependencia, y con
ella, la existencia de una relación laboral por cuenta ajena (caso Deliveroo), acreditado que el
trabajador si bien ofertaba a la empresa las franjas horarias en las que quería trabajar, semejantes
franjas tenían que estar dentro del horario previamente establecido por la empleadora, de manera que
era esta última quien decidía en última instancia en qué horario desempeñaba sus funciones el
trabajador cada semana99.
Sin abandonar todavía este tema, la doctrina ha venido significando igualmente cómo la
atenuación por el Tribunal Supremo de la exigencia tradicional de subordinación al horario y jornada
fijado por parte del empresario, se ha producido habitualmente en el contexto de las profesiones
liberales, atendiendo a su consideración como trabajos de naturaleza intelectual. Línea argumental
que, sin embargo, resulta más difícil en su aplicación respecto de aquellas otras actividades donde las
altas dosis de autonomía y flexibilidad no aparecen implícitas en el desarrollo normal de la
prestación100.
Sea como fuere, conviene profundizar más en el examen particular de esta temática en
relación con cada supuesto concreto, más allá de cualquier estado de situación aparente, en línea con
la actuación seguida, por ejemplo, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Cataluña cuando concluye afirmando la laboralidad de los conductores de Uber y la plataforma,
como se deduce con la imposición por parte de la empresa a los conductores de una jornada
Cour D´Appel de Paris, Pole 6 –Chambre 2., Arret Du 20 Avril 2017, caso Take Eat Easy, pág. 7.
En este sentido, véase SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018.
100
A este respecto, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 52.
98
99
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determinada, por más que ello suceda de una forma indirecta101. De manera que no resultaría
suficiente para desvirtuar esa nota de subordinación la inclusión de una flexibilidad solo aparente
cuya realidad queda sin embargo desmentida después con ocasión de los incentivos dispuestos por la
empresa como contrapartida a la realización de servicios en aquellas horas y días que interesan a la
empleadora. De igual modo que también, abundando en esta misma lógica, se incorpora asimismo
como causa de extinción de la relación que vincula al proveedor con la plataforma el no alcanzar un
volumen mínimo de servicios dentro de un período de tiempo concreto.
Desde nuestro punto de vista, la interpretación comentada de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Cataluña constituye un ejemplo valioso de aproximación a la problemática sobre
la naturaleza de la relación laboral que concurre en el contexto de la economía colaborativa. Y ello,
por lo que significa de anticonformismo con un análisis lineal, somero o superficial de la apariencia
formal bajo la que se presenta un determinado supuesto dentro de ese ámbito de la economía
colaborativa, afanándose por el contrario en la búsqueda de la verdad material que está detrás de
semejante realidad aparente. O expresado en otros términos, entendemos necesario observar una
actitud vigilante –incluso cabría decir beligerante- frente a cualesquiera formas de vinculación que,
bajo el manto de la economía colaborativa, traten en verdad de burlar la disciplina que impone la
normativa laboral, sobre la base de incorporar formalmente elementos en apariencia ajenos a la
configuración clásica de la relación laboral por cuenta ajena, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 del ET. Máxime, si se advierte la inclusión en paralelo de otras fórmulas que vendrían a
reportar efectos muy parecidos, con mayor o menor grado de sutileza en según qué hipótesis, como
se ha tenido ocasión de examinar.
Cuando además, como ha señalado en distintos pronunciamientos el Tribunal Supremo, la
flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo supone únicamente un criterio orientador, pero no un
elemento concluyente, cuando refiere que “sirven como criterios orientativos, mas no con carácter
determinante y excluyente de la existencia de una relación laboral”, de igual modo que afirma
también cómo “la fijación de una jornada y un horario no afecta a la dependencia ni constituye
requisito esencial del contrato de trabajo”102. Doctrina ésta claramente reconocible con el devenir
progresivo de las relaciones laborales.
De esta forma, el elemento determinante en relación con la cuestión analizada viene dado por
la realización de la actividad profesional dentro del ámbito de organización y dirección del
empresario, con su consiguiente concreción en la existencia o no de control y dirección de la
101

En este sentido, véase Informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la calificación
de los conductores de Uber Systems Spain, S. L. (exp. Nº 8/0025767/14), de 9 de marzo de 2015.
102
A este respecto, véase SSTS de 25 de enero de 2000, 10 de julio de 2000, 22 de abril de 1996 y 10 de abril de 1995.

26

prestación del servicio. A este respecto, con la referencia puesta en la economía colaborativa, resulta
obvio que la facultad de control de la actividad laboral por parte del empresario no queda desmentida
por la ausencia del trabajador en el centro de trabajo, como ha tenido ocasión de corroborar la
doctrina, apelando a la concurrencia de la denominada “dependencia tecnológica”103.
Esto es, aquella que tiene lugar cuando la presencia física del trabajador y empleador se
sustituye por la presencia virtual, aprovechando para ello las posibilidades que ofrece la utilización
de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la relación laboral.
Circunstancia que, en el contexto de la economía colaborativa, constituye un elemento recurrente,
como acredita sin ir más lejos la posibilidad de monitorización del profesional en tiempo real durante
el período de prestación de servicios mediante el sistema de geolocalización incluido en los
smartphones. Cuando además, como se ha señalado ya, los datos extraídos de dicho sistema, por
ejemplo en relación con el número de servicios aceptados, son utilizados por la plataforma con
efectos sancionadores que pueden llevar incluso, como se ha visto, a la extinción unilateral por parte
de la empresa, mediante la desconexión o la imposibilidad del profesional o proveedor (trabajador)
para acceder libremente a la plataforma.
En coherencia con lo señalado anteriormente, entendemos asimismo que debe seguirse una
interpretación exigente acerca de las recomendaciones, guías o consejos entregados por la plataforma
al proveedor sobre el modo en que debe desarrollar su actividad. Exigencia en términos de indagar la
realidad material que efectivamente acontece para apreciar, en su caso, el concurso de una relación
laboral por cuenta ajena. Solución ésta que ha tenido también refrendo en el ámbito jurisdiccional
internacional, como ha sucedido con la Sentencia del Tribunal de Trabajo de Londres de 28 de
octubre de 2016, cuando declara que los conductores de Uber debían ser considerados trabajadores
de la compañía una vez confirmada la presencia de las notas de la relación laboral, con una atención
singular a la impartición de instrucciones diarias, cuyo cumplimiento queda supervisado después con
ocasión de las evaluaciones realizadas por los clientes.
En línea asimismo con el Informe citado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Cataluña, cuando subraya los “consejos” impartidos permanentemente por Uber a sus profesionales
en relación con el modo, el tiempo y las condiciones de prestación de sus servicios. Solución que
reproduce asimismo la SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018, en relación con el caso
Deliveroo, al acreditar, entre otras evidencias de control empresarial vinculadas con el servicio de
En este sentido, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 53; TODOLÍ SIGNES,
A., “El trabajador en la “Uber economy”: ni dependiente ni autónomo, sino todo lo contrario”, Trabajo y Derecho, núm.
25, 2017, págs. 43 y ss.
103
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reparto, el dictado por parte de la empresa de instrucciones concretas a los repartidores sobre la
forma en que éste tenía que llevarse a cabo, fijando tiempos y normas de comportamiento de
obligado cumplimiento por parte de los trabajadores. Sumado, además, al deber de cada trabajador
para acudir en el comienzo del turno asignado al lugar que disponga la empresa para la atribución
por la misma de los correspondientes servicios a través de la plataforma, que se completa con la
obligación de retornar al mismo punto a la finalización de cada servicio.
En otro orden de cosas, un factor que sí parecería jugar en contra de la laboralidad y a favor
de la consideración como relación mercantil, es la facultad que otorga la plataforma a los
profesionales para aceptar y rechazar los servicios que se les ofertan a través de la propia plataforma,
con lo que ello supone en términos de libertad para organizar de manera autónoma su trabajo, como
tienen dicho distintos pronunciamientos a nivel de Tribunal Superior de Justicia104. Lo mismo que
también puede constituir un indicio relevante en este sentido la falta de exclusividad en la prestación
del servicio o la ausencia de continuidad en el tiempo por parte del profesional, como ha tenido
ocasión de señalar asimismo la jurisprudencia y la doctrina judicial 105. Singularidades, ambas,
bastante características del trabajo prestado bajo la órbita de la economía colaborativa.
Por más que, como ha señalado acertadamente la doctrina, su valor indiciario en contra de la
concurrencia de la laboralidad debe relativizarse también en el momento actual, atendida la
progresiva flexibilización del concepto de dependencia106. Cuando además no resulta inhabitual
tampoco –como se ha subrayado también con anterioridad- que, bajo esa apariencia inicial de
autonomía para aceptar o rechazar el trabajo, lo mismo que respecto a dicha ausencia de
exclusividad, concurran otros elementos simultáneos que acaban desnaturalizando claramente esa
aparente libertad del trabajador, cuya presencia puede resultar más o menos perceptible según qué
supuestos dentro del contexto de la economía colaborativa.
Por su parte, el desarrollo del trabajo por parte del profesional o proveedor (trabajador) en el
marco del círculo organicista del empresario exige necesariamente que la actividad desarrollada por
el mismo forme parte con carácter esencial de la actividad principal de la empresa para la que presta
servicios107. A este respecto, con carácter general las resoluciones judiciales no han atendido el
argumento esgrimido por las empresas de economía colaborativa cuando defienden la inaplicación
104

A este respecto, entre otras, véase STSJ de Galicia de 19 de julio de 2003; STSJ de la Comunidad Valenciana de 14
de febrero de 2002; STSJ de Madrid de 24 de mayo de 2013; o STSJ de Andalucía (Granada) de 10 de septiembre de
2015.
105
En este sentido véase, entre otras, STS de 10 de abril de 1995; STSJ de Cataluña de 23 de abril de 2013; STSJ de
Madrid de 21 de julio de 2008; y STSJ de las Islas Baleares de 19 de septiembre de 2005.
106
A este respecto, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 53.
107
En este sentido, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., pág. 53.
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de la normativa laboral –y también la inaplicación de la normativa administrativa- sobre la base de
que su actividad se encontraría dentro del ámbito de los servicios de la sociedad de la información y
no bajo el ámbito del sector en el que se encuadre, en cada supuesto, la actividad prestada por los
trabajadores. De manera que, siguiendo con esta misma argumentación, la actividad económica de la
plataforma se limitaría al diseño de una plataforma informática que posibilita la conexión entre
profesionales dispuestos a ofrecer sus servicios y usuarios demandantes de esos servicios108.
Razonamiento éste que ha sido rechazado en el contexto de la jurisdicción internacional,
concluyendo que el trabajo de los profesionales resulta indispensable para el negocio de las
compañías, por lo que la auténtica actividad de la empresa coincide con la desarrollada por los
trabajadores, a efectos de apreciar tal circunstancia como propia de una empresa que emplea
trabajadores, en detrimento de validar la existencia de una plataforma informática que puede
subsistir al margen de sus usuarios109. En este punto también, con la referencia de la Unión Europea,
la STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-434/15 (Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber
Systems Spain S.L.) ha declarado recientemente cómo un servicio de intermediación que tiene por
finalidad conectar, a través de una aplicación móvil a cambio de una remuneración, a conductores no
profesionales que usan su propio vehículo con personas que desean hacer un trayecto urbano, debe
ser considerado como un servicio de transporte a efectos del Derecho de la Unión Europea110.

3.2 En relación con la ajenidad
Por su parte, como se anticipaba anteriormente, la dificultad para encuadrar el trabajo de los
profesionales en plataformas como trabajadores dependientes encuentra asimismo otro elemento
problemático en el requisito de ajenidad, cuyo análisis puede llevarse a cabo en diferentes planos.
En primer lugar, por lo que se refiere a la ajenidad en los riesgos, si bien el empresario asume
los riesgos de la actividad consecuente con esa inversión para el desarrollo del servicio, podría
entenderse asimismo cómo también el trabajador asume un cierto riesgo, por más que sea netamente
inferior al riesgo empresarial. De manera que pudieran utilizarse como elementos indiciarios acerca
de la existencia de trabajo autónomo la aportación por parte del profesional de los materiales
necesarios para prestar el servicio, cual sucede por ejemplo en los supuestos Uber (con la aportación
por el trabajador del vehículo) o Deliveroo (con la aportación por el trabajador de la bicicleta o
108

A este respecto, véase ATS (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 13 de marzo de 2017.
En este sentido, véase la Sentencia O´Connor (EE UU) y la Sentencia Aslam (Inglaterra).
110
En relación con la doctrina que expresa esta Sentencia, ampliamente, véase SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.,
“Economía de plataformas digitales y servicios compuestos. El impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del
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moto). Sin embargo, como se ha señalado con buen criterio, donde en verdad debe ponerse el acento
es en los elementos tecnológicos, por ser estos los que constituyen el auténtico valor añadido y
diferencial, de manera que los materiales aportados por el trabajador actuarían solo como una mera
herramienta de valor netamente inferior en términos comparativos111. Razonamiento éste con el que
coincidimos plenamente.
Por más que, en el terreno jurisdiccional, los tribunales de otros sistemas jurídicos han
dictado pronunciamientos contradictorios en este sentido. Así, la Sentencia en EE UU sobre el caso
O´Connor considera esencial para el negocio la aplicación que los clientes se descargan en sus
smartphones y no el vehículo que aporta el profesional, cuando además dicho vehículo es utilizado
en la mayoría de los casos también para uso personal, por lo que difícilmente puede concebirse como
una inversión empresarial. En contraposición, la Sentencia de la Corte de Apelación de París de 20
de abril de 2017, cuando analiza el caso de la plataforma TAKE EAT EASY desmiente la existencia
de una relación laboral sustentando dicha negativa, precisamente, en la no aportación por el
proveedor del servicio prácticamente de ningún material, a salvo una caja isotérmica, una vez que no
tiene en cuenta para su valoración la aportación de los elementos tecnológicos.
De otro lado, en relación con la ajenidad en el mercado, resulta evidente cómo las relaciones
relevantes para el negocio con el público se llevan a cabo por la plataforma y no por el trabajador, en
tanto es la plataforma la que, primero, oferta a cada uno de los profesionales la clientela que le
corresponde en función del algoritmo diseñado; al tiempo que fija también el precio de los servicios
ofertados, de manera que queda fuera de las posibilidades del profesional negociar ese precio con el
cliente. A este respecto también, con la mirada puesta en el ordenamiento, la SJS núm. 6 de Valencia
de 1 de junio de 2018 aprecia sin reparos el concurso de la nota de ajenidad, constatando cómo la
empleadora era la encargada de fijar el precio de los servicios realizados por el trabajador, cuya
percepción por el mismo era independiente del cobro por la empresa, una vez realizada por esta
última la factura correspondiente. De igual forma que se acredita la prohibición para el trabajador de
percibir cantidad alguna en metálico, al margen de la propina, cuando además –según reconoce
expresamente la empresa- los trabajadores eran “la imagen de la compañía de cara al cliente”.
Posicionamiento que coincide, en lo sustancial, con lo expresado por la SJS núm. 33 de Madrid de
Trabajo (Estudio a partir de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y
Uber Systems Spain S.L.)”, cit., págs. 1 y ss.
111
En este sentido, véase MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del
Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”, cit., págs. 54-55; SÁNCHEZ
IGLESIAS, A. L., (coordinador) y otros, Situaciones jurídicas fronterizas con la relación laboral, Thomson Reuters,
Cizur Menor, 2016, págs. 47-52.
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11 de febrero de 2019 (Caso Glovo), y en contra de lo sustentado en otro pronunciamiento, también
con la referencia del Caso Glovo, por la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018.

VALORACIÓN CONCLUSIVA
Como reflexión final, a partir de los temas analizados en el presente estudio, debe subrayarse
cómo ninguna realidad económica, por original, novedosa o atractiva que parezca, puede servir para
desvirtuar la esencia del Derecho del Trabajo. La receptibilidad hacia las nuevas realidades del
mercado laboral no puede plantearse en términos de incompatibilidad con la defensa del trabajador
dentro de la dinámica del contrato de trabajo. Éste debería ser el presupuesto inicial para afrontar la
compleja problemática derivada de la implantación de la economía colaborativa, que tiene en Uber
uno de sus principales exponentes, aunque cada vez son más los supuestos que toman forma dentro
de ese contexto de la economía colaborativa, cuyo número parece abocado a una tendencia
claramente expansiva en el futuro próximo.
En este sentido, conviene subrayar esa aseveración según la cual Uber no constituye una
empresa tecnológica, sino que se trata de una empresa de transportes112. A este respecto, si bien cada
plataforma presenta o puede presentar una caracterización propia o individualizada, no obstante
como premisa de partida la solución dada a Uber debería ser acogida con una aplicación o aceptación
extensiva113.
Desde la sensibilidad propia del Derecho del Trabajo, deben ponerse las bases para garantizar
que, lo que se conoce como economía colaborativa, no acabe transformándose en una auténtica
manifestación de “economía escapista”, considerando las prerrogativas laborales cuya vigilancia
corresponde al Derecho Laboral. Desde una perspectiva social, tal vez debería comenzarse por
cuestionar el propio concepto de “economía colaborativa”, considerando las implicaciones negativas
que puede encerrar, a pesar de la aparente naturalidad con la que se ha aceptado semejante
denominación. Concepto elaborado desde una lógica eminentemente económica, poco proclive con
carácter general a aceptar los límites propios del Derecho del Trabajo. De forma que su eventual
112

Para el desarrollo de este mismo argumento, con la referencia de UBERPOP, véase CALVO GALLEGO, F. J.,
“UBERPOP como servicio de la sociedad de la información o como empresa de transporte: su importancia para y desde
el derecho del trabajo”, cit., págs. 331 y ss. A este respecto, también, véase CONTRERAS DELGADO DE COS, J. M.,
“La economía colaborativa en los sectores regulados (III), Transporte de viajeros”, AA. VV.: Retos jurídicos de la
economía colaborativa en el contexto digital, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 309 y ss.
113
Para una caracterización de conjunto sobre los aspectos fundamentales que determinan la configuración de las
plataformas, véase CASTELLANO BURGUILLO, E., “Plataformas de empleo y plataformas de trabajo: aspectos
fundamentales”, AA. VV.: Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Dirs. RodríguezPiñero Royo, M. y Hernández-Bejarano, M., Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 261 y ss.
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corrección, para la hipótesis de materializarse, tendrá lugar en cualquier caso siempre de una manera
lenta. Circunstancias que, sin embargo, no obstan para reclamar la implicación del Derecho Laboral
en esta materia, sobre todo, considerando la dimensión global del fenómeno.
La caracterización de la economía colaborativa incorpora algunos signos que evidencian una
voluntad de escapar a los límites del Derecho del Trabajo. Sin embargo, la necesidad de apreciar
conjuntamente los distintos elementos que concurren en la misma no debe traducirse necesariamente,
desde una recta interpretación, en el desbordamiento del Derecho laboral con la referencia del trabajo
por cuenta ajena. Mucho menos, cuando para llegar a semejante conclusión se aplica una lógica casi
automática, sin entrar en la verdad material que puede estar debajo de esa configuración formal o
aparente con la que presenta una determinada manifestación de la economía colaborativa, cuya
realidad no puede examinarse de forma neutral por el Derecho del Trabajo.
O expresado en otros términos, el Derecho laboral debe abandonar cualquier neutralidad e
implicarse en el examen de cada manifestación de la economía colaborativa para impedir todo
intento de aprovechar la ausencia de respuesta del legislador, ofreciendo una solución a los nuevos
retos que se plantean. Desafíos que asumen además una dimensión claramente global, con las
dificultades añadidas que ello comporta para su regulación bajo unos parámetros mínimos de
homogeneidad. Reflexión que debería condicionar una serie de reacciones en el presente y en el
futuro.
En primer lugar, como se ha anticipado, el legislador laboral debe cumplir con su
responsabilidad ofreciendo una respuesta legal en paralelo con la importancia adquirida por la
economía colaborativa. Para ello, sería conveniente asumir una interpretación flexible o extensiva de
los criterios que conforman actualmente la existencia de una relación laboral por cuenta ajena, según
el artículo 1 del ET. Sobre todo, considerando la dimensión tan amplia que ha adquirido semejante
fenómeno. Por el contrario, la opción por una solución intermedia creando un tertium genus entre la
relación por cuenta ajena y el trabajo autónomo donde encuadrar sistemáticamente la economía
colaborativa, desde nuestro punto de vista correría el riesgo de convertir al trabajador por cuenta
ajena en una figura bajo claro declive, fomentando indirectamente el trasvase de trabajadores desde
la relación laboral por cuenta ajena hacia otras fórmulas jurídicas distintas. Tal vez, más adaptadas
en apariencia a la nueva realidad, pero desde luego menos garantistas con la posición del trabajador.
En segundo lugar, mientras no llega la reacción del legislador, cuya actuación se demanda
con urgencia desde algunas posiciones doctrinales como se ha visto, la regulación actual ofrece no
obstante argumentos suficientes para defender ante los tribunales los derechos de los trabajadores
bajo el manto de la relación laboral por cuenta ajena. Solución amparada en el principio de la verdad
material, frente a todos aquellos elementos formales dispuestos eventualmente para configurar de un
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modo artificial o ficticio la relación entre la plataforma –empresa- y los proveedores o profesionales
–trabajadores-. Parámetros de difícil encaje con las notas de dependencia y ajenidad que componen,
junto con la voluntariedad y la retribución, las notas básicas de la relación laboral por cuenta ajena
según el artículo 1 del ET.
Por lo demás, respecto a la expansión del Derecho del Trabajo para hacer frente al desarrollo
generalizado de las plataformas, en determinados foros se ha planteado asimismo el interrogante
acerca de la virtualidad que puede tener en este sentido la OIT para encauzar válidamente semejante
fenómeno. La solución a dicho planteamiento, sin embargo, no puede merecer una respuesta
positiva, aunque solo sea por su propio modo de configuración interna. Emerge, de nuevo, la gran
ventaja estratégica o de configuración que coloca en una clara primacía a la economía -también en
esa manifestación relevante que supone la economía colaborativa- sobre el Derecho, y en particular
el Derecho del Trabajo. Estamos, por tanto, ante un problema de dimensiones. Contradicción que no
resulta desde luego novedosa. La configuración netamente globalizada de la economía colaborativa
no tiene en frente un actor de dimensión paralela para representar el papel que corresponde al
Derecho Laboral. Es por ello que la respuesta del Derecho del Trabajo, cuando se confronta con la
economía –también con la economía colaborativa- se presenta siempre mediatizada, evidenciando
signos propios de una reacción “esclerótica”.
Paradójicamente, en relación con la materia de la economía colaborativa, las posiciones
doctrinales aparentemente más “técnicas” o rigurosas desde el punto de vista jurídico, pueden ser
instrumentalizadas como las más condescendientes con las repercusiones laborales negativas de la
economía colaborativa en el ámbito del Derecho Laboral, si por tal se entiende la huida de la
concepción “clásica” de la relación laboral por cuenta ajena. Por ello, resulta necesario elevarse para
desactivar ese “ventajismo” económico, que escapa tan fácilmente de los requisitos jurídicolaborales, asumiendo una predisposición favorable, si se quiere incluso un posicionamiento
dogmático –en el sentido positivo del término-, sensible con esa concepción del Derecho del Trabajo
como un derecho tuitivo o protector de la figura del trabajador.
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L'APPLICABILITÀ DELLA GARANZIA PROVVISORIA PER
L'URGENZA FORNITA NEL CODICE DELLA PROCEDURA
CIVILE (LEGGE 13.105 /15) AL PROCESSO DI LAVORO

Jaqueline Mielke Silva1
José Tadeu Neves Xavier2

RIEPILOGO: La misura provvisoria è classificata come misura dell'urgenza e misura delle
evidenze3. La misura dell'urgenza, a sua volta, può essere data in via cautelare o anticipata. In
considerazione dell'omissione del consolidamento delle leggi sul lavoro in materia di protezione
provvisoria e considerando il principio della durata del processo entro un termine ragionevole come
diritto fondamentale, comprendiamo le disposizioni compatibili del Codice di Procedura Civile, in
materia di protezione provvisoria, con il processo di lavoro.
PAROLE CHIAVE: Codice di Procedura Civile - Protezione temporanea - Processo del lavoro
ABSTRACT: Interim injunctions are classified in two, injunction of urgency and injunction of
evidence. Duo to the omission of Labor Laws regarding this provisional protection, and considering
the principle of the duration of the process within a reasonable time as a fundamental right, we
understand compatible the provisions of the Code of Civil Procedure, regarding interim injunctions,
with the Labor Procedure Code.
KEYWORDS: The Civil Procedure Code - interim injunction – Labor Process
CONSIDERAZIONI INIZIALI
La misura provvisoria è prevista nel Libro V del Codice di Procedura Civile (Legge n.
13.105/15) ed è suddivisa in due modalità: misura dell’urgenza e misura delle evidenze. La misura
dell'urgenza, a sua volta, è classificata come la misura dell'urgenza precauzionale e la misura
dell'urgenza anticipata. Ancora una volta, nel nuovo strumento giuridico, vi è una forte influenza del
dottrinario italiano Piero CALAMANDREI, a partire dal titolo del Libro V, intitolato “Tutela
Provvisoria”.
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Il presente articolo intende analizzare le distinzioni, da una prospettiva critica, tra la misura di
urgenza precauzionale e la misura anticipatoria e la loro applicabilità nel processo del lavoro, divise
in tre capitoli. Il primo si occuperà della tecnica procedurale di anticipazione della tutela nel Diritto
Italiano. Il secondo affronterà le principali caratteristiche della tutela cautelare provvisoria e
anticipatoria. E nell'ultimo capitolo verrà fatta l'analisi della compatibilità delle disposizioni sulla
tutela provvisoria previste dal Codice di Procedura Civile, con il processo del lavoro.

1 LA TECNICA PROCEDURALE DELL'ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA ADOTTATA
DALLA LEGGE ITALIANA4
La riforma che si è verificata nella Diritto Procedurale Civile Italiano, nel 2005, ha
abbandonato lo standard che tradizionalmente caratterizzava5 la tutela di emergenza in detto sistema6
4

Sul tema, cfr. Elena MARINUCCI (In: Rivista di Diritto Trimestrale e Procedura Civile, gennaio-febbraio 2007. La
Stabilità dei Provvedimenti Cautelari in Materia di Proprietà Intellettuale ed Industriale alla Luce del D.LGS n. 140/2006
); Hildegard MASSARI (In: Rivista di Diritto Trimestrale e Procedura Civile, aprile - giugno 1996. La Stabilità del
Provvedimento Cautelare nel Processo Civile Tedesco); Ulisse COREA (In: Rivista di Diritto Trimestrale e Procedura
Civile, ottobre-dicembre 2006. Autonomia Funzionale della Tutela Cautelare Anticipatoria); Clarice Delle DONNE; (In:
Rivista di Diritto Trimestrale e Procedura Civile, marzo 2006. Il difficile cammino della parità delle armi e
dell'effettività della tutela nel processo cautelare: Il caso dei provvedimenti di ripristino); Maria Francesca GHIRGA (In:
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Luglio-Settembre. 2005. Le nuove norme sui procedimenti cautelari);
Dino BUONCRISTIANI (In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giugno. 2006. Sistema dei référés:
Tutela Cautelare dal Pregiudizio e Tutela Urgente senza pregiudizio); Sergio MENCHINI (In: Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, Giugno-Settembre. 2006. Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle
controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato).
5
In questo senso, il sistema italiano, che ha adottato la "attenuata strumentalità" nelle misure cautelari, non distinguendo
loro dalle disposizioni anticipatorie. Riferendosi alla tutela dell'urgenza nel Diritto italiano, si riferisce ad Alberto José
Lafuente TORRALBA(In: Revista de Processo n. 156, p. 78): “El art. 669-octies del Codice di Procedura Civile (en
adelante, CPC), incluido entre las normas generales de los procedimientos cautelares, establece en su párrafo 1º que, en
caso de la tutela cautelar ante causam – es decir, la concedida antes del comienzo del proceso -, el juez debe fijar un
término perentorio no superior a sesenta días para el inicio del juicio de fondo. Si no se le da comienzo
tempestivamente, en tal caso la medida adoptada pierde su eficacia, y lo mismo sucederá si el proceso principal se
extingue una vez entablado (art. 669-novies, párrafo 1º). Estas reglas responden el clásico principio de instrumentalidad
de las medidas cautelares, que ligan su suerte a la del proceso declarativo cuyo resultado tienden a asegurar. El proceso
de cognición marca el horizonte de la tutela cautelar; más allá de sus límites, la medida no puede subsistir, está
condenada a una muerta segura. Las cautelas se encuentran al servicio del proceso principal, están pensadas en función
de ese proceso, precisamente para evitar que la sentencia que lo culmine se convierta en una declaración retórica, vacía
de contenido, sin posible proyección en la realidad. Por ello, la incoación y desarrollo del juicio de fondo es condición
necesaria para la vigencia de la medida; sin dicho juicio, las medidas cautelares no tienen razón de ser. No obstante, en
los últimos años se ha venido produciendo en Itália una revisión de estos planteamientos, bajo la presión insoslayable de
una administración de justicia cada vez más desbordada y de la creciente dilatación de los procesos. Esta apremiante
coyuntura la impulsado una nueva evolución de la tutela cautelar, tan radical que conmueve los mismos principios que
la inspiran. En efecto, se ha buscado en las medidas cautelares un revulsivo para aliviar el atasco de los tribunales y
agilizar la actividad jurisdiccional: han dejado de ser meros instrumentos del proceso declarativo, para emanciparse de
él y convertirse en una alternativa al mismo, más rápida y de resultados más inmediatos”. A ideia de instrumentalidade
das medidas urgentes foi atenuada no âmbito do processo societário, através do Decreto Lei 5, de 17.01.2003. E, pouco
depois, generalizada para todo o processo civil através do chamado “Decreto competitività” (D.L. 35 de 2005),
convertido na Lei 80 de 14.05.2.005. Conforme refere Alberto José Lafuente TORRALBA (In: Ob. cit., p. 80),
comentando esas alterações legislativas, “en su nueva redacción, el art. 669-octies, párrafo 6º, libera el nexo de
instrumentalidad a las ‘medidas de urgencia emitidas conforme al art. 700 y las otras medidas cautelares idóneas para
anticipar los efectos de la sentencia de fondo, previstas por el código civil u otras leyes especiales, así como las medidas
emitidas como consecuencia de denuncia de obra nueva o daño temido conforme al art. 688. Estas medidas cautelares
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per adottare un sistema simile a quello del référé francese7 dove prevale l'autonomia e sommarietà di
azioni precauzionali soddisfacenti8.
anticipatorias – es decir, que no se limitan a conservar la situación existente en el momento de plantearse el litigio, sino
que adelantan la eficacia de la sentencia – pueden adquirir uma vida autónoma: pueden resolver, en el momento y por el
momento, el conflicto entre las partes, sin precisar de una ulterior actividad de cognición. Cuando se conceda este tipo
de cautela, el juez ya no deberá fijar término alguno para el inicio del juicio de fondo: la medida puede prolongar su
eficácia indefinidamente, sin necesidad de promover y mantener con vida un proceso declarativo. De este modo, las
medidas cautelares anticipatorias, dentro del sistema italiano, se configuran no sólo como medios instrumentales
respecto de la tutela declarativa, sino que, al mismo tiempo, cuando concurran las condiciones necesarias y las partes
presten su aquiescencia, pueden sustituir a la sentencia y cumpir una función equivalente a ella. Una vez adoptada la
medida cautelar, cada parte deberá realizar sus propias valoraciones y decidir si le interesa o no, iniciar un proceso
declarativo, con los gastos de energía, tiempo y dinero que este comporta. En particular, el beneficiario de la medida
apreciará si le conviene darse por satisfecho con el resultado obtenido en vía cautelar y renunciar a la verificación
plena de su derecho mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada. Y la parte vencida apreciará si le interesa
arriesgarse a entablar un juicio y esforzarse por desvirtuar las valoraciones sumarias hechas por el juez al conceder la
cautelar”.
6
Sérgio CHIARLONI (In: Rivista di Diritto Processuale, 1991, p. 672-673. “Prime riflessioni sui valori sottesi alla
novella del processo civile”) critica la legislazione che ha introdotto la procedura cautelare uniforme nel Codice di
Procedura Civile italiano, visto che non distingue le misure cautelari dalle disposizioni anticipatorie. Alberto José
Lafuente TORRALBA (Ob. Cit., Pag. 78), commentando la posizione di CHIARLONI, afferma: “El autor consideraba
un error que dicha reforma hubiera sometido a las mismas reglas todas las cautelas, sin distinguir entre medidas
conservativas, cuya relación de instrumentalidad con el proceso de cognición desciende ‘de la naturaleza de las cosas’,
y las denominadas anticipatorias, en las que el nexo de instrumentalidad no es más que el resultado de una elección de
política legislativa. A juicio del autor, se había perdido una buena ocasión para separar la disciplina de ambos tipos de
cautelas, en el sentido de ‘disolver en nudo de correlación necesaria entre medida anticipatoria y juicio de fondo’, de
modo que la no incoación de este no fuera sancionada con la ineficacia de la medida.”
7
Mentre la legge italiana si sforzò per includere nel potere generale di cautela la possibilità di misure di carattere
satisfattivo, la legge francese perfezionava il suo Istituto del référé per accelerare l'aggiudicazione (Francese NCPC,
articoli 808-810; 848-850; 872 e 873). Ha agito in tal modo nel campo del riepilogo della procedura cognitiva (e non
della cautela), per eseguire la tutela d'urgenza satisfativa. Una delle caratteristiche fondamentali che rende l'istituto
processuale francese del refere è la sua autonomia di fronte al procedimento principale. A differenza della nostra azione
cautelare che è sempre subordinata alla causa principale, non passando di essere un accessorio, il cui destino rimane
sempre legato all'accertamento che sarà obbligatoriamente fatto in un altro processo, nel diritto francese la procedura del
refere è completamente autonoma in relazione al processo di sfondo. La tutela d'urgenza in Francia si verifica in processo
cognitivo sommario, provvisorio, ma che non dipende da un successivo procedimento principale per la conferma della
procedura di emergenza. L'autonomia in questione fa con che il giudice non sia qualcuno che deliberi in attesa di un
ulteriore e necessario l'intervento di fondo in un altro giudizio. Questa composizione definitiva del contenzioso potrebbe
eventualmente verificarsi, ma non come una necessità sistematica o organica. Anche se entrambe le procedure ruotano
attorno allo stesso contenzioso, non perseguono lo stesso oggetto e quindi non possono essere considerate preliminari
l'una all'altra. Lo scopo principale e specifico non è la composizione finale del conflitto: è, piuttosto, 'la stabilizzazione di
una situazione, il termine di un'illegalità o di un abuso'. La procedura termina con il piano di emergenza, con le proprie
disposizioni e indipendentemente da qualsiasi altro processo. Ma la sentenza è priva di autorità di cosa giudicata. Per
quanto riguarda il futuro e l'eventuale procedimento principale o sostanziale, attorno alla stessa controversia, la
disposizione del riferimento è solo provvisoria (sebbene non temporanea o accessoria). Spetta alle parti decidere se
avviare o meno la causa principale. Chiuso il procedimento, la soluzione giudiziaria durerà, senza limiti temporali e
senza dipendere da ulteriori conferme nel processo definitivo. In sintesi: la procedura di deferimento, nel processo civile
francese, svolge il ruolo di tutela dell'urgenza consentendo la rapida adozione dell'equazione per questioni di merito,
come avviene nell'anticipazione della tutela nella legge brasiliana. Tuttavia, ciò non avviene in un incidente del processo
di conoscenza, né in un'azione cautelare anticipatoria alla futura azione principale. Viene semplicemente inserito un
processo di sintesi autonomo e sommario, la cui decisione può essere seguita o meno dal riesame nei procedimenti
definitivi. A proposito, cfr.: Jacques VUITTON e Xavier VUITTON. (In: Lés Referes, Parigi: Litec, 2003, n.1.054 a
1.057, pagina 204) Inoltre: Humberto THEODORO JÚNIOR. (In: Revista de Processo n. 157, pagina 136. Tutela
antecipada. Evolução Comparatista. Direito brasileiro e direito europeu)
8
A proposito, vedi Humberto THEODORO JÚNIOR. Revista de Processo no. 157, p. 143 e segg. Tutela antecipada.
Evolução Comparatista. Direito brasileiro e direito europeu.
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Nonostante si qualifichi come una forma di potere generale di cautela, la legge italiana toglie
delle misure preventive il dovere di strumentalizzare o preparare un'ulteriore erogazione finale nel
procedimento principale9. È, naturalmente, un modo molto diverso da quello calpestato nel Codice
Brasiliano, dove un provvedimento cautelare e un provvedimento anticipato sono tracciati come
fenomeni distinti, essendo sottomessi quindi ad un diverso regime procedurale. Per il Codice
Italiano, l’anticipo di tutela si presenta come l'espansione della potenza complessiva di cautela,
proseguendo sotto l'etichetta di una misura cautelare, ma con un ruolo distinto da svolgersi
nell’ambito della giurisdizione10.
La tutela anticipatoria perde in Italia la principale caratteristica delle misure precauzionali
genuine: non è più uno strumento per garantire l’efficienza nella causa principale; non è più una
garanzia effettiva per un altro processo, al fine di cercare, come misura precauzionale, una
definizione completa della disputa legale (contenzioso). Ciò che lo distingue dall'azione ordinaria è
solo la sommarietà della correttezza e la velocità con cui raggiunge la disposizione da proteggere. Si
discosta, quindi, dello schema classico di tutela cautelare tipica per intraprendere una procedura
autonoma, che, dal momento che si sviluppi contraddittoriamente, si presenta come celere e
sommaria, non produce cosa giudicata.
Nei termini del nuovo art. 669-cg del Codice di Procedura Civile Italiano, non vi è più una
scadenza in cui viene proposto il ricorso principale, quindi in seguito al differimento della misura
cautelare satisfattiva, in previsione degli effetti di merito. La mancanza della sua proposizione non
porta più a disposizioni inefficaci.
Invece di preparare per il futuro accoglimento di un processo primario, l'azione anticipatoria
non produce res iudicata materiale, non genera preclusione attorno al suo accoglimento e nemmeno
acquisisce autorità di cosa giudicata. A causa di questa circostanza, la creazione di un futuro
processo ordinario di cognizione piena, non sarà influenzato se una delle parti verrà a cercare una
nuova pronuncia giudiziaria nella stessa controversia.
Per Giuseppe TARZIA (Padova: Cedam, 2004, 227), i punti importanti della riforma sono: “[...] viene escluso l'onere
di iniziare il provvedimenti d´urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione
di merito; b) conseguentemente è stabilito che l´eventuale estinzione del processo di merito non determina l'inefficacia
della misura cautelare già concessa [...] e) è espressamente specificato che´in nessun caso l'autorità del provvedimento
cautelare è invocabile in un diverso processo”.
10
Secondo LeQUERZOLA (In: Rivista Trimestrale do Diritto e Procedura Civile. Tutela cautelare e dintorni: contributo
alla nozione di ‘provvedimento anticipatorio’. Set. 2006, p. 795), “per la dottrina maggioritaria, la riforma
riguarderebbe i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di rito; non si estenderebbe dunque
automaticamente a tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (quest´ultima norma si applicherebbe onde ‘assicurare’ gli
effetti della decisione di merito, il che è concetto diverso da ‘anticipare'."
9
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Secondo Franco CIPRIANI11, le misure cautelari anticipatorie saranno cautelari soltanto nel
modo di dire. Questo perché, da ora in poi, nel diritto italiano, questi sono chiaramente distinti dalle
misure cautelari.. D'altra parte, Girolamo MONTELEONE12 sostiene che nel punto di vista attuale,
le misure preventive nel Codice Italiano “deriva una conseguenza della massima importanza, vale a
dire che le misure anticipatorie costituiscono una forma generalizzata, rapida e sommaria di tutela
giurisdizionale dei diritti che si pone accanto ed

in alternativa all'ordinario processo di

cognizione”.

2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA MISURA CAUTELARE E DELLA MISURA
ANTICIPATORIA PER OVÍDIO ARAÚJO BAPTISTA DA SILVA
2.1 L'azione che svolge la misura cautelare come modalità di tutela preventiva: sebbene la
dottrina generalmente ammetta la comprensione che la misura cautelare faccia parte della misura
preventiva13, questa questione è diventata controversa, a causa di alcuni punti di vista sostenuti da
Francesco CARNELUTTI e Piero CALAMANDREI. Non si può confondere la preventività, che è il
genere, con cautela, che è specie. A un certo momento della sua costruzione dottrinale, Francesco
CARNELUTTI ha suddiviso i procedimenti cautelari in procedimenti inibitori, anticipatori e
riparativi14. Secondo Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA,
questa concezione suggerita da CARNELUTTI ha contribuito in modo decisivo al
fatto che siano stati inseriti altri due concetti estremamente controversi e ambigui
nella teoria dell'azione cautelare, vale a dire il concetto di tutela cautelare riparativa
e quello di tutela cautelare anticipatoria. Quest'ultima, indubbiamente la più
importante e compromessa con certi presupposti ideologici della nostra teoria
generale, era già stata trattato come misura cautelare da CALAMANDREI
(Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari, 1936, n. 1414). Le
conseguenze di questa imprecisione concettuale si riflettono oggi in modo
straordinario, in particolare in Italia, dove una parte considerevole della dottrina
difende l'idea che l'essenza della misura cautelare è la sua natura di tutela
anticipatoria.

Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA inserisce la misura cautelare nell'ambito di tutela di
una semplice sicurezza. Tuttavia, lo distingue da altre forme giurisdizionali contemplative (cosa che
non è stata fatta dalla classica dottrina italiana), che ha sempre inserito nell'ambito delle misure
contemplative, come sarà meglio analizzato nelle voci successive.
11

In: Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie. Il giusto processo civile. Bari, n. 1/2006, pagina 26 e 27
In: Manuale di Diritto Processuale Civile. 4 ed. Padova: Cedam, 2007, Vol. 2, p. 357.
13
Nella lezione di João Batista LOPES (In: Medidas Cautelares Inominadas. Revista dos Tribunais n. 605, p. 14), "Non
si può dire che la preventività sia caratteristica del processo precauzionale, poiché questo tratto, in un certo senso, è
presente anche nell'azione dichiarativa, che, evidentemente, non è cautelare".
14
In: Derecho y Proceso, § 235
12
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Il termine "cautela" deriva dal verbo "cavere", che significa prendere cautela, salvaguardarsi,
premunirsi. Pertanto, la misura cautelare è caratterizzata come tutela della sicurezza semplice, nel
senso che la sua funzione principale è garantire i diritti, senza mai soddisfarli. Nella stessa ottica, la
posizione di Francisco Cavalcanti Pontes de MIRANDA15, verbis:
Oltre alla richiesta di tutela legale (Rechtsschutzanpruch), alla cognizione completa
(alla frase in senso stretto) e alla richiesta di tutela legale dell'esecuzione - la
richiesta di protezione legale della sicurezza, che può essere sia la sicurezza rispetto
al fatto o la sicurezza della pretesa (Anspruchssicherung). La presentazione del
libro, i sondaggi e le inchieste perpetuam re memoriam sono la garanzia del fatto,
più strettamente, della prova; arresto, sequestro, perquisizione e sequestro,
garantendo la rivendicazione, forse solo l'erogazione. È comune a tutti loro che il
debitore non sia rilasciato da loro nemmeno che il creditore rimanga soddisfatto.
Non c'è una decisione che abbia effetti diretti di rilascio o soddisfazione. Sono
soltanto assicurati. O la prova del fatto è assicurata, o l'erogazione è garantita,
quindi, questa potrà essere richiesta in futuro. Non vi è alcun riferimento
all'esecuzione forzata. Ciò che conta è la distinzione tra "eseguire" e "assicurare".

Per le ragioni sopra dette, non è necessario parlare di anticipazione degli effetti della sentenza
in caso di tutela cautelare. In previsione degli effetti della sentenza finale, non ci troveremo più di
fronte a una semplice sicurezza, bensì di anticipazione di tutela, con soddisfazione. Ovídio Araújo
BAPTISTA DA SILVA rimuove dal campo di applicazione della tutela cautelare - che non è mai
stata fatta dalla dottrina classica italiana - misure satisfattive, trattandole come anticipo degli effetti
della sentenza finale. La costruzione della tua teoria sarà spiegata meglio in seguito.

2.2 La situazione cautelanda come premessa della misura cautelare: Secondo Ovidio
BAPTISTA DA SILVA16, uno degli elementi che compongono il concetto di un provvedimento
ingiuntivo è il requisito che ci sia una situazione cautelanda oggettivamente identificabile con un
diritto soggettivo, una pretesa, o azione, o anche una possibile eccezione della parte che lo postula.
L'inclusione di questa premessa mette il dottrinario in contrasto con la dottrina dominante, che
confonde la misura cautelare con la cautela del processo e solo indirettamente e per via riflessa sarà
in grado di proteggere il diritto della parte. Secondo lui17, "abbiamo sempre insistito sul fatto che
l'oggetto della tutela cautelare è quello di essere sempre in primo luogo un diritto della parte, o di
una pretesa o azione [...]."
Così essendo, per il dottrinario, la funzione della misura cautelare è quella di proteggere il
diritto della parte - senza mai soddisfarla - e non quella di proteggere il processo, rendendole un
risultato utile.
15
16

In: Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 293.
In: Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 83.
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2.3 La transitorietà18 come caratteristica essenziale della misura cautelare: La misura
cautelare è temporanea perché dovrebbe durare fino a quando la situazione di pericolo esista
esponendo l'interesse ad essere tutelato. Per affrontare la questione, dice Ovidio Araújo BAPTISTA
DA SILVA19 che "l'accoglimento cautelare dovrebbe anche essere temporaneo, nel senso che la
sentenza che lo contiene non può mai acquisire la indiscutibilità che rende permanente la cosa
giudicata".
La distinzione tra provvisorietà e temporalità è un altro fattore essenziale per Ovídio Araújo
BAPTISTA DA SILVA20. Dal momento in cui concepiamo la tutela cautelare come temporanea e
non provvisoria, possiamo liberarci della confusione esistente nell'ambito della dottrina e della
giurisprudenza tra tutela cautelare e tutela anticipatoria21. Il CPC (Legge 13.105 / 15) mantiene
"viva" questa confusione, a partire dal titolo del Libro V ("Misura Provvisoria").
2.4 L'imminenza di un danno irreparabile: per Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA22, il
periculum in mora non sarebbe un requisito necessario per la concessione della tutela cautelativa, ma
piuttosto il rischio di un danno imminente23. È l'emergenza di un danno imminente che condiziona
17

In: Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 83.
In questo senso, la comprensione di Fredie DIDIER JR. et alii (In: (In: Curso de Direito Processual Civil. Salvador:
Jus Podivam, 2015, p. 562), verbis: "La tutela preventiva si distingue da una tutela satisfattiva non solo perché hanno
oggetti distinti (rispettivamente, assicurazione e certificazione/applicazione), ma anche perché la tutela cautelare ha due
caratteristiche peculiari: riferimento e temporaneità. La tutela prudenziale è un mezzo per preservare un altro diritto, il
diritto custodito, oggetto della tutela satisfattiva. La tutela cautelare è, necessariamente, una tutela che si riferisce a un
altro diritto, diverso dal diritto alla propria cautela e al diritto che è custodito. Il diritto alla protezione è il diritto alla
protezione prudenziale; il diritto di cui ci si occupa, o di cui si è tenuto conto, è il diritto su cui ricade la tutela cautelare.
Questo riferimento è essenziale. Ad esempio, il denaro prelevato dal debitore inadempiente è uno strumento di garanzia
del credito vantato dal creditore. Il diritto al credito è il diritto di essere protetti: il diritto alla cautela è il diritto di
utilizzare uno strumento procedurale che garantisca il diritto al credito. Anche la misura cautelare è temporanea, poiché
la sua efficacia è limitata nel tempo. La misura cautelare richiede il tempo necessario per la conservazione che propone.
Compie la sua funzione precauzionale, perde la sua efficacia. Inoltre, tende a estinguersi ottenendo la massima
protezione della tutela satisfattiva, cioè risolvendo la domanda principale in cui il diritto è discusso e/o applicato. Ad
esempio: soddisfatto il diritto al credito, perde efficacia la cautela di bloccare gli importi del debitore insolvente. "
19
In: Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 78
20
Come anche per Piero CALAMANDREI.
21
In: Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 78.
22
Secondo l'autore (In: Curso de Processo Civil, pagina 42), "la voce periculum in mora non è corretta, ma ambigua. In
effetti, la tutela cautelare è legittimata perché la legge, priva di protezione immediata, potrebbe subire un danno
irreparabile se dovesse soddisfare i requisiti della procedura ordinaria. Ciò che la misura cautelare intende fare è, se
non sopprimere, almeno ridurre, per quanto possibile, i disagi che il tempo necessario perché la giurisdizione svolga la
sua funzione potrebbe causare al diritto che necessiti di una protezione urgente. [...] Se, tuttavia, stiamo immaginando
un rimedio contro il ritardo (periculum in mora), saremo probabilmente portati a escogitare alcuni mezzi per anticipare
la tutela giudiziaria, garantendo fin dall'inizio la tutela che sarebbe stata concessa solo alla fine della procedura
ordinaria".
23
Pontes de MIRANDA (In: Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.
301), nell'affrontare l'argomento, egli insegna: "l'urgenza da sola non caratterizza le misure cautelari, poiché nulla è più
urgente dei precetti prevalenti [...]. Per questo motivo, se c'è periculum imminente in mora, c'è una richiesta per la
sicurezza del danno infetto [...]; il pericolo giustifica l'urgenza; il pericolo imminente, la cautela."
18
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gli altri presupposti della misura cautelare. Secondo lui, il concetto di periculum in mora è legato a
concezioni di natura satisfattiva. Cioè, ogni volta che ci sia il rischio di ritardo, ci sarà un anticipo, e
di conseguenza ci sarà soddisfazione. Pertanto, l'idea di periculum in mora è molto più appropriata
alla tutela anticipatoria che alla tutela cautelare.
2.5 Sommario della cognizione: la domanda che porta l'ordine protettivo è dotata di
cognizione sommaria24 non solo da un punto di vista materiale (conoscenza superficiale delle
materie), ma richiede anche una forma sintetica di procedura con cui deve essere eseguita.
Ovviamente, non è possibile pensare a una tutela della sicurezza semplice attraverso una procedura
che richiede tempo, poiché l'urgenza è una premessa costante e inaffidabile di tutte le misure
precauzionali.

2.6 Sicurezza dell'esecuzione ed esecuzione per la sicurezza: lo scopo della misura
cautelare è quello di garantire la realizzazione dei diritti, il che implica l'affermazione dell'esistenza
della sicurezza di un'esecuzione. D'altra parte, la misura anticipatoria implica l'applicazione per
sicurezza, nel modo esatto in cui vi è anticipazione degli effetti, con soddisfazione, al fine di evitare
il deperimento dei diritti. Secondo Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA25, per
capire meglio la natura di tutela semplice sicurezza è necessario distinguerla dalle
forme di esecuzione provvisoria, tenendo in conto che produca attività giudiziaria
come il risultato di una semplice "sicurezza di esecuzione" o, al contrario, il suo
risultato sia "un'esecuzione per la sicurezza". Chi esegue in favore della sicurezza
esegue prima di tutto, contrariamente a chi garantisce solo un'esecuzione futura. Chi,
di fronte a una situazione di urgenza metta a repentaglio l'incolumità del diritto,
naturalmente otterrà in anticipo lo stesso risultato che solo la condanna definitiva
potrebbe dargli, se la domanda fosse appropriata, non sarebbe limitata a ottenere la
sicurezza dal diritto contenzioso, anzi, la sua soddisfazione sarebbe immediata,
anche se provvisoria e soggetta a essere confermata dalla sentenza finale26.

Avendo fatto queste brevi ma necessarie considerazioni, il prossimo capitolo tratterà
dell'applicazione sussidiaria delle norme sulla misura provvisoria prevista dal Codice di Procedura
Civile al Processo del Lavoro.
24

A proposito di cognizione cfr.: Kazuo WATANABE. Da Cognição do Processo Civil, 3ª edição, 2005.
In: Curso de Processo Civil, pagina 43.
26
Pontes de MIRANDA (In: Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.
295), nell'affrontare il tema, afferma che "nei principi delle misure cautelari o preventive fuori questione, ciò che conta è
la rivendicazione della sicurezza, secondo la sintesi che ha superato due principi (tesi e antitesi): o si implementa o si
limita il potere degli altri, dopo la cognizione (il principio di ingestibilità prima della piena cognizione); che i diritti
dovrebbero essere protetti prima e dopo la loro violazione, vale a dire il principio di tutela preventiva, che le persone
comuni esprimono nel proverbio non legale "meglio che prevenire che rimediare". La sintesi ha costituito la pretesa di
misura legale preventiva, in caso di pericolo di ritardo (articolo 675). La sicurezza è sufficiente per se stessa, se si tratta
di contenuti di azione.
25
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3 L'APPLICAZIONE SUSSIDIARIA DELLA TUTELA PROVVISORIA PREVISTA DAL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE AL PROCESSO DEL LAVORO.
Il consolidamento del Diritto del Lavoro non tiene conto della Misura Provvisoria. A causa di
questa omissione, l'articolo 769 di questo rispettivo atto normativo determina l'applicazione
sussidiaria del Codice di Procedura Civile. Allo stesso modo, l'articolo 15 del Codice di Procedura
Civile menziona l'applicazione supplementare e sussidiaria di questo atto normativo, alla procedura
del lavoro. Ovviamente, l'omissione legislativa non è sufficiente per applicare la misura provvisoria
dell'urgenza al processo lavorativo e deve essere accertata anche la loro compatibilità.
A questo proposito, nonostante la separata irrecuperabilità delle decisioni interlocutorie nel
settore del diritto processuale del lavoro, riteniamo che la misura provvisoria dell'urgenza - sia
cautelare sia anticipata - sia compatibile con il processo del lavoro. Questo perché uno dei principi
che regola il processo lavorativo è il principio della durata del processo in un tempo ragionevole
come diritto fondamentale, affermato nell'articolo 5, paragrafo LXXVIII della Costituzione Federale.
La misura provvisoria dell'urgenza va esattamente all'incontro con questo rispettivo principio,
rivelandosi - per questo motivo - compatibile con la legislazione procedurale in materia di lavoro. In
questo senso, la comprensione di Carlos Eduardo Oliveira DIAS27, verbis:
Il nuovo trattato normativo delle Misure Provvisorie arriva a colmare un'importante
lacuna, disciplinando il soggetto trattato nella norma precedente con una diversa
regolamentazione. L'eliminazione dell'autonomia dell'azione precauzionale e la sua
coniugazione con la disciplina della tutela anticipata sono in accordo con le linee
guida deformalizzanti e strumentali previste nell'attuale contesto metodologico.
Questo panorama va di incontro con le strutture fondanti del processo di lavoro, in modo
che, con alcune regolazioni concettuali e adattamenti procedurali realizzati, i dispositivi
relativi al tema siano compatibili con il processo del lavoro e debbano essere applicati.

Per quanto riguarda l'argomento, persino l'Istruzione Normativa n. 39/2016 della Corte
Superiore del Lavoro ha determinato l'attuazione sussidiaria al processo di lavoro della tutela
provvisoria prevista nel CPC/15.
Non è eccessivo citare che la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo
aveva già dimostrato più di 50 anni fa che era importante che il processo dei procedimenti giudiziari
fosse dotato di meccanismi che consentissero a un ritardo che non ecceda ciò che è strettamente
necessario, art.6° § 1°, verbis: “Diritto ad um processo equo. 1. Ogni persona ha diritto ad un’equa
e pubblica udienza entro un termine ragionevole”. L'art. 34 dello stesso testo legale prevede la
possibilità di appello da parte di qualsiasi cittadino, organizzazione non governativa o società
privata, in seguito della violazione di qualsiasi diritto ivi riconosciuto, e afferma che gli Stati non
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dovrebbero ostacolare l'esercizio di questa opzione. Queste disposizioni giuridiche, combinate con
l'articolo 41, hanno aperto la possibilità per i cittadini di chiedere un risarcimento direttamente alla
Corte Europea per i danni derivanti dalla durata esagerata del processo in Italia28.
Inoltre, l'inappellabilità in forma separata dalle decisioni interlocutorie nell'ambito del
processo di lavoro non è un ostacolo per l'applicazione della tutela cautelare d'urgenza - anticipata o
cautelare, di carattere antecedente o accidentale - in vista della possibilità di presentare l'ingiunzione
contro atto giudiziario. In questo senso, la comprensione di Maria Claudia FELTEN29:
Per quanto riguarda il differimento dell'ingiunzione della tutela anticipata
precedente in cui non ci sia nessuna presentazione del ricorso di strumento, o
qualsiasi altro appello del caso, causerebbe la stabilizzazione della fiducia, come
sarebbe nel processo di lavoro? La legge ha creato la figura dell'ingiunzione di
sicurezza, che non è appello, bensì, rimedio procedurale (Docket 414, punto II del
TST) nel caso in cui il provvedimento ingiuntivo prima condanna. Pertanto, il
convenuto avrebbe dovuto presentare una petizione per un'ingiunzione di non vedere
tutela stabilizzato?
.................................................. ..
Nonostante i suddetti schieramenti, sfidare la concessione della tutela precedente
tramite un mandato di sicurezza è la forma più appropriata, dal momento che è
archiviata quando il pregiudizio è molto grave, in cui non c'è modo di aspettare la
decisione finale di fare l'appello. La stabilizzazione della tutela è un danno
irreversibile, che solo la protesta non avrebbe risolto perché questa si manterrebbe.

Per le ragioni sopra esposte, riteniamo che la misura provvisoria dell'urgenza prevista dal
Codice di Procedura Civile del 2015 sia compatibile con il processo del lavoro.

CONSIDERAZIONI FINALI
Adottando la concezione di Piero CALAMANDREI sulla provvisorietà in cui lui afferma che
qualsiasi disposizione resa in misura di urgenza, ripete gli sbagli del legislatore, già esistenti nel
CPC/73. Cioè, la vecchia discussione sull'esistenza (o meno) delle cosiddette misure cautelari
soddisfacenti persiste, considerando che il termine "provvisorietà" ha incluso al suo interno l'idea di
anticipazione e, di conseguenza, soddisfazione.
D'altra parte, la mancanza di autonomia procedurale nel CPC (Legge n. 13.105/15) e, di
conseguenza, il non riconoscimento di una situazione cautelanda, è un altro dei grandi problemi della
nuova legislazione, considerando la mancanza di una disposizione legale per i diritti dove la misura
27

In: As tutelas provisórias no processo do Trabalho. Revista TST, Brasília, Vol. 82, n. 2, aprile/giugno/2016, pagine 8311.
28
In questo senso: Andréa SACCUCCI, “In tema di durata ragionevole dei processi”. Rivista di Diritto Processuale,
2000, pagina 215.
29
In: Revista de Direito do Trabalho, ano 53, Vol. 177, maggio/2017, pagina 39-56.
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cautelare non ha una richiesta principale o, ancora per i diritti la cui domanda principale non sarà
trattata secondo la procedura comune, stabilita come regola per la tutela cautelativa richiesta in
carattere antecedente.
Poiché uno dei principi di base del diritto processuale del lavoro è la durata del processo
entro un termine ragionevole come diritto fondamentale, consideriamo la misura provvisoria di
urgenza prevista dal Codice di Procedura Civile compatibile con il processo del lavoro.
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LA TRAIETTORIA DELLA RIFORMA DEL LAVORO NEL
BRASILE: PROPULSORI, IMPATTI E PROSPETTIVE

Denise Fincato1

RIASSUNTO: Lo studio si è evoluto dal concetto di "crisi", caratterizzando lo scenario che porta
alle riforme della legislazione del lavoro dell’attualità. Si evidenzia che la riforma del lavoro del
Brasile, nonostante venga soprannominata "modernizzazione del Diritto del Lavoro" non porta
dispositivi dedicati ai lavori tecnologici e transnazionali. Lo studio è dedicato a spiegare il case
brasiliano: dalla storia del tramite del Progetto di Legge nº 6.787/2016, scorrendo il Progetto di
Legge della Camera dei Deputati nº. 38/2017 che hanno colmato nella Legge nº 13.467 del 13 luglio
2017 - questa normativa ha modificato diverse disposizioni del Codice del Lavoro e della Legge del
Lavoro Temporaneo. Si analizzano i movimenti "normativi" successivi al vigore della Riforma:
Decreto Presidenziale, Ordinanza Amministrativa del Ministero del Lavoro e Istruzione Normativa
del Tribunale del Lavoro. Si conclude che nuovi movimenti di riforma verranno perché le questioni
tecnologiche e globalizzatorie non sono state affrontate dalla legge in Brasile (e dato il profilo della
società brasiliana, hanno bisogno di esserlo) e perché non si vede superare la crisi economica a corto
termine nemmeno la semplificazione del groviglio interpretativo pre-riforma.
Parole chiave: Riforma del lavoro brasiliano. Tecnologia. Crisi.
RESUMO: O estudo evolui a partir da conceituação da “crise”, caracterizando o cenário que leva às
reformas de legislações trabalhistas na atualidade. Destaca que a reforma trabalhista brasileira, em
que pese esteja sendo alcunhada de “modernização da legislação trabalhista” não traz dispositivos
voltados ao trabalho tecnológico ou transnacional e dedica-se a explicar o “case” brasileiro, a partir
do histórico da tramitação do Projeto de Lei nº 6787/2016 e do PLC nº 38/2017 que desaguaram na
Lei nº 13.467 de 13 de Julho de 2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e da Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário). Analisa os movimentos
“normativos” subsequentes ao vigor da Reforma: Medida Provisória, Portaria do M.T.E. e Instrução
Normativa do TST. Conclui no sentido de que novos movimentos reformistas virão, pois as questões
tecnológicas e globalizatórias não foram enfrentadas pelo legislador no Brasil (e, pelo perfil da
sociedade brasileira, precisaria tê-lo sido), assim como porque não se vislumbra superação da crise
econômica a curto prazo, tampouco a simplificação do emaranhado interpretativo pré-reforma.
Palavras-Chave: Reforma Trabalhista Brasileira. Tecnologia. Crise.
SOMMARIO: INTRODUZIONE. 1 CRISI: BASI TEORICO-FILOSOFICHE NECESSARIE PER
IL SUO STUDIO. 2. GLOBALIZZAZIONE, TECNOLOGIA E LAVORO: INFLUENZE SUL
DIRITTO DEL LAVORO. 3 RIFORMA DEL LAVORO NEL BRASILE: UN PO' DI STORIA. 4
PROGETTO DI LEGGE nº 6.787/2016: LA PROPOSTA DEL GOVERNO. 5 DEL PLC Nº 38/2017
ALLA LEGGE Nº 13.467 / 2017: PUNTI IMPORTANTI. 6. DECRETO PRESIDENZIALE,
Post-dottorato in Diritto del Lavoro presso l’Università Complutense di Madrid/Spagna (2017). Dottorato in
Giurisprudenza presso l'Università di Burgos/Spagna (2001). Professoressa del Programma Post-laurea in Giurisprudenza
presso la PUCRS/Brasile. Visiting Researcher in Università degli Studi di Parma/Itália. Avvocato lavorista, partner di
Souto Correa, Cesar, Lumertz e Amaral Advogados in Brasile. E-mail: dpfincato1@gmail.com.
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ORDINANZA AMMINISTRATIVA E ISTRUZIONI DI REGOLAMENTAZIONE: PATCH IN
PANNI NUOVI? CONCLUSIONE. MATERIALI CONSIGLIATI.
INTRODUZIONE
Le crisi economiche in Stati e continenti fino ad allora considerati come stabile e sicuri hanno
rotto diversi paradigmi e a partire da lì hanno fatto destrutturare il diritto del lavoro classico,
eminentemente sociale, per costruire un nuovo modello, basato sulla sostenibilità e la flessicurezza.
Inoltre, fenomeni quali l'automazione, la robotica e l’intelligenza artificiale hanno influenzato gli
spazi produttivi, trasformando le modalità di erogazione del servizio e, soprattutto, riducendo il
lavoro subordinato. I paesi sviluppati hanno un costante adeguamento delle loro leggi sul lavoro,
soprattutto cambiando il loro obiettivo di protezione, che prima era per il lavoratore e ora, per il
lavoro.
La globalizzazione, la tecnologia e la crisi economica sono stati identificati come i principali
vettori di riforme della legge sul lavoro in paesi come la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo e
l'Inghilterra. In Brasile, il consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT) è il documento legislativo
datato nel 1943, ma da allora non fatto grandi cambiamenti nella sua logica e nella sua struttura, che
ormai ha bisogno di veri malabarismi interpretativi da parte dei giuristi e abilità tecniche-giuridiche
per i datori di lavoro.
In Brasile, è stato recentemente approvata la legge n 13.467/2017, che riforma le leggi del
lavoro, in particolare il Codice delle Leggi sul Lavoro (CLT). Il suo progetto è nato da una proposta
del Governo Federale e la dichiarazione esplicativa del progetto originale (PL nº 6.787/2016) indica
l'intenzione di allineare il paese alla scena internazionale per quanto riguarda la regolamentazione e
il funzionamento dei rapporti di lavoro (individuali e collettivi), diventando una parte importante del
documento.
La riforma del lavoro brasiliano è stata controversa sin dal suo inizio, generando interminabili
dibattiti sociali e molti conflitti politici. In conseguenza di ciò, poco dopo la sua entrata in vigore, è
stata emessa la misura provvisoria nº 808/2017, che si è svolta dal 14/11/2017 al 23/04/2018. Poco
dopo la scadenza di questo, è stata emanata l'ordinanza nº 349 del Ministero del lavoro (24/05/2018),
che ha cercato di "regolare" la riforma del lavoro, ma per alcuni aspetti ha finito per superare le
possibilità del suo tipo normativo. E, non abbastanza, si sta vivendo attualmente con "l'orientamento
vincolante" di un'Istruzione Normativa della Corte Superiore del Lavoro, limitata alla questione
procedurale raggiunta dalla Riforma. Il quadro è confuso e crea un'estrema incertezza giuridica.
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La metodologia utilizzata in questo studio è, per quanto riguarda l'approccio, deduttiva; per
quanto riguarda la procedura, è storica, comparativa, strutturalista e funzionalista, ed infine, per
quanto riguarda l'interpretazione, viene adottata una linea sociologico-sistematica.
Su questo argomento, non è stato esaurito il tema della riforma del lavoro in Brasile, invece, è
iniziato il dibattito che dovrebbe continuare approfondendosi in altri confini tematici, in particolare
monitorando l'attuazione della nuova legge sui rapporti di lavoro.

1 CRISI: BASI TEORICO-FILOSOFICHE NECESSARIE PER IL SUO STUDIO
Attualmente in Brasile il termine "crisi" ha raggiunto le strade, le copertine dei periodici e i
primi minuti dei notiziari. Tuttavia, ci sono poche persone che in realtà capiscono il suo significato
complesso, anche perché, di fatto, sono molteplici le crisi che il paese vive avendo molti fattori come
origine di queste. In realtà, la crise brasiliana ha uno sfondo politico-strutturale e tanti riflessi.
Nello scenario politico istituzionale, è abbastanza comune l’emergere concomitante o
incatenato di crisi politiche, finanziarie, economiche e sociali e, a seconda della rilevanza
(soprattutto economica) dei paesi che va in un tale stato di collasso, la loro situazione potrebbe
causare riflessi al resto del mondo, senza prevederne le proporzioni. A questo proposito, vale la pena
ricordare le recenti crisi economiche che si sono verificate negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei,
specialmente dal 2008 e il suo impatto globale, che si avverte fino ad oggi. Nei paesi capitalisti
(SANTOS, 2012, p. 42-43), le crisi più comuni sono politiche, finanziarie ed economiche (COSTA,
1991, p. 31-2).
Bene, il termine "crisi" contiene di per sé un carico di negatività intrinseca. Tuttavia, i
momenti di disintegrazione e impermanenza sono inerenti all'evoluzione umana (apud FINCATO,
2001, p.379 e ss). La crisi non è altro che un momento di transizione in cui il vecchio, in quanto non
conforme alle strutture esistenti, deve essere sostituito dal nuovo, in un naturale movimento di
rinnovamento (SANTOS, 2000).
Pertanto, sin dagli esordi del diritto del lavoro, con maggiore o minore acutezza, le crisi
(specialmente le crisi economiche) lo hanno influenzato. Come le crisi significano cambiamenti, i
legislatori brasiliani hanno compreso che era ora di fare i cambiamenti significativi nella legislazione
del lavoro, e quindi hanno approvato la legge n 13.467/2017 - entrata in vigore il 13 novembre 2017
- che è parte della risposta brasiliana alla "crisi" economica - ma anche politica - vissuta dal paese,
soprattutto a partire della metà del 2014. La riforma del diritto del lavoro brasiliano è stato
soprannominato "modernizzazione del diritto del lavoro" e possono essere osservati i principali filoni
riformisti internazionali - lo sviluppo della contrattazione collettiva e flessibilità contrattuale -,
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tuttavia, poco è identificato per quanto riguarda le normative per il lavoro tecnologico e la
transnazionalizzazione (globalizzazione) quello che, in effetti , sembra essere il grande elemento di
impatto dello scenario produttivo brasiliano negli ultimi 200 anni.
Questo motivo ci porta a riflettere sulla transnazionalizzazione del lavoro e l'inclusione della
tecnologia nello scenario aziendale, cercando di identificare se c’è stata un'opzione o una
dimenticanza da parte del legislatore.

2 GLOBALIZZAZIONE, TECNOLOGIA E LAVORO: INFLUENZE SUL DIRITTO DEL
LAVORO
Espandendo territorialmente l'analisi dell'intersezione della tecnologia del lavoro,
inevitabilmente passiamo attraverso lo studio della globalizzazione e dei suoi riflessi. Nel cercare il
collegamento tra lavoro e tecnologia, inevitabilmente si passa attraverso l'interrogatorio sul proprio
lavoro e la sua ragione in rapporto all'essere umano. Storicamente, si può dire che il lavoro è stato
naturalmente sviluppato dall'essere umano, che ha cercato con questo di soddisfare soltanto i suoi
bisogni essenziali. Con grandi passi storici, in particolare quando il prodotto passa a essere destinato
ad altri (che retribuisce il tempo e l’energia del lavoratore e, su questo, guadagna un certo profitto), il
lavoro passa ad avere anche interpretazioni sociali, economiche, religiose e politiche.
La globalizzazione, che non è un fenomeno moderno, raggiunge importanza, in particolare
per la sua vocazione alla ricerca di nuovi mercati (rottura dei confini), con la ridistribuzione (o la
concentrazione in nuovi scenari) del capitale (libera circolazione dei beni, prodotti e servizi) e
l'impulso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (internet). Proprio a causa degli
impatti che genera, la globalizzazione è stata oggetto di considerazioni divergenti, di norma perché
sono collegate a linee ideologiche molto diverse tra di sé.
Se in un primo momento lo Stato era assente nei rapporti di lavoro, a partire dalla costruzione
di principi giuridici universali - rafforzata dalla Rivoluzione Francese e per tutto quello visto nella
rivoluzione industriale -, poco a poco si è iniziato a vedere le sue interferenze sul rapporto di servizi
subordinati, notoriamente con l'intento di proteggere il lavoratore, inteso come una figura con
ipersufficienza. A questo proposito, è impossibile non parlare della costruzione di riferimenti
internazionale dei diritti umani, soprattutto incentrata sul lavoratore umano (es. Rerum Novarum,
1891) e, successivamente, l'internalizzazione di tali documenti, in cui gli Stati hanno mostrato sforzi
per la costituzionalizzazione dei diritti essenziali per preservare la dignità dell'essere umano che
lavora (come la Costituzione del Messico del 1917, la Costituzione della Germania del 1919 e anche
la Costituzione del Brasile del 1934). Sulla scia dei punti salienti da segnalare, la Costituzione

59

brasiliana del 1988, che è stata eretta con l'asse negli esseri umani e nei loro diritti fondamentali, tra
cui il sociale.
Questa attenzione umanizzata deriva dal fatto che, dopo l'espansione dei confini economici e
culturali, un ripensamento legale era necessario sulla realizzazione umana e i suoi consolidamenti,
che ha raggiunto l'approfondimento dell'importanza dell'individuo nella legislazione e la protezione
di tutti i diritti che circondano all’essere umano ed ancora oggi garantisce la loro dignità.
Tuttavia, è un peccato che la legge codificata non possa rispondere ai rapidi cambiamenti
della cosiddetta postmodernità. Nelle parole di Rüdiger (RÜDIGER, 2009, p. 129-147) , si vive
un'epoca caratterizzata dalla costante rivoluzione delle consuetudini.
Così, da una parte si osserva la rovina delle istituzioni tradizionali e la trasmutazione
dell'economia e della vita privata che si deve alla crescente integrazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e, dall'altra parte, si vive l'intensificazione dei collegamenti
virtuali, il consolidamento della società in rete e l'instabilità dei valori sociali.
Senza dubbio, è attraverso la tecnologia che i grandi salti e le rotture dello sviluppo si
verificano. Basta citare le grandi invenzioni (scrittura, elettricità, telefono) ed osservare cosa è
successo a loro nel campo lavorativo. Storicamente, nel lavoro, l'evoluzione tecnologica porta con sé
la necessità di implementare nuovi processi produttivi e la necessità di una maggiore competenza
ben come la formazione dei lavoratori, cambiando la logica e i processi: se nella cultura della
produzione manifatturiera la conoscenza apparteneva interamente al lavoratore, con la cultura
industriale, la conoscenza passa ad essere di proprietà del datore di lavoro, titolare del capitale
(macchinari, progetti, ecc.), che fraziona il lavoro in compiti diversi e consente al fornitore di servizi
conoscere soltanto l’insieme delle sue attività.
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione consentono di fluidificare il rapporto
di lavoro, in quanto la materia prima diventa la conoscenza stessa, che non viaggia più fisicamente
sui nastri trasportatori, ma, ormai viaggiano virtualmente sul world wide web. Le piattaforme e il
lavoro nella nuvola rendono il lavoro umano una relazione che va oltre a quella liquida, passa ad
essere invece vaporosa.
La mobilitazione collettiva, grande virtù del lavoro urbano, diventa complessa nell’infoera:
nonostante la connessione interpersonale sia potenzialmente più semplice, a causa dell'uso massa
delle reti sociali virtuali, il grado di impegno con le cause lavorative metaindividuali si svuota giorno
a giorno (SCHWAB, 2016, p.21). Oltre a questo, come fatti sociali ed economici, nuove attività e
professioni derivano dalla tecnologia e non sono legalmente riconosciute (e protette). A contra
partita, altre funzioni, anche se non vengono più esercitate, come i dattilografi per esempio,
continuano ad esistere, almeno per scopi legali, ricevendo ancora la protezione dello Stato.
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Dispositivi generici come l'articolo 6 del CLT o la semplice applicazione per analogia di norme
forgiate alla luce di un'altra cultura e realtà non si dimostrano efficaci per garantire la protezione del
lavoratore e la sicurezza del datore di lavoro nelle cosiddette opere tecnologiche o nelle relazioni
transnazionali.
Nella Riforma della legge del lavoro brasiliana, oltre all'inserimento degli articoli 75-A e
seguenti (che regolano il contratto di telelavoro), non c'è più nulla da osservare rispetto alle attuali e
future cure sul lavoro tecnologico2. Sarebbe, quindi, omissione o miopia legislativa?3
Si deve tenere in conto che in paesi come il Brasile coesistono il lavoro manuale e il
tecnologico. Da qui la sfida di costruire una codificazione del lavoro multiforme: si deve pensare al
futuro, senza prendere in considerazione il presente e quello che si pensa essere il passato. Con
questo motto, si arriva al prossimo argomento in cui verrà descritto il processo di redazione della
legge nº 13467/2017, chiamata Legge della Riforma Lavorativa.

3 RIFORMA DEL LAVORO NEL BRASILE: UN PO' DI STORIA
I numeri del Brasile nel 2015 non sono stati affatto incoraggianti. Il paese, che ha vissuto anni
di euforia economica e sociale, ha dovuto affrontare l'aumento del disimpiego 4 e il ritorno
dell'inflazione5. Nel sistema giudiziario, specialmente nella Corte specializzata del lavoro, il numero
delle cause individuali era su una scala ascendente, in numeri cosí continentali come il paese stesso 6.
2

Non è possibile identificare l'assenza di dispositivi sul lavoro tecnologico come opzione filosofica o politica del
legislatore, come si farebbe se fosse accettato che la tecnologia, a medio o lungo termine, sarebbe così comune da non
meritare l'inserimento legislativo, per non parlare di caratterizzazione e regolamentazione di tipo contrattuale speciale.
3
Già detto in precedenza: “Il tempo, nell’attualità, funziona con un'altra velocità (ovviamente più accelerata). E se è già
classica l'idea che dopo il verificarsi del fatto ci sia la sua valutazione sociale e solo allora l'emergere della norma,
generando un senso di disallineamento temporale e, perché no, certa impotenza, nei giorni attuali l'intervallo tra il fatto e
la norma aumenta, qui la valutazione del fatto è troppo complessa e controversa. È noto, quindi, che il momento della
legge è diverso e, sulla base di questa premessa, le trattative collettive [...] sono spazi democratici, dinamici e flessibili
per la regolazione essenziale che manca nell'ambiente di lavoro di certe società prima dell'avanzamento delle
tecnologie”. (FINCATO, 2014, p. 16)
4
PNAD IBGE (tassa di disoccupazione in Brasile): ott-dic 2013: 6,2%; ott-dic 2015: 9,0%; ott-dic 2016: 12,0%.
Disponibile
in:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default_novos_indicadores.sht
m.
5
Ci sono diversi indici che compongono le misure di inflazione in Brasile, come l'IPCA (Indice di Prezzi ai Consumatori
Ampio), inflazione ufficiale che copre le famiglie con reddito mensile tra 1 e 40 salari minimi, indipendentemente dalla
fonte di reddito) e l' INPC (Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo), che copre le famiglie con redditi mensili che vanno
da 1 a 6 salari minimi), entrambi misurati dall’IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica). Esiste anche l' IGP
(Indice Generale dei Prezzi) calcolato dalla Fondazione Getúlio Vargas (FGV) e dall'IPC (Indice dei Prezzi al
Consumatori), misurato dalla Fondazione Istituto di Ricerca Economica (FIPE). Sulla base dell'IPCA, i suoi indici
(annuali)
erano:
2013:
5,91%;
2015:
10,67%
e
2016:
6,29%.
Disponibile
in:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm
6
Rapporto del Consiglio Nazionale della Giustizia (CNJ) del 2014 (anno di riferimento 2013): sono state tramutate 7,9
milioni di azioni: 4 milioni di nuovi casi e 4 milioni di anni precedenti. Nel rapporto del 2015 (anno di riferimento 2014)
già erano 8,4 milioni di azioni trattate, 4 milioni di nuovi casi e 4,4 milioni di casi degli anni precedenti. Il rapporto del
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Il contesto era favorevole alle proposte di riforme e, nell’ambito del lavoro, le premesse del Progetto
Ponte per il Futuro7 sono stati: (i) la prevalenza del contratto collettivo sulla legge e (ii) la flessibilità
dei contratti individuali.
Dopo l'impeachment della presidente Dilma Rousseff8 e assumendo il potere, Michel Temer
ha annunciato che farebbe delle riforme sulla legge lavorativa e sulla previdenza sociale. Il 26
dicembre 2016, il governo federale ha inviato alla Camera dei Deputati il Progetto di Legge nº
6787/2016, che aveva in origine 19 articoli, con alcune modifiche rispetto alla legislazione sul
lavoro. Una commissione speciale è stata creata da un atto della Presidenza della Camera che è stata
dedicata a discutere la questione della riforma del Diritto

del Lavoro dalla sua installazione

(09/02/2017) alla consegna del rapporto finale in Plenaria (26/04/2017).
Le attività della commissione sono dettagliate nei registri del sistema informatizzato della
Camera dei Deputati. L'attività di questa commissione è stata "trasformativa": il Progetto, una volta
con 19 articoli, ora ha più di un centinaio di dispositivi. Alla data del 27 aprile 2017, la proposta
legislativa è stata presentata al Senato della Repubblica, per continuare il suo percorso, ora sotto un
nuovo nome: PLC nº 38/2017. Al Senato, il disegno di legge è stato analizzato da tre commissioni
specializzate (Affari Economici, Affari Sociali e Costituzione e Giustizia), oltre alla Plenaria. Il
progetto non ha ottenuto l'approvazione dalla Commissione degli Affari Sociali ed è stata votata in
Plenaria dal Senato l'11 luglio 2017, quando è stato approvato con 50 voti a favore, 26 contrari e 1
astensione. Nel 13 luglio del è stato sanzionato dal Presidente, senza veti o modifiche, ma con la
promessa politica di risolvere questioni delicate attraverso un Decreto Presidenziale (Medida
Provisória - MP) in seguito, con la vacatio legis di 120 giorni. Il 14 novembre del 2017 è stato
pubblicato il Decreto Presidenziale nº 880, che "cambia i dispositivi dalla CLT". Questo decreto ha
perso la vigenza il 23 aprile 2018 per non essere stato convertito in legge, visto che in Brasile c’è una
scadenza per questo tipo di normativa. È da notare che la riforma del Diritto del Lavoro, dal suo
inizio e soprattutto dopo la sua promulgazione, ha affrontato forte resistenza per parte dei Giudici del
Diritto del Lavoro, che anche se fuori dell'attività giurisdizionale, hanno prodotto materiali a fronte
del suo contenuto9.
2016 (anno base 2015): trattati 9,1 milioni di azioni, di questi 4,1 milioni sono stati nuovi casi e 5 milioni di richieste
degli anni precedenti. Disponibile in http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
7
Annunciato dall'allora Vicepresidente Michel Temer come presidente del suo partito - il Partito del Movimento
Democratico Brasiliano (PMDB) - che, dal punto di vista dei suoi correligionari e sostenitori, potrebbe "ricostituire uno
stato moderno, prospero, democratico e giusto"
8
La rimozione obbligatoria della Presidente Dilma Rousseff avvenuta il 31 agosto del 2016, il risultato di un processo in
corso dal 2 dicembre del 2015.
9
2ª Giornata di Diritto Materiale e Procedurale del Lavoro – 9 e 10 Ottobre del 2017 – Brasília/DF – Associazione
Nazionale
dei
Giudici
della
Giustizia
Lavorativa
ANAMATRA
–
Disponibilie
in:
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp. Accesso in 05/03/2018.
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La questione della riforma del lavoro spinge diversi attori sociali, giuridici ed economici in
Brasile, però, nonostante una certa resistenza, sembra che ci sia una tendenza in diversi paesi, in
particolare in quanto riguarda a quelli che hanno Codici che regolamentano il lavoro con la stessa
origine e la stessa configurazione di quello brasiliano.
Allo scopo di questo studio, è importante conoscere il contenuto del Disegno di Legge che ha
avuto origine nel governo federale (Ministero del Lavoro), evolvendo nella sua analisi fino ad avere
la proposta approvata.

4 PROGETTO DI LEGGE Nº 6.787/2016: LA PROPOSTA DEL GOVERNO
Il Disegno di Legge nº 6787/2016 ha avuto l'iniziativa per parte del governo federale e
gravitava intorno a sette (7) aree principali: (i) aumento delle multe per l’assunzione irregolare dei
dipendenti; (ii) lavoro subordinato part-time; (iii) elezione dei rappresentanti dei dipendenti nelle
aziende; (iv) previsione dei contenuti del Diritto del Lavoro disponibili o di veto per accordi
collettivi di lavoro (ristretto a un’azienda e i suoi dipendenti) oppure le convenzioni collettive di
lavoro (tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i rappresentanti dei datori di
lavoro - sindacati); (v) prevalenza dell'autonomia della volontà collettiva nelle interpretazioni
giudiziarie, limitando l’attuazione dell'interprete giudiziario; (vi) il conteggio delle scadenze
procedurali nei giorni lavorativi e (vii) l’estensione delle possibilità di utilizzare il contratto di lavoro
temporaneo.
Più importante che l'effettivo contenuto del Disegno di Legge originale è stata la sua
motivazione che ha rivelato una sorta di stanchezza, la mancanza di pazienza con l'inefficienza
sindacale, con la rigidità del contratto di lavoro subordinato, con l’interferenza e "creatività
procedurale" di alcuni membri del potere giudiziario, infine, uno scomodo con lo scenario del Diritto
del Lavoro brasiliano, obsoleto, polarizzato, stagnato ed ingombrato. Detto testo ha sottolineato che
le categorie professionali ed economiche che sono diventate forti ed espressive e già da tempo creano
le sue regole lavorative senza lo Stato, anche se queste regole sono state frequentemente questionate
ed annullate per il giudiziario, nonostante la chiara volontà collettiva per negoziare oltre all'assenza
di difetti materiali o formali nell'atto negoziato.
Alcune disposizioni della Costituzione Federale del 1988 rimangono non regolamentate ed
inoperanti fino ad oggi. Pertanto, per la proposta di legge, l'articolo 11 della Costituzione sarebbe
stato regolato e questa proposta cita l'esperienza in paesi come Germania, Spagna, Svezia, Francia,
Portogallo e Regno Unito. Perché in questi paesi, infatti, oltre ad esserci il sindacato, esistono gruppi
di rappresentanti dei lavoratori nelle imprese che costituiscono figure che non hanno la necessità di
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essere legate ai sindacati, ma comunque esercitano ruolo importante nella riduzione dei conflitti tra il
datore di lavoro e il lavoratore, visto che partecipano di una parte del processo di gestione, in alcune
trattative e persino nel rapporto tra loro e il sindacato(!). Sarebbe importante registrare che la
convergenza di interessi, l'impegno con il rappresentato e la maturità è ciò che guida il rapporto di
lavoro nei paesi citati come paradigma nella proposta, quando si parla di rappresentanza dei
lavoratori nelle aziende.
L'assenza di canali efficaci di risoluzione di controversie e dubbi per quanto riguarda il
pagamento dell’importo corrispondente al lavoro sono responsabili per il grande volume di cause di
lavoro in Brasile, questo naturalmente associato al profilo contenzioso del popolo brasiliano.
Sindacati forti ed efficaci, rappresentanti dei lavoratori attivi e credibili, sistemi extragiudiziali di
prevenzione e risoluzione dei conflitti che siano agili, sicuri ed efficaci potrebbero comporre un
sistema in cui tutti vincono, evitando o riducendo il numero di lite anche la necessità di fornitura
contabile per ipotetiche condene.
Nello scenario internazionale10, si può notare, ribadendo quanto detto, che i paesi che hanno
fatto le riforme si sono spostati sulle stesse assi: la trattativa collettiva e la flessibilità del contratto.
Anche se, nessuno di questi paesi ha lo standard brasiliano (quantitativa e qualitativa) di
giudiziarizzazione dei conflitti di lavoro, alcuni nemmeno hanno un Potere Giudiziario specializzato
in questo ambito (non, almeno, in tutte le istanze, com’è la realtà brasiliana).

5 DEL PLC Nº 38/2017 ALLA LEGGE Nº 13.467 / 2017: PUNTI IMPORTANTI
Il progetto sorgente alla Camera dei Rappresentanti, PLC n ° 38/2017, il Senato, la
Repubblica dal 27 aprile 2017 e aveva lo scopo di modificare una serie di disposizioni del testo unico
delle leggi del lavoro (CLT) e la Legge nº 6019/74 (Diritto del lavoro temporaneo). In termini
qualitativi, i cambiamenti riguardano i rapporti di lavoro individuali e collettivi, il diritto processuale
del lavoro, e determinano anche i rapporti istituzionali in particolare che intendono contenere
contenzioso eccessivo. Quantitativamente, i 19 articoli del disegno di legge n originale 6.787 / 2016
è andato a un centinaio nel n PLC 38/2017, circa 90 di loro (escludendo le sezioni, paragrafi e
sottoparagrafi più) alterare il consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT) e 4 riguarderebbero il
diritto del lavoro temporaneo (6.019/74). Il progetto ha fatto menzione anche alle leggi 8.036/90
(Legge del Fondo di Garanzia per Tempo di Servizio - FGTS11) e 8.212/91 (Legge del
10

Così Spagna, Portogallo, Francia ed Italia, possibili paradigmi comparativi in Brasile a causa della somiglianza dei
sistemi legali e delle leggi sul lavoro.
11
Questo fondo, pagato solo dal datore di lavoro, garantisce al lavoratore una riserva economica in caso di
disoccupazione involontaria o altre necessità (fissate dalla Legge).
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Sostentamento della Sicurezza Sociale) senza ripercussioni per loro, però. Negli assi principali, si
può affermare che il PLC nº 38/2017 ha proposto:
• Per quanto riguarda i singoli rapporti: si riconosce l’autonomia individuale di scelta, in
alcuni casi specificamente definite (scioglimento nelle relazioni lavorative di "ipersufficienti";
composizione della giornata di lavoro, ecc); la creazione di un modello regolamentare di appalto
esterno (terziarizzazione); aumento del tempo e uso dei contratti temporanei (con creazione di posti
di impiego).
• Per quanto riguarda le relazioni collettive: garantire l'efficacia degli accordi collettivi e delle
convenzioni frente al testo legale (casi specifici con limitazioni legali); la riforma del sindacato, per
via riflessa in quanto propone l'eliminazione delle quote sindacali obbligatorie (si deve notare che la
riforma non va al di là delle garanzie minime di cui tratta l'articolo 7 della Costituzione, anche
ammettendo la prevalenza del negoziato sul legiferato).
• Per quanto riguarda il Processo Giudiziale per risolvere le contende nell’ambito del lavoro:
snellimento della procedura, riduzione della litigiosità e dei tratti eccessivamente protettivi
nell'operazione giudiziaria.
Ci sono molti cambiamenti proposti nella "riforma del lavoro" che alcuni giorni dopo la sua
entrata in vigore è già stata oggetto di un Decreto Presidenziale per fare "adeguamenti". Alcuni temi,
tuttavia, hanno suscitato più polemiche, sia perché sono più sensibili sia perché vengono al pubblico
in modo distorto o esagerato. A causa della mancanza di sostegno politico, il Decreto Presidenziale,
anche dopo la proroga, non è stato convertito in Legge, il che fece perdere la sua validità.
Il passo successivo è l'Ordine amministrativo nº 349 del 2018, del Ministero del Lavoro, con
lo stesso contenuto del Decreto Presidenziale, ma meno esteso e intrusivo di questo, il che indica
solo che la riforma è nata avendo già bisogno di riforme.
Questi documenti saranno discussi di seguito.

6 DECRETO PRESIDENZIALE, ORDINANZA AMMINISTRATIVA E ISTRUZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE: PATCH IN PANNI NUOVI?
Il Decreto Presidenziale nº 808 è stato adottato dalla Presidenza della Repubblica il 14
novembre del 2017 (tre giorni dopo la data dell’entrata in vigore della legge nº 13.467 del 2017 –
chiamata “Riforma del Lavoro”) e ha perso il suo vigore il 23 aprile 2018. Questo ha pubblicizzato
che "modificava la Legge sul Lavoro", come lei stessa aveva già fatto.
I Decreti Presidenziali sono strumenti previsti dall'art. 62 della Costituzione Federale, con
forza di legge e adottati dal Presidente nei casi di "rilevanza e urgenza." Producono effetti immediati
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e precari, in quanto dipendono dell’approvazione del Congresso Nazionale in periodo esiguo, anche
se rinnovabile (§ 3 dell'art. 62 della Costituzione). Se essi non verranno convertiti in legge entro i
termini legali, i decreti perderanno la loro efficacia e i rapporti giuridici costituiti da atti compiuti
durante la sua validità o potranno essere regolati da un successivo e specifico decreto o si
manterranno disciplinati dallo stesso decreto mantenendosi come casi unici (§ 11, articolo 62 CF), e
non essendo possibile riemettere il decreto respinto o la cui efficacia è stata persa nella stessa
sessione legislativa.
Si discute l'uso indiscriminato e abusivo dei decreti presidenziali in Brasile. Naturalmente,
l'oggetto del Decreto Presidenziale nº 808/2017 non era una questione di "rilevanza ed urgenza", nel
quadro stabilito dalla dottrina costituzionale-amministrativa, che, da un’altra parte, registra che sono
trattati come termini "indeterminati", che semina l'incertezza giuridica. Gli atti del Potere Esecutivo
sono soggetti a un controllo politico o giurisdizionale (concentrato o diffuso) che, nel caso del
Decreto Presidenziale nº 808/2017, non si è concretizzato, data la sua esistenza effimera.
Possiamo vedere nella seguente tabella i principali temi contenuti nella Riforma del Diritto
del Lavoro sui rapporti lavorativi e modificati per il Decreto Presidenziale prima menzionato (si nota
il paragone tra il prima e il dopo la sua scadenza):
Tema

Giorno Lavorativo 12 x 36 (art. 59A e §2º)

Insalubrità

Estensione della giornata insalubre
(611-A, XIII)

Danno non Patrimoniale
- Patrimonio Giuridico Protetto
(art. 223-C)

Danno Morale - Valore del

Decreto Presidenziale 808/2017
(14/11/2017 al 22/04/2018)
Le parti hanno potuto stabilire
questo tipo di giornata solo tramite
contratto collettivo di lavoro
(settoriale o aziendale), ad
eccezione del settore sanitario che
potrebbe farlo con un accordo
individuale.
D’accordo al contesto, si può
valutare quello che è o meno
insalubre (se non è in disaccordo
con le norme tecniche o le leggi).

Può essere negoziato se non è in
disaccordo con le norme tecniche
(Portaria nº 3214/78).

L´etnia, età e nazionalità sono state
aggiunte al testo della legge
originale.

L'importo del risarcimento per
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Dal 23/04/2018

Le parti possono stabilire questo
tipo di giornata con contratto
individuale o trattative collettive.

È aperto a trattative.

Può essere negoziato.
Ritorna al testo originale della
legge: onore, immagine, intimità,
libertà di rivolgersi alla Giustizia,
autostima, sessualità, salute, tempo
libero e integrità fisica sono
considerati patrimoni legalmente
protetti (inerenti alla persona
naturale).
L'importo del risarcimento per i

Risarcimento
(art. 223-G)

danni morali è stato definito come
la base del limite massimo di
prestazioni pagate dal Sistema di
Sicurezza Sociale, secondo i
parametri stabiliti dal § 1 dell'art.
223-G del Codice.

danni morali viene ridefinito in base
al salario contrattuale del
dipendente, che può essere
moltiplicato 3, 5 o 50 volte l'ultimo
stipendio contrattuale della vittima,
a seconda del grado del reato (§ 1
dell'art. 223-G del CLT).

I parametri non si applicano in caso
di morte.
Si aggiunge un raddoppio quando si
ripetere la mancanza (di entrambe
delle parti) e considera come tale
quando succede nell'intervallo
massimo di due anni.
Contratto a Chiamata - Modo di
Contrattazione
(art. 452-B)
Contratto a Chiamata - Rifiuto alla
convocazione
(art. 452-A § 2º)
Contratto a Chiamata - Multe per
cancellamento/assenza
(art. 452-A §4º)

Contratto a Chiamata - Pagamenti
(art. 452-A § 6º)
Contratto a Chiamata Vacanze - frazionamento
(art. 452-A §9º)
Contratto a Chiamata Inattività
(art. 452-C)

Il contratto potrebbe fornire luoghi
di servizio, turni di lavoro, forme di
comunicazione e riparazioni.

Il contratto deve essere concluso per
scritto e prevedere il valore dell'ora
di lavoro, che non può essere
inferiore al salario minimo o quello
percepito da altri dipendenti che
svolgono la stessa funzione.

Entro 24 ore.

Entro 1 giorno lavorativo.

Nessuna ammenda.

Entro 30 giorni, la parte mancante
pagherà l'altra, una multa del 50%
della retribuzione che sarebbe
dovuta, a condizione di
compensazione.

Pagamento di importi proporzionali
"alla data di pagamento
concordata", non potendo essere
superiore a un mese.
30 giorni, che possono essere
frazionati fino a 3 periodi, pagati in
precedenza.
Il tempo inattivo non sarebbe mai
considerato il tempo a disposizione
del datore di lavoro.

Contratto a Chiamata - Qualità dell'
assicurato
(art. 452-H plus 911-A §§ 1º e 2º)
(art. 201, § 2º, della Costituzione
plus 28, § 3º, della Legge nº
8.212/1991)

Era permesso al lavoratore a
chiamata complementare il
pagamento minimo obbligatorio
della Previdenza Sociale,
garantendo com questo suo status di
assicurato così come il periodo di
moratoria per la concessione di
prestazioni previdenziali

Contratto a Chiamata – Assistenza
Sociale per Malattia e per Maternità
(art. 452-A §§ 13 e 14 del Codice
del Lavoro + art. 28, 59, 60, 61, 71
e 72 della Legge nº 8213/91)

Il § 13 dall'art. 452-A del Codice
del Lavoro stabiliva che, in caso di
malattia o maternità dei lavoratori,
l'indennità
sarebbe
versata
direttamente
dalla
Previdenza
Sociale dall'inizio dell'incapacità o
del congedo, esentando il datore di
lavoro dal pagamento dei primi 15
giorni (art. 60 della legge nº
8.213/91).
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Paga in proporzione, alla fine di
"ogni periodo di servizio".

30 giorni, precedentemente pagati.
Il tempo di inattività non è il tempo
a disposizione del datore di lavoro.
Ma il pagamento per tempo inattivo
trasforma il contratto a chiamata en
contratto standart.
La legge sulla Previdenza Sociale
richiede un contributo mensile
minimo per mantenere lo status
dell'assicurato (contributivo).
Il dipendente non può più integrare il
contributo previdenziale, facendo
così che l’argomento continue in
discussione.
Come visto precedentemente, non
c'è
più
la
previsione
del
complemento
da
parte
del
dipendente e la legge sulla
Previdenza Sociale richiede un
contributo mensile minimo per
mantenere lo status dell'assicurato
(è contributivo).
- L’indennità per malattia dei
dipendenti: dipende dallo status di

assicurato sociale (art. 59 della
legge 8213/91). I primi 15 giorni
saranno pagati dal datore di lavoro
(art. 60 § 3 della Legge nº
8.213/91). Il periodo di congedo
superiore a 15 giorni sarà pagato
direttamente per la Previdenza, al
tasso del 91% del salario di
indennità del beneficiario (art. 61
della Legge nº 8213/91).
- L’indennità per maternità: dipende
dallo status di assicurato sociale
(art. 71 della legge 8.213/91) e sarà
equivalente alla loro retribuzione
totale (art. 72 della stessa legge)
Risoluzione automatica in un anno
senza
chiamata,
con
diritti
equivalenti alla risoluzione di
comune accordo (articolo 484-A del
CLT), in base alle medie ricevute
durante il contratto.

Contratto a Chiamata
Estinzione del Contratto
(art. 452-D, E e F)

Avviso indennizzato.

Non esiste un tempo minimo o
massimo tra le chiamate per
determinare la risoluzione del
contratto.

Prelievo fino all'80% dei depositi
del FGTS (Fondo de Garanzia del
Tempo di Servizio).

Contratto a Chiamata – Quarantena
(art. 452-G)

Rubriche
integrate
retribuzione
(art. 457, CLT)

Mancia
(art. 457 caput e § 3º )

nella

Senza indennità per disoccupazione.
Fino al 31 dicembre del 2020, il
dipendente iscritto a un contratto di
lavoro a tempo indeterminato
licenziato non poteva fornire servizi
allo stesso datore di lavoro per
mezzo di un contratto di lavoro
intermittente per un periodo di 18
mesi dalla data di licenziamento del
dipendente.
Il 457 § 1º del CLT stabiliva che
l'importo fisso stipulato, le mance
legali e di funzioni e le commissioni
pagate dal datore di lavoro erano
incluse nel salario.
Il § 2º dello stesso articolo stabiliva
che, sebbene fossero consuetudine,
la retribuzione del dipendente non
includeva gli importi delle quote per
aiuto di costi vari (limitate al 50%
del valore dello stipendio), assegno
alimentare e indennità di viaggio
(qualsiasi importo), e premi.
Aggiunge che i premi possono
essere pagati fino a 2 volte l'anno,
non solo per i dipendenti, ma anche
per terze parti, collegati all'attività.
La mancia non faceva parte del
reddito del datore di lavoro (§ 4),
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Il dipendente iscritto a tempo
indeterminato e licenziato può
essere assunto immediatamente
sotto
forma
di
contratto
intermittente.

Solo la somma fissa stabilita, le
mance legali e le commissioni
pagate dal datore di lavoro sono
incluse nel salario.
Non sono inclusi nella retribuzione,
anche se sono consuetudini, pagati
come aiuto di spesa (qualsiasi
importo), assegno alimentare (dove
è vietato il pagamento in contanti),
indennità di viaggio (qualsiasi
importo), premi e anticipi del
pagamento.

La mancia ritorna a fare parte della
retribuzione,
potendo
essere

era destinata ai lavoratori e doveva
essere distribuita secondo i criteri di
determinazione dei costi e di
ripartizione definiti in un contratto
collettivo settoriale o particolare (§
5), riportando (in modo confuso) la
Legge delle Mance (§§ 12-21),
raggiunta dalla Riforma del Diritto
del Lavoro.
Mance, anticipi del pagamento e
altri hanno oneri lavorativi e
previdenziali (§ 23).
La dipendente dovrebbe lavorare in
un posto salubre e senza
supplemento di insalubrità.

Fatta salva la sua retribuzione,
compreso l'importo del supplemento
non salutare, la dipendente deve
essere rimossa dalle:
Donna Incinta e Lattante - attività
insalubre
(art. 394-A CLT)

I - attività considerate malsane al
massimo: durante tutta la gestazione;

II - attività considerate malsane in
grado medio o minimo: quando si
presenta un certificato sanitario
rilasciato dal medico di fiducia della
donna incinta, che raccomanda la
rimozione durante la gravidanza;
III – durante l'allattamento nelle
attività considerate malsane in
qualsiasi grado: quando si presenta un
certificato sanitario, rilasciato dal
medico di fiducia della donna lattante,
che le consiglia la rimozione.
Vietata la clausola di esclusività,
mantenute le possibilità di lavorare
continuamente o meno.
Fornire servizi a un solo mutuatario
non caratterizza un rapporto di
lavoro subordinato.
Autonomo
(art. 442-B)

Anche la fornitura di servizi relativi
all'attività finale del contraente non
presuppone un rapporto di lavoro
subordinato.
Autisti, rappresentanti, broker e
alcune categorie tipiche di liberi
professionisti previste da leggi
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consegnata spontaneamente dal
cliente al dipendente, o addebitata
dal datore di lavoro, come servizio
aggiuntivo,
sotto
qualsiasi
denominazione, per la distribuzione
dei dipendenti.

La dipendente dovrà essere
allontanata dalle attività non salutari
- secondo il grado di insalubrità e
l'orientamento medico - senza
pregiudizio per la loro retribuzione
(incluso il supplemento di
insalubrità).
Fatta salva la sua retribuzione,
compreso l'importo del supplemento
non salutare, la dipendente deve
essere rimossa dalle:
I - attività considerate malsane al
massimo, mentre dura la gestazione;
II - attività considerate malsane in
grado medio o minimo, quando si
presenta un certificato sanitario,
rilasciato da un medico di fiducia
della donna incinta, che raccomanda
la rimozione durante la gravidanza;
III - durante l'allattamento nelle
attività considerate malsane in
qualsiasi grado: quando si presenta un
certificato sanitario, rilasciato dal
medico di fiducia della donna lattante,
che le consiglia la rimozione.

Autorizza la clausola di esclusività
nella fornitura di servizi, senza che
ciò caratterizzi la qualità del
dipendente.

specifiche, non avranno alcun
rapporto di lavoro subordinato.

Commissione dei rappresentanti dei
dipendenti
(art. 510-A CLT)

Chiarimento delle funzioni: restriti
al dialogo nell’ambiente di lavoro
(non sostituisce il sindacato
professionale, la cui partecipazione
è obbligatoria per la trattativa
collettiva – art. 8º Costituzione).

Dispone sull'obbligo, sulla
composizione, sulle attribuzioni e
sul funzionamento della CRE.
Disegna le linee guida sul processo
elettorale, il mandato e la sicurezza
provvisoria del posto di lavoro.
Si cancella la regola che chiarisce le
funzioni della commissione,
specialmente frente al sindacato.

Come detto precedentemente, il Decreto Presidenziale garantizzava l’applicabilità immediata
e totale della riforma dei contratti in vigore e la perdita della sua efficacia ha generato incertezza
giuridica.
A seguito della perdita di validità del nuovo Decreto Presidenziale (MP nº 808/2017) sorge
un nuovo documento del Potere Esecutivo (Ministero del Lavoro) che ha l’intenzione di risolvere i
problemi in pratica ripetendo alcuni temi dell’estinto Decreto. Si tratta dell'ordinanza ministeriale nº
349 del 23 maggio 2018.
Le ordinanze sono atti fatti da un'autorità pubblica – siano ministri del governo, segretari di
Stato, funzionari del governo federale, presidenti o direttori generali della Corte -, al fine di portare
le istruzioni in materia prevalentemente amministrativa (gestione personale, organizzazione e
funzionamento degli uffici pubbliche) ben come fornire una guida per l'applicazione dei testi
giuridici al fine di "ridurre al minimo l’ astrazione che il decreto detiene" (SIDOU, 2003, p. 662).
Barros (2016, p.80), insegna che la validità delle ordinanze è condizionata all'osservanza
della limitazione che essi non invadano la riserva legale di attività tipica legislativa, in quanto è atto
ordinatorio emanato dal capo dell'agenzia pubblica determinando lo svolgimento di atti generali o
specifici, non potendo creare o modificare i diritti, nemmeno introdurre doveri senza fondamento
legislativo, sotto pena di violazione dell'articolo 5º, II, della Costituzione.
Con il contenuto dell’ordinanza amministrativa nº 349/2018, è possibile identificare un certo
allontanamento dal contenuto ammissibile a tali strumenti giuridici. Certamente, il Potere Esecutivo
sta innovando sul testo del Codice Lavorativo. Segue, nella sua lingua originale:

PORTARIA Nº 349, DE 23 DE MAIO DE 2018
Publicada no DOU de 24/05/2018
Estabelece regras voltadas à execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no âmbito das
competências normativas do Ministério do Trabalho.

70

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, resolve:
Art. 1º A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem
exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado
prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do
Trabalho o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de
serviços.
§ 2º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que
exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de
contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
§ 3º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade demandada pelo
contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade, caso prevista em
contrato.
§ 4º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e trabalhadores de
outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a
atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que cumpridos os
requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado prevista o art.
3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 5º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício.
Art. 2º O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, ainda que previsto em acordo coletivo de
trabalho ou convenção coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do
salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do
estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno; e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.
§ 1º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três
períodos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
§ 2º Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se
referem o § 6º do Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho não
poderá ser estipulado por período superior a um mês, devendo ser pagas até o
quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo com o previsto no §
1º do art. 459 da CLT.
§ 3º Dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente, não constitui
descumprimento do inciso II do caput ou discriminação salarial pagar ao
trabalhador intermitente remuneração horária ou diária superior à paga aos
demais trabalhadores da empresa contratados a prazo indeterminado.
§ 4º Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos
nos §§ 1º e 2º do Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
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Art. 3º É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:
I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e
III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços.
Art. 4º Para fins do disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto
daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha
prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A da referida lei.
§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a
outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade
econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade
de contrato de trabalho.
§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à
disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará
descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração
por tempo à disposição no período de inatividade.
Art. 5º As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na
média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho
intermitente.
Parágrafo único. No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses
durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no
intervalo dos últimos doze meses ou o período de vigência do contrato de
trabalho intermitente, se este for inferior.
Art. 6º No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o
recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com base nos valores
pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações.
Art. 7º As empresas anotarão na Carteira de Trabalho e Previdência Social de
seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente
aos últimos doze meses.
Art. 8º A comissão de representantes dos empregados a que se refere o Título
IV-A da Consolidação das Leis do Trabalho não substituirá a função do
sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em
que será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas
de trabalho, nos termos do incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição
Federal.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
I temi modificati dall'ordinanza sono identificati di seguito, a dimostrazione di ciò che era in vigore dopo
la scadenza del Decreto Presidenziale e ciò che è stato regolato dall'ordinanza del Ministero del Lavoro,
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nonostante i dubbi espressi sulla legalità del suo uso, notoriamente a causa della possibile estrapolazione dei
poteri (che invade la cucitura esclusiva della legislatura federale), nei temi che affronta:

Tema

Dal 23/04/2018

Autonomo
(art. 442-B, CLT)

Autorizza la clausola di esclusività
nella fornitura di servizi, senza che
ciò caratterizzi la qualità del
dipendente.

Dal 24/05/2018
Ordinanza 349 del
Ministero del Lavoro
Aggiunge il rilascio dell'autonomo
per fornire servizi ad altri datori di
lavoro, sotto qualsiasi tipo di attività
- anche se autonomo - e nella stessa
attività economica.
Aggiunge che i lavoratori autonomi
possono rifiutare lavori, soggetti a
penalità contrattuali civili.
Aggiunge esempi di casi in cui i
lavoratori possono essere assunti
come liberi professionisti.

Il contratto deve essere concluso per
scritto e prevedere il valore dell'ora
di lavoro, che non può essere
inferiore al salario minimo o quello
percepito da altri dipendenti che
svolgono la stessa funzione.
Chiamata con tre giorni di anticipo,
avendo risposta entro un giorno
lavorativo. La assenza di risposta è
capito come rifiuto.
Rifiuto non sarà insubordinazione.

Contratto a Chiamata
(art. 452-A, CLT)

Penalità per cancellamento/assenza:
il 50% del pagamento che sarebbe
dovuto, permessa la compensazione,
da pagare in 30 giorni.

Ribadisce che se c’è la
subordinazione ci sarà un rapporto
di lavoro subordinato.
Dettaglia i requisiti del contratto a
chiamata (in questo caso, d’accordo
all'Ordinanza).
Ribadisce il dovere di pagare
ugualmente i dipendenti che
eseguono la stessa funzione
(retribuzione per ora di lavoro) e
garantisce un valore superiore per il
pagamento dell’orario notturno.
Include l'obbligo di pagamento delle
rate fino al quinto giorno lavorativo
del mese successivo a quello in cui
ha lavorato, quando la chiamata
supera un mese.

Il tempo inattivo non sarebbe mai
considerato il tempo a disposizione
del datore di lavoro.

Abilita al lavoratore a chiamata a
ricevere un valore orario o
giornaliero superiore al valore che il
lavoratore continuo riceve.

Stabilisce gli importi da pagare alla
fine di ogni "periodo di servizio",
con insediamento del debito in
ricevuta discriminata.

Se il datore di lavoro retribuisce il
periodo di inattività, il contratto
passa a non essere più contratto a
chiamata.

Il datore di lavoro raccoglie i
contributi di sicurezza sociale
(anche per conto del dipendente) e
deposita il Fondo di Garanzia per
Tempo di Servizio (FGTS) avendo
come base gli importi pagati
mensilmente.

L’indennità di fine rapporto e il
preavviso saranno calcolate in base
alla media dei valori del contratto a
chiamata, con le indicazioni della
formula di calcolo.
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Possibilità di frazionare le vacanze
in un massimo di tre periodi, che

Mancia
(art. 457 § 3º CLT)

Commissione dei Rappresentanti
dei Dipendenti - CRE
(Titolo IV-A,
Art. 510-A e seguenti)

Un mese di vacanze, soltanto
goduto (dato che sono già state
pagate proporzionalmente).
Si mancia può essere consegnata
spontaneamente dal cliente al
dipendente, o addebitata dal datore
di lavoro, come servizio aggiuntivo,
sotto qualsiasi denominazione, per
la distribuzione dei dipendenti.
Dispone sull'obbligo, sulla
composizione, sulle attribuzioni e
sul funzionamento della CRE.
Disegna le linee guida sul processo
elettorale, il mandato e la sicurezza
provvisoria del posto di lavoro.
Si cancella la regola che chiarisce le
funzioni della commissione,
specialmente frente al sindacato.

saranno soltanto goduti (perché
sono state già pagate).
Aggiunge il dovere de nota sul
documento di lavoro e previdenza
sociale (in Brasile chiamato “CTPS”)
dello stipendio fisso e della media
delle mance delle ultimi 12 mesi.
Stabilisce nuovamente i limiti delle
prestazioni tra la commissione dei
rappresentanti dei dipendenti
nell’azienda e la funzione
rappresentativa del sindacato
professionale (art. 8º, III e IV della
Costituzione).

Nonostante questo quadro confuso, di norme che entrano e escono dalla vigenza, con distinte
categorie e cariche obbligatorie, la Corte Superiore del Lavoro brasiliana, il 21 giugno 2018,
d’accordo alla Risoluzione nº 221, ha emanato ancora un’ulteriore Istruzione Normativa, nº 41, che
dispone sulla Legge nº 13.467/17 e la sua applicabilità all’ambito procedurale lavorativo. Per
fortuna, si occupa solo di questioni procedurali, allontanandosi dai rapporti lavorativi quotidiani.
Tuttavia, un nuovo commento sistematico è imperativo.
Le Risoluzione sono decisioni deliberative di natura normativa e possono essere emanate dal
Potere Esecutivo o da altre autorità, nonché dal Potere Legislativo, a seconda della competenza
determinata dall'art. 59, VII della Costituzione, in cui i suoi atti equivalgono a "atti di controllo
pubblico del Legislativo sull'Esecutivo" (PIETRO, 2012, p. 241).
Come atto normativo amministrativo che ha come fine la corretta applicazione della legge,
dovrebbe servire come indicazione o guida con cui l'autorità pubblica fondamenta il processo
decisionale ed è anche possibile imporre un ordine o adozione di un provvedimento. Per quanto
riguarda la sua obbligatorietà, Plácido e Silva (2010, p. 662) sostiene che la risoluzione è "impostata
per essere obbligatoriamente adempiuta o generalmente rispettata". Cioè, anche se le risoluzioni non
sono subordinate o soggette all'approvazione di referendum o qualsiasi altro potere - essendo
puramente atti di autorità - potrebbero vincolare gli organi subordinati a quelli che hanno emesso la
risoluzione.
Da un’altra parte, le Istruzioni Normative sono documenti amministrativi, progettati per
stabilire linee guida, standardizzare metodi e procedure ben come regolamentare temi specifici, al
fine di orientare i manager ed i pubblici lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni. Questi
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sono atti organizzativi amministrativi che tendono a completare altri atti della stessa origine al fine di
disciplinare il funzionamento dell'amministrazione e il comportamento dei suoi agenti.
Per quanto riguarda l’obbligo, Diniz (1998, p. 866) crede che l'Istruzione ha carattere
cogente, dal momento che è "norma imperativa", "emanato da un'autorità superiore, che spiega come
procedere d’accordo a argomenti che dipendono dalla risoluzione nella rispettiva area
amministrativa".
La legge, quindi, deve essere il nord. Sistematicamente, tutto quanto visto in questo studio
dovrebbe semplicemente regolarlo (quando necessario) o persino toccarlo.
Accade che il Codice del Lavoro, come legge ordinaria che regola i rapporti di lavoro in
Brasile, non è ancora ideale e completo – anzi è lontano dalla realtà -, perché, ad esempio, ignora gli
impatti della globalizzazione e dell'Industria 4.0 nello scenario del lavoro.
Da qui viene l'amara sensazione che il nuovo abbigliamento dato al Codice del Lavoro sotto
il soprannome "Riforma del lavoro" non è della taglia giusta o è fuori moda.

CONCLUSIONE
Alla fine dello studio, è necessario recuperare ciò che, per lavoro, è stato preso come un
concetto di crisi: opportunità di crescita e trasformazione, adattamento di vecchie strutture e modelli
a nuovi scenari, protagonisti e funzioni. Nel mercato del lavoro, è essenziale osservare gli effetti
della potenziale assenza di limiti territoriali (transnazionalizzazione del lavoro) imposti dalla
globalizzazione e la dinamicità delle trasformazioni dettate dall incontrollato aumento tecnologico,
in particolare attraverso l'inserimento di tecnologie di comunicazione e informazione nel settore dei
servizi. È impossibile, tuttavia, apprezzare il fatto che la globalizzazione aumenti gli effetti delle
crisi.
La modernizzazione del Diritto del Lavoro dovrebbe servire al nuovo lavoro, a un lavoro
transnazionale e tecnologico, per contingenza ed evoluzione. D'altra parte, ciò che viene osservato è
che le riforme, non sono del tutto soddisfacenti, ma rispondono alle crisi economiche e adeguano i
contratti ai flussi, indipendentemente dai fenomeni retro-puntati (globalizzazione e tecnologie).
Questo stesso scenario ha portato altri paesi (come Spagna, Portogallo, Italia e Francia) ad accelerare
le loro riforme e persino renderle più acute e di routine. Pertanto, si ritiene che nuove e successive
proposte di riforma emergeranno in Brasile nei prossimi anni e l'esperienza vissuta tra 2016 e 2017
sarà stata preziosa per il dibattito e la maturazione delle parti coinvolte, siano essi membri dello Stato
(esecutivo, legislativo o giudiziario) rappresentanti di lavoratori o datori di lavoro, magari

75

preparandoli per il necessario dialogo sociale, l'unica via per la convergenza e la pacificazione delle
anime.
Certamente la condotta accomodante e di non aggiornamento della legislazione in Brasile
porta alla sensazione di grande impatto in tempi di riforma, quello che si è visto precedentemente
frente ad altri importanti cambiamenti legislativi, anche se in ritardo, generatrici di grandi scosse e
momentanea perdita di riferimenti quando presentati alla società.
Da segnalare, inoltre, che l'iperattività del Sistema Giudiziario brasiliano nel suo ambito
specializzato di lavoro, soprattutto negli ultimi anni, hanno generato reazioni volte a fermare la
sovrapproduzione di voci di Giurisprudenza Uniforme, di Orientamenti e di Precedenti, nonché a
prendere in considerazione il suo intervento aggiudicativo nelle trattative collettive giuridicamente
formalizzate.
Circa un anno dopo della vigenza della Legge nº 13.467/2017, si può affermare, purtroppo,
che lo scenario giuridico ha peggiorato, diventando ancora più confuso e insicuro. La riforma in sé
comporta abbastanza disturbi dell'adattamento. Quando accompagnate da successive edizioni delle
norme sostitutive, regolamentari, complementari e di orientamento, deposita il caos e la mancanza di
sicurezza, quadro ideale per l’esaurimento della flessibilità economica e la fuga di capitali (compreso
l'uomo).
Questi sono tempi tumultuosi nel territorio brasiliano: c'è una crisi politica senza precedenti e
la corruzione è vista a tutti i livelli di potere, che, oltre alla riforma della legge del lavoro e della
sicurezza sociale (ancora in corso di proposta), porta al popolo la sensazione (legittima) che "pagherà
il conto" da solo.
La soluzione dovrebbe essere sistemica. Ma operare a livello sistemico è troppo complesso
nei paesi latini, con il perdono della generalizzazione. Questo è il costo del cattivo momento della
riforma, che dovrebbe servire a rivedere e modernizzare le strutture della legislazione sul lavoro e
non ai giochi di potere o alla semplice generazione di economia (nel senso di semplice riduzione dei
costi). Questo, così come la conseguente migliore distribuzione della ricchezza generata da tale
austerità, deve essere il risultato di aggiustamenti generali o puntuali, ma dinamici e costanti in
diverse aree, non solo nel mercato del lavoro.
Tuttavia, per quanto riguarda le riforme del lavoro, demonizzare o deificare l'una o l'altra
proposta non sembra essere la via d'uscita. I comportamenti in questo senso (che regnano nella realtà
brasiliana) non fanno altro che stimolare gli stati d'animo, ostacolando le necessarie
razionalizzazioni, facendo visioni miopi che mancano di ampiezza.
Se la riforma per la riforma non è appropriata, ostacolizzare la riforma soltanto per
comportamento reazionario ugualmente non lo sarà. In effetti, la Legge nº 13.467/2017 non è uno dei
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migliori testi giuridici, ma il Codice del 1943 ha cessato da lungo tempo di esserlo. Un grande patto
nazionale per il dialogo e la convergenza sarebbe il migliore dei mondi, ma questo “mondo” non è
abitato da rabbiosi, corrotti e non tecnici.
Da tutto e per fine, un ultimo registro: il Diritto (specialmente nel suo ramo del lavoro) non
vive senza l'economia, anche se il lavoro è un fenomeno eminentemente sociale. Fino a quando le
polarizzazioni continueranno a cercare di affermare l’aspetto economico estraneo al sociale e
viceversa, la società non raggiungerà il punto di equilibrio dove ci sarà sufficiente maturità per
flessibilizzare i rapporti, alla misura dell'interesse dei gruppi o del collettivo, avendo come zavorra
protettiva insostituibile il diritti sociali fondamentali - base degli Stati Democratici.
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A FUNCIONALIDADE ESTRATÉGICA DA REFORMA DO
PROCESSO LABORAL: (DES)ATIVANDO A HERMENÊUTICA

Alessandro Severino Váller Zenni1

RESUMO: O funcionalismo jurídico age com estratégia na (de)forma trabalhista, e reduz o papel da
pessoa humana do julgador a mero reprodutor de pensamento formal aprioristicamente lapidado pelo
texto legal. Sem embargo de inviabilizar a avaliação crítica sobre o direito do trabalho pós reforma
trabalhista, notadamente inconstitucional em multifários aspectos, a novel proposição normativa
impede que os Tribunais criem jurisprudência que extrapole ou reduza os estritos termos da lei.
Direito e lei são assimilados, e seus fundamentos e finalidades restam comprometidos. Da mesma
sorte, a atividade (re)produtora do aplicador impedido de interpretar torna-o um ser não vivente, sem
identidade e pessoalidade. Perde o direito, a sociedade justa e solidária, a classe trabalhadora, o
humano que veste a toga de juiz, tudo em prol do capital e sua racionalidade.
Palavras-chave: Funcionalismo. Hermenêutica. Direito. Pessoa. Justiça. Vida.
SOMMARIO: Il funzionalismo legale agisce com strategia nella forma del lavoro e riduce Il ruolo
della persona umana dal guiudice AL semplice riproduttore Del pensiero formale a priori lapidato
dal texto legale. Sebbene La valutazione critica Del diritto del lavoro, La riforma post-lavoro, in
particolare inconstituzionale sotto molteplici aspetti, impedisca ai tribunali de creare giurisprudenza
Che estrapoli o riduca i rigidi termini della legge. La legge e Il diritto sono assimilati e Le sue basi e
scopi rimangono impegnati. Allo stesso modo, La (ri)produzione dell´attivitá dell´aplicatore
impedito dall´interpretazione lo rende un essere non vivente, primo de identità e personalittà. Perde
Il diritto, La società giusta e solidale, La classe operaria., l´umano che indossa l´abito Del giudice,
tutto per Il bene del capitale e la sua razionalità.
Funzionalismo. L´ermeneutica. Diritto. Persona. Guistizia. Vita.
INTRODUÇÃO
O tema enfrentado no artigo em testilha diz com a reforma trabalhista e o papel do Poder
Judiciário na interpretação do direito laboral (de)formado com a Lei 13.467-17.
Especialmente o artigo oitavo e seus parágrafos da CLT, introduzidos pela recente alteração
do direito e processo do trabalho, fixou obstáculos à hermenêutica, freando a formação da
jurisprudência e a revisão das negociações coletivas em aspectos substanciais.
1
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À medida que o texto celetista prevê que os tribunais, na labuta de confecção da
jurisprudência, teçam a elaboração da jurisprudência sem acréscimos ou reduções aos estritos termos
normativos, convoca o juiz trabalhista ao método de Montesquieu, reducionista e gramatical,
tratando o Judiciário como poder absolutamente secundário e neutral.
Que modalidade de método hermenêutico a CLT incorpora no contemporâneo, quando
sabidamente se desvelam sociedades complexas, em que o direito figura como ferramenta iminente à
defesa da pessoa humana e da ordem jurídica justa? Certamente há uma assimetria entre o que se
espera do interprete, jurista, e a formulação rasa, precária e formalista do texto legislado.
Mais do que um hiato entre o plano do ser legislado e do dever ser justo, a interpretação
suscitada pela CLT circunscreve o julgador a mero aplicador, descartando a fenomenologia e a
hermenêutica como incrementos da razão integral e o cognitivo como propósito de vida.
Enfim, os juízes do trabalho, constritos aos precedentes dos Tribunais e, os Ministros e
Desembargadores que os compõem, fixando a jurisprudência conforme texto expresso da lei, não
passariam de seres inanimados, funcionando na racionalidade estratégica do sistema, eficazmente
articulado, para decretar a vitória da economia e do lucro sobre a pessoa humana e à construção da
sociedade justa, fraterna fundada no valor social do trabalho.
Em largas passadas serão abordadas as inconstitucionalidades formais, materiais da reforma
trabalhista, incluindo o impedimento ao amplo acesso à justiça, reduzindo os trabalhadores a uma
espécie de homo sacer contemporâneo expropriados de direitos e do acesso aos direitos sacralizados
no texto constitucional. A máquina sistêmica depreca ao juiz a mera função formalmente racional de
aplicar e, com isso, compromete a vida em sentido desse humano que se investe de missão judicante.

1 A ESTRATÉGIA DA REFORMA DO DIREITO E DO PROCESSO DO TRABALHO
Vencido um ano de reforma trabalhista, são aferíveis os "números" colhidos pelos resultados
do hodierno contexto material e processual laboral.
Redução sensível do número de processos transitando pela esfera trabalhista, celebração das
negociações coletivas enxugando garantias outrora conquistadas em cláusulas normativas,
afrouxamento do direito do trabalho, traduzindo-se como minimalismo na cadeia produtiva e,
curiosamente, os índices de desemprego são alarmantes, não caíram as estatísticas dos treze milhões
de desocupados, uma indignidade no mundo laborativo, ainda marcado por jornadas exaustivas e
precarização da mão de obra, manobra de extinção de contratos e recontratações autônomas, redução
dos rendimentos, eis alguns pontos tragados do plano empírico.
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Notadamente a reforma trabalhista no Brasil, com o alijamento de garantias mínimas
previstas na legislação, superadas pela possibilidade de pactuação coletiva in pejus, representou, no
marco do direito, ofensa ao princípio da norma mais favorável, de índole constitucional no jus
brasileiro, retrocesso social inomitível, vulnerando bem jurídico implícito aos direitos de segunda
dimensão como o são os de natureza trabalhista, sem embargo de empecer-se o acesso à justiça.
As reformas já eram anunciadas nas decisões solipsistas do Supremo Tribunal Federal,
antecipando-se à terceirização em todos os setores da cadeia produtiva, endosso à tese do negociado
sobre o legislado, eficácia temporal das negociações coletivas sem ultratividade dos efeitos do
instrumento vencido, derruída do exercício da greve no setor público. O desmonte do Estado Social
de Direitos era preconizado pelo Tribunal Guardião da Constituição brasileira.
Paralelamente, o legislador brasileiro, no plano infra-constitucional, a par de toda a
defenestração na esfera dos direitos materiais do trabalho, fez constar canhesto dispositivo legal
impedindo que o TST e os Tribunais Regionais do Trabalho exarassem hermenêutica que pudesse
ampliar ou restringir a literalidade dos textos legislativos objeto da reforma, além de vedar ao
Judiciário avaliação sobre a substancialidade de cláusulas coletivas negociadas, cingindo-o, tão-só,
ao vislumbre dos aspectos formais dos pactos, como capacidade do agente, liceidade e possibilidade
do objeto ou forma prescrita e não defesa ( art. 104, do CC).
Ou seja, o legislativo lançou peias à atividade judicante, impondo-lhes ( Tribunais,
responsáveis pela sedimentação da jurisprudência) o respeito à literalidade dos textos, fazendo uma
inadvertida (com)fusão entre lei e direito, e, paradoxalmente, tachando a CLT de obsoleta, promove
a mais avassaladora reforma trabalhista, cujo projeto de origem e ponto de discussão, parte de
revisão de dez dispositivos, atingindo, ao final da aprovação, mais de cem disposições normatizadas
no texto
Se acomete ao direito do trabalho a obsolescência, por um lado, requestando a reforma basal,
interferindo em princípio de índole constitucional, como a norma mais favorável, por exemplo,
sedimenta um método de interpretação ao Judiciário que remonta à Montesquieu, na absoluta
separação dos poderes, com exortação macroscópica à atividade legiferante, reduzindo o Judiciário
"à boca que profere as palavras da lei".

2 O FUNCIONALISMO JURÍDICO E O PAPEL REDUCIONISTA DO JUIZ DO
TRABALHO
As teorias funcionalistas do direito ganham expressão neste momento histórico designado de
pós-modernidade. Parte-se de um ideário de caos, pós-verdade, horizontalização valorativa e
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complexidade social, o nominalismo coroa-se como teoria filosófica por excelência. A filosofia
sucumbe à linguagem, a forma empana o conteúdo, tudo é válido no jogo de palavras, e o direito não
passa de lei, sua expressão fenomênica por excelência.
As perturbações sistêmicas hão de ser imunizadas pelas decisões jurídicas, afinal o direito é o
subsistema que garante a comunicação social nas sociedades complexas e desierarquizadas, e na
gritante desigualdade social que assola o mundo, em especial o Brasil, onde o contingente de 90%
(noventa por cento) do seio comunitário detém um circulante equivalente aos outros 10% (dez por
cento) dos economicamente abastados, o direito abstrato, esparge a pseuda imagem de que a
segurança e a ordem herdadas do contrato social foram atingidas na convivência harmônica entre os
atores da sociedade cooperativa.
Luhmann reconhece a autopoiese jurídica como o melhor incremento de redução das
complexidades sociais, reduzindo as perturbações no sistema comunicacional, conquanto a operação
binômica permitido-proibido afiança o funcionamento sistêmico, fazendo-se sob epíteto da decisão
do poder originada e limitada pelo próprio direito. ( Lhumann. DIREITO E SOCIOLOGIA...)
O poder decidiu que o direito do trabalho deveria ceder às grandes corporações, que o
hipercapitalismo enfim há de reinar à custa da precarização da mão de obra, os laboristas viverão de
aparência de dignidade, malogrando-se cotidianamente com o trabalho contingente, dando-se por
bastados, enquanto instituições financeiras e oligopólios explorando até mão de obra escrava,
desfrutam das nababescas fortunas alinhavadas sob tutela do jus, ainda que isso tenha representado
retrocesso social, indignidade, injustiça social, condição (des)favorável.
Decreta-se a derrocada do Estado Social, o econômico-político decide extirpá-lo, e o direito
representa o elemento de violência simbólica que leva o plano à consecução.
E o Judiciário trabalhista, em tema de direitos fundamentais e garantias constitucionais,
sempre vigilante aos pesos e contrapesos, talhando as decisões concretas com sabedoria e prudência,
máxime por obra de uma jurisprudência protetiva, como deve ser o direito do trabalho, recebe a
implacável advertência de que não pode mais interpretar textos à luz dos valores constitucionais, há
de curvar-se a vontade soberana e pragmática do poder econômico, representado pelos lobbys que
movimentam as bancadas do Congresso Nacional.
No papel de aplicador da lei, incorporando a máxima dura Lex sede Lex, o Judiciário eximese de responsabilizar-se pela realização da justiça social, dignidade da pessoa humana e valor social
do trabalho, mas cumpre a função estatística que lhe fora acometida pelo funcionalismo jurídico,
conquanto a extensão da lei-direito ao caso apresentado, sem grandes elucubrações, além de afiançar
o status formal de julgamento, na esteira utilitarista, ainda, facilita sobremodo a atividade judicante
sem maiores compromissos e envolvimento com os destinos humanos.
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O direito processual, vaticinado por Dinamarco, como genuíno garantidor da pacificação
político-social (Instrumentalidade do Processo...), ou da ordem jurídica justa, nos desígnios de
Watanabe, a contrapelo, não passa de instrumento de realização da lei e da ordem, um servidor do
soberano (HOBBES, Leviatan). Formalmente a coisa julgada oculta a injustiça na miséria,
desigualdade, compadrio, fraude, e se o justo não pode ser pontualmente conceituado, um núcleo
duro de legitimidade do direito, representado pelos direitos humanos, igualmente cede à eficiência e
ao fluxo da economia2.
Basta considerar que as filigranas processuais prevaleceram na cultura do Judiciário
trabalhista, que, além de limitar-se à interpretação restrita dos textos, ratificando o retrocesso social,
ainda, na malha genuinamente processual e divergindo do CPC ( art. 8o combinado com 15), e de
toda a lógica do julgamento de mérito, promoveu a extirpação dos processos cujas petições iniciais
não trouxessem cálculos ( liquidações) nos pedidos.3
A regra jurídica é utilizada com fins estratégicos, funcionalistas, de reduzir o número de
processos e supor a celeridade e a contenção de conflitos; paradoxalmente, vem-se requestando a
extinção da Justiça Especializada brasileira por não se justificar mais em virtude do descompasso
entre tamanho custo à União com reduzidas e não complexas demandas ajuizadas, o que não deixa
de ser argumento utilitarista e de conveniência.
Enquanto o direito do trabalho cria o regime de exceção na plenitude da teoria dos direitos
fundamentais e todo o seu cosmopolitismo, escancarando o laborista em toda sua nudez 4, a despeito
de cidadão e portador de direitos sociais, uma ardilosa estratégia do poder soberano do pós-moderno,
que estimula os corpos a viver a produtividade e o suporte do mercado, deixando morrer aqueles que
já não interessam ao sistema, o processo laboral ocupa-se da redução das demandas, do número de
composições homologadas, da coisa julgada operada pela aplicação da lei estrita.5
2

Não é recente a celeuma envolvendo a análise econômica do direito e o direito como garante da ética. Em longo
arrazoado, Ronald Dworkin faz acidas criticas a Postner, e seu viés economicista, reivindicando o jus por uma questão de
princípio ( Dworkin, Questão de Princípio). E se mostra notadamente relevante a pesquisa enveredada por Piketty ( O
Capital no Século XXI), desnudando a falácia de que o capitalismo permite a distribuição das riquezas quando promove
o desenvolvimento econômico.
3
Já subjaz uma jurisprudência trabalhista que, enfrentando o formalismo da norma, propõe a emenda à petição
vestibular, possibilitando o enfrentamento do mérito com a decisão justa, como é de se esperar a atividade judicante. (
TST, TRT - jurisprudência)
4
A tese de Giorgio Agamben sobre o poder soberano e o homem nu encaixa-se como luvas no momento coevo. A
proteção constitucional dos direitos fundamentais não impede que o laborista seja abandonado à exceção, tornando-se, a
um só tempo insacrificável e matável. ( AGAMBEN, Estado de Exceção e o Poder Soberano).
5
O retrocesso da reforma trabalhista no plano do direito processual do trabalho não passa despercebido aos doutrinadores
vanguardeiros. Se um engessamento no plano hermenêutico marca o juiz do trabalho pós-reforma trabalhista, inúmeras
estratégias fazem funcionar a máquina soberana depondo contra o acesso à justiça, tanto assim que há inúmeras ações de
inconstitucionalidade contra os textos, máxime por malferir-se o art. 5o, XXXV, da CF. SCHIAVO, Mauro. A Reforma
Trabalhista e o Processo do Trabalho. Aspectos Processuais da Lei n. 13.467-17. São Paulo: LTR, 2.018.
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A insurreição da jurisprudência atenta contra o sistema e, só para argumentar, pela articulação
do ordenamento, a impossibilidade de interpretações divergentes do texto, sacramenta os precedentes
que vinculam toda a estrutura do Judiciário, à luz do art. 927, do CPC.
A funcionalidade do direito detrai a responsabilidade ética do Julgador, banalizando o mal,
em analogia com o caudaloso texto deixado por Arendt, no julgamento de Eichman,6onde a
abdicação do visionar crítico daquele que se submete a norma, in casu, o Poder Judiciário
Trabalhista, pode representar decisões e escolhas antiéticas sem que o juiz sinta-se culpado pelo
destino da coisa julgada.
É sabido que muita injustiça transita em julgado por conta de uma interpretação literal, onde
o Judiciário põe-se calado e neutro para permitir a articulação da máquina estratégica do poder
decisório. Por conta disso, pode-se afirmar que os atos decisórios advindos dos poderes constituídos,
são duplamente potencializados pela iniquidade, já que se a reforma proveniente do legislativo fora
ilegitimamente orquestrada, tanto do ponto de vista formal quanto material7, as ataduras lançadas ao
Judiciário, com critérios de uma hermenêutica gramatical, fazem do direito incremento de tirania e
desmanche de um modelo sócio-político historicamente alinhavado e constitucionalmente
formalizado ( CASSAR, Volia Bomfim, Reforma Trabalhista: Comentários ao Substitutivo do
Projeto de Lei 6787-16 - Revista Eletrônica OABRJ - 2017-05).
A vida boa perseguida na filosofia perene impede a acintosa discrepância entre os integrantes
da comunidade, porquanto malfere a possibilidade real de que a eudaimonia seja o sentido a atingirse pelo cidadão, abonando realização da justiça distributiva, como é a hipótese de tratamento de
privilégios aos vulneráveis, feita pelo direito do trabalho sob aspecto da norma mais favorável. Por
mais que se possa lançar acidas críticas ao contrato social como substitutivo dos mitos que
justificaram o poder soberano no regime antigo8, uma associação de pessoas em prol do bem
coletivo, exige no princípio da diferença a garantia material de existência digna, tanto para
6

O que mais indignou a filósofa na cobertura do julgamento de Jerusalém foi a banalidade com que o mal foi tratado no
depoimento colhido, a fortiori o do próprio acusado, assinalando que, à luz da legislação vigente, somente cumpriu a
norma. Essa abdicação de uso da esfera pública, a designada liberdade participativa nas decisões político-jurídicas alivia
a responsabilidade daquele que cumpre a norma, ainda que seu munus represente inomitíveis atos de barbárie, uma
contradição ética sintomática. ( ARENDT, Hanna...)
7
Atribui-se à reforma trabalhista a pecha de inconstitucionalidade formal, porquanto prescindida de convocações
exaustivas das entidades sindicais para um diálogo público, como impõem as Convenções Internacionais de Direito do
Trabalho ratificadas pelo Brasil, a exemplo da de número 115 e 144, da OIT, que exigem as audiências entre os atores
sociais, e promovem as negociações mais favoráveis, como, ainda, substancial, em face à ofensa à norma mais favorável,
não retrocesso social e, especialmente sobre o tema, mácula ao acesso à Justiça e inafastabilidade do controle
jurisdicional ( art. 5o, XXXV, da CF).
8
Agamben adverte que a exclusão includente que sucessivamente justifica a edificação do poder político só pode soar
como mitologema na teoria do contrato social, e que os paradigmas que fazem sobreposição de poder são mantidos sob o
epíteto da assinatura, reproduzindo a história de dominação dos prístinos da civilização até o instante presente, por isso a
reflexão do filósofo remonta ao método arqueológico, escavando a origem do poder e suas tramas para manter-se sempre
funcional. AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção e o Poder Soberano.
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corroborar a teoria do contrato social, quanto para bloquear os ressentimentos latentes provindos das
obtusas discriminações reinantes no seio comunitário.9
No instante em que o poder legislador toca em pedra angular da Constituição, admitindo uma
série de inconstitucionalidades, tanto de natureza material quanto processual, promovendo a
derrocada do estado social pela fragilização aguda de uma classe já ressentida e vulnerável, que
assiste passivamente às especulações financeiras divertirem o homo ludens10 da bolsa de valores11,
caberia ao poder judiciário trabalhista, como articulador do sistema de checks and balances12,
recompor o status quo, no plano hermenêutico, impedindo que as acintosas disparidades viessem a
debelar o Estado Social de Direitos implementado a partir da dignidade da pessoa humana, do valor
social do trabalho e da livre iniciativa.
Renda-se a Arendt o mérito de consignar, em nome da preservação da dignidade da pessoa, o
direito a ter direitos, como maior expressão do direito no sentido de garantir personalismo aos
humanos, e malgrado seu visionar reportar-se aos apátridas, cuja ausência cidadania exauriria
capacidade de revocação do jus, mostra-se pontualmente sintomático estender o raciocínio a simili
àqueles que, mesmo cidadãos, vão sendo eleitos como os homo sacer contemporâneos,
insacrificáveis e matáveis, apontados pelo sistema político-jurídico como viventes em regime de
exceção com plenitude de direitos fundamentais.
Exatamente disso que se está a tratar na reforma trabalhista coroada pelo legislador brasileiro
recentemente, ou seja, com a justificativa abstrata e nada convincente de que a economia impõe
flexibilização do modelo jurídico para permitir a dinamização de novas formas de negócios jurídicos
9

Nada menos que uma teoria liberal do gênio de Rawls arquiteta o contrato social com atenuações às diferenças para
evitar-se a um só tempo a apatia e o ressentimento, enredando por todo o capítulo III de obra clássica , uma perspectiva
de compensações às desigualdades imerecidas exsurgidas no contexto social. O trabalhador, acometido de privações em
dotes naturais, oportunidades e marcados por contingências haverão de ser supridos com protecionismo e suplências da
estrutura político-juridica. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Livro III).
10
A fenomenologia do lúdico no humano é pontualmente esclarecida por Battista Mondin no seu ensaio de antropologia
filosófica, pelo que procura demonstrar que o personalismo também se erige, não essencialmente, mas externamente,
pela brincadeira despretensiosa do jogo e da diversão, como elemento da cultura. in O Homem, quem é Ele? Elementos
de Antropologia Filosófica. São Paulo: Paulus, 2.004.
11
O lúdico que se propõe a esvaziar o ciclo dos excessos, dos meios aos fins, próprios da sociedade faber, foi capturada
no espaço do mercado, dentro dos jogos arriscados das operações financeiras, máxime nas aplicações eletrizantes das
bolsas ( BONALDI, Eduardo Vilar. O Pequeno Investidor na Bolsa Brasileira. Ascensão e Queda de Um Agente
Econômico. www.scielo.br.Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 33n. 97, p. 02). O capital sectário e acumulador
já não se importa com a circulação da riquezas e a cadeia produtiva consumeirista, catalizando-se fim em si mesmo,
incluindo a brincadeira em suas intrincadas estratégias. São jogadores que se atrevem diariamente nas apostas financeiras
e se divertem à custa da eliminação produtiva e do trabalho, atados às peias ardilosas do lucro lúdico, uma paradoxal
cena do banal a servir o capital. Ou seja, até o gesto da brincadeira, o lúdico, torna-se peça indeclinável no palco da
selvageria capitalista.
12
Enriquecedor é o arrazoado de Cappelletti acerca da atividade criativa do judiciário, designada de ativismo, no
contemporâneo, trazendo postos contrários e favoráveis ao processus hermenêutico do magistrado na sociedade
massificada, dos direitos fundamentais atingida pela profusão legislativa fluída ou mesmo diante das omissões
ineficientes dos outros poderes ( legislativo ou executivo), exortando o judiciário à empreitada de fazer o contrapeso para
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e redução de custos para salvar a mais valia do ambiente de crise instalado, deflagra o inimigo da
pujança e da recuperação, o laborista, e obsta o poder judiciário de protegê-lo concretamente,
cercando-lhe a função judicante com imposição de modus reducionista de interpretar.
Portanto, a guarida que o homo sacer contemporâneo, representado pela categoria dos
laboristas, espera do Poder Judiciário, como direito a ter direitos, amplo acesso à justiça, esmaece-se
no art. 8o, e parágrafos da CLT. O que se revelou alhures direito inalienável, fundamental,
irretrocessível e marcadamente tutelar, esfumaçou-se nas negociações coletivas e reticentes
renunciabilidades, precarização de formas de labuta, todas espargidas pela Lei 13.467-2017, um ato
de vontade política do poder soberano decreta quem são os homens nus, inimigos do capital, e a par
disso, defenestra-lhes a derradeira possibilidade de discutir seu banimento e a força políticoeconômica banidora de todo o direito, conquanto cinge o Estado-Juiz ao mero repetidor da exceção,
coifando-lhe a capacidade criativa e hermenêutica.
O amplo acesso à justiça, com aval de juiz natural, contraditório e ampla defesa, motivação
das decisões, duplo grau de jurisdição e razoável duração do processo são expressões parciais do
devido processo, cuja marca indelével está no julgamento razoável e justo, naquilo que Watanabe
indica ser acesso à ordem jurídica justa.
Como inferir se o direito estendido à circunstância concreta talha a melhor decisão jurisdicional, a
coisa certa, alcunhada por Dworkin como "fazer a única resposta correta" DWORKIN, Ronald. O
Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1.999; idem Uma
Questão de Principio. Tradução Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2.000, p. 217 a 250).
Complementando o raciocínio de Dworkin, não se pode primar pela uniformidade das decisões, em
se tratando de resposta unicamente correta, senão que a postura do julgador há de ser pautada em
atitudes críticas, construtivas e fraternais, tratando o direito, tanto quanto à literatura, como
integridade.
3 HERMENÊUTICA E ÉTICA NO DIREITO - UMA QUESTÃO VITAL
A jurisprudência romana ensinava que o direito é a arte do justo, e se os textos legais devem
corresponder à tradução da natureza das coisas humanas, não representam, tout court, o conceito de
direito.
O julgador não cumpre, pura e simplesmente, uma função, ao menos não deveria se esperar
de seu encargo o mero compromisso de solucionar um conflito, senão o de aplicar a ordem jurídica
justa, fazendo a problematização entre fato e direito, arquitetando as faculdades da alma à luz dos
valores humanos ( consentâneo com os direitos fundamentais e humanos).

garantir a separação dos poderes e escoimar regimes de exceção. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto
Alegre: Sério Fabris Editor, 1.993.
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A decisão judicial é zetética13, aberta, parte do problema para resolver e não da lei a aplicar.
A proposta do legislador de calar o Judiciário é dogmática e excessivamente reacionária.
Não só conspurca a realização da justiça social, aborta a principiologia constitucional do
valor social do trabalho, busca do pleno emprego, e a própria noção de dignidade do trabalhador,
como, ainda, subverte a inafastabilidade do controle das decisões judiciais, sem mencionar que
aniquila a vocação do Julgador, limando-o e o diminuindo ao status vegetativo. Nega-lhe a vida e lhe
deixa sobrevida.
Sem a prudência, virtude prática, não se ouvem as teses ( docilidade) e compromete-se o
contraditório, nem se trabalha com circunspecção ( atenção aos detalhes do caso concreto),
ofendendo-se a motivação, não há argúcia ( intuição do justo), princípio geral do direito. A
automação do Judiciário se consubstanciou com a previsão legal do texto reformado.

3.1 O Método Decisório Judicial - Intuição e Raciocínio é Fenomenologia
Turbulentas discussões põem em tensão a atividade judicante no contemporâneo, por uma
série de fatores, iniciando-se com as ideias de pós-verdade, pós-história, liquidez e horizontalização
de valores, solipsismo do Julgador, moralismos e subjetivismo aferrado próprios do juiz justiceiro,
até os hard cases, as grandes lacunas axiológicas presentes nos sistemas sócio-político-jurídicos às
exigência de justiça nas decisões judiciais. No mesmo instante em que se postula o retorno ao
positivismo dogmático para conter o protagonismo judicial, exorta-se a coragem do juiz Hercules à
única decisão correta.
Seria demasiado artificial e parcial à natureza criativa própria à condição humana supor a
neutralidade do Julgador e até seu alheamento à principiologia do Estado Social de Direitos.
Contraria a postura do interprete, humano que é o juiz, ver triunfante a tese da atadura e vedação à
hermenêutica, algo que para a construção do personalismo é metafísica, mas para o sistema jurídico é
a prevalência da ética e da justiça.
Se o direito processual, seguindo a esteira da tradição, requesta o amplo acesso à justiça com
a caução da decisão justa, nem o consequencialismo do realismo norte-americano que afere e estima
os cálculos e riscos dos resultados da sentença, tampouco uma redução positivista normativa que
desconsidera princípios e fins do Estado Democrático de Direito haveriam de remanescer.
13

Há dois critérios interpretativos postos na hermenêutica, o de viés dogmático, pelo qual parte-se da norma para
interpretar, laborando com as escolas tradicionais designadas de clássicas, ainda assim nos dizeres de Carlos
Maximiliano, sempre sobeja, mesmo na clareza dos textos, ato de interpretação, a fortiori no método teleológico,
supondo-se, sempre um telus preconcebido na norma.
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A coisa certa a fazer está estribada em valores objetivos arraigados à tradição jurídicoconstitucional e se o legislador atropelou os baldrames do Estado Social via norma infraconstitucional, arredar o Poder Judiciário a fim de impedi-lo de sua missão de distribuição da justiça
via conjugação decisão bens constitucionais, significa artificializar cenário ideológico deplorando a
pessoa e a justiça como questões de direito.14
E não é só, a fidelidade à natureza humana como ato criativo impõe que o humano juiz que,
hodiernamente sucumbe à tecnologia e à inteligência artificial, perpasse os limites formais do
raciocínio e deflagre as faculdades integrais da alma, sentir, querer e pensar, o que se vincula ao
direito com intuição, prudência e retórica, propendendo aos valores humanos constitucionalizados.
Recorra-se ao método jurisprudencial plano, porquanto adjunge sensibilidade e racionalidade,
intuição e prudência, experiência e pensamento, práxis e teoria, objetivando a construção da regra da
situação concreta1516. Eis a diretriz que possibilita a solução justa ao problema judicializado, bem a
contrapelo do engessamento insculpido nos parágrafos do artigo oitavo da CLT revisada.
Se o direito é ato de decisão, e não parece ser esse o risco que o acomete e o torna uma arma
política fascista, o conhecimento intuitivo que inere à condição humana abre via de acesso à justiça,
esse repertório de informações armazenada na memória do jurista, e o põe face à face à melhor
sentença, sem a intermediação dos critérios puramente lógico-retóricos, não raramente solapando o
direito no âmago de sua fonte formal.
Não é vã a apreciação crítica de André Franco Montoro:
essas correntes contrariam a verdadeira natureza da ordem jurídica, na medida em
que reduzem o direito à força. Realmente, negar à ordem jurídica seu fundamento na
justiça e nas exigências da natureza humana significa reduzir o direito a um simples
produto da força dominante no meio social, seja ela a vontade de um chefe, a
deliberação de um órgão legislativo ou judicante, dotado de poder coercitivo, ou
mesmo a opinião da maioria. Preceitos arbitrários e violentos, atentados à dignidade
humana como os praticados nos campos de concentração e julgados pelo Tribunal
de Nuremberg, seriam juridicamente inatacáveis se o direito se reduzisse a um
imperativo da força coercitiva da sociedade.17
14

Há quem convoque à ontologia jurídica os atributos essenciais da pessoa, da mesma sorte que no plano axiológico
sempre será tarefa do direito almejar à justiça. ZENNI, Alessandro S. V. Pessoa e Justiça: Questão de Direito. Porto
Alegre: Sergio Fabris Editor, 2.016.
15
Eduardo Vera-Cruz Pinto. Curso de Direito Romano. Volume I. Programa. Método. História. Fontes. Actores
judiciários. 1ª Ed., Caiscais: Princípia Editora lda., 2.009, p. 110.
16
Sintetiza o mestre Eduardo Vera Cruz Pinto que o método jurisprudencial pleno é menos casuístico, embora releve o
caso, que problemático; menos factual, embora considere os fatos com prioridade, que ordenante pela regula; e mais
questionante que dogmático, embora recorra aos dogmas e às categorias para solucionar o caso. Eduardo Vera-Cruz
Pinto. Curso de Direito Romano. Volume I. Programa. Método. História. Fontes. Actores judiciários. 1ª Ed., Caiscais:
Princípia Editora lda., 2.009, p. 122.
17
Montoro, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 24ª Ed., São Paulo: RT, 1.997, p. 256.
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De forma esclarecedora Jacy de Souza Mendonça alinhava que a intuição é uma forma de
conhecer, pela qual o sujeito cognoscente entra em contato direta e imediatamente com o objeto,
“sem mediação de imagens”.18
E nada menos que Larenz ao se lançar sobre os valores do direito, encapsulados nos
princípios, verbera que:
" Os princípios ético-jurídicos são critérios orientadores da atividade jurídica. Sua força de
convicção intrínseca os converte em fatores conformadores da evolução do Direito. Eles são ´ideias´,
não no sentido de meras representações subjetivas, mas no de " verdades jurídicas" objetivas,
evidentes por si mesmas. Como tais, devem a sua validade, não a um ato de vontade, mas à evidência
imediata do seu conteúdo de justiça, que se impõe à consciência jurídica geral." 19
Inegável que a representação da essência só se dá mediante o racional e discursivo, porquanto
a intuição para se exteriorizar, deve ser exprimida em conceitos, sem embargo de que, não raro, as
intuições válidas são resultado de um trabalho exaustivo, raciocinado e metódico, tratando-se mesmo
de garantia de sua validade. Eis a síntese entre o plano da descoberta e da demonstração.
Quando Perelman reflete acerca do raciocínio jurídico, sublinha não o ser puramente
formal, até porque o direito não se faz próprio mediante ordem abstrata e apartada de seu contexto
social e axiológico, exortando não só o legislador como, também, o aplicador, a considerar a
finalidade das normas jurídicas, afrontante aos preceitos literais, porém consonante com o seu
espírito20.
Referendar uma concepção ampla da razão, e não puramente formal do direito, é a
possibilidade de que as omissões e lacunas por incorreção21, sejam escoimadas, suscitando uma
reinterpretação das normas postas, e mesmo “dando um salto mais audaz, apelando à realidade,
entendida como a concebe Villey, submetendo mesmo os princípios que sustentam o sistema.”22

3.2 A Proposta de Ronald Dowrkin e a assimetria metodológica à vida jurídica na CLT
A vida humana é criatividade e dinamicidade, nada passa incólume à lembrança e à memória,
ainda que se possa supor que o ato de conhecimento requeste as imagens úteis à solução de casos
18

Mendonça, Jacy de Souza. O Curso de Filosofia do Direito do Professor Armando Câmara. Porto Alegre: Sérgio Fabris
Editor, 1.999, p. 130.
19
Larenz, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de Jose Lamego. 3ª Ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1.997, p. pág. 482.
20
Perelman. Chaim. Ética e Direito. Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins e Fontes, p.
424.
21
Engisch, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução de Baptista Machado. 7ª Ed., Lisboa: Fundação Calouste
gulbenkian, 1.997.
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concretos, típica processus pragmático, o que, com efeito, é veraz, a captação plena do entorno pelo
ser humano registra um cenário de virtualidades que classifica a experiência ( o passado) e se
atualiza intuitivamente no ato de criar, ars inveniendi, algo assaz real e presente nos processos
cognitivos.23
Interpretar é uma exigência da vida, mais do que vocação do jurisprudente. É consenso que
atualmente não há critérios racionais formais para detecção do ético, o imperativo categórico está
fulminado diante do individualismo acerbo e do utilitarismo extremado. Não obstante, o prazer do
útil joga contra a vida, sacrifica-a, consome-a, então vem o tempo da responsabilidade. Deixar de ser
automático é o desafio que a vida impõe à humanidade e, inclusive, aos julgadores.
Muito trabalho é a consequência do consumo, e a justificativa é o mérito de tanto esforço,
contudo a vida não cessa de fazer o seguinte questionamento: esvaiu-se o tempo sem que houvesse
vida!
Muito trabalho é a consequência do consumo, e a justificativa é o mérito de tanto esforço,
contudo a vida não cessa de fazer o seguinte questionamento: esvaiu-se o tempo sem que houvesse
vida!
O que o artigo de propõe avaliar, por derradeiro, é se as formas prontas anunciadas pela CLT
a atividade judicante, seja na elaboração da jurisprudência, seja na avaliação das cláusulas
normativas, permitiria ideia de vida na atividade judicante.
Cada qual é responsável pela própria vida, sob pena de Ser-Para morte, do morto vivo. Como
reconstruir a vida boa aristotelica, e superar o poder econômico como única medida de valor nos dias
hodiernos? Como preencher a vida de sentido, senão diante das próprias escolhas, e refutar o ser
guiado por uma cultura vegetativa, que se encarna na CLT como um artifício complementar da
racionalidade sistêmica.
O humano é ser comunitário, inclusivamente o Julgador, não há individuo sem comunidade, e
se não existe consenso ético comunitário em Dworkin, diante da pluralidade de mundo, em-vida há
critérios objetivos que reclamam atenção. Rejeitar-se o discurso prévio de conteúdo moral porque
epistemologicamente a razão não lhe acessa, mas na interpretação dos fenômenos da vida, na
intuição dos valores, eis o papel crucial da hermenêutica, especialmente do juiz.
Se os ouriços convivem e ao se aproximarem no inverno, há espinhos e feridas, a convivência
ainda é essencial à vida. Há milhares de processos e problemas a ser equacionados, eis o sacrifício de
ser comunitário, apresentar a resposta mais ajustada. O pragmatismo não garante qualidade de vida.
22

La Filosofia de Michel Villey. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Ediciones Universidad de Navarra, S.A: Pamplona,
1.990, p. 84.
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O modo de viver, como viver bem, sem dogmatismos, é a responsabilidade que se assume por
fazer-se vivo e interpretar, na experiência, o justo e o injusto, o verdadeiro ou falso. Se o apriorismo
é rejeitado em Dworkin, não o é o valor da vida, a vontade do vivente vai desvelando os valores nas
conexões e intersubjetividades.
Hemenêutica e interpretação, medir os valores, ser homem ( mana sua origem), corresponde a
medir valor, eis o papel do interprete. Inexiste a humanidade sem aferição dos valores, não há vida
sem escolhas, seleções, mesmo a direção do olhar é seletiva, inserir-se no mundo é selecionar,
interpretar.
Quando Dworkin suscita a única resposta correta, está propondo a reconstrução do direito em
uma sociedade democrática e cooperativa, a designada comunidade de princípios, e bem além de um
direito consubstanciado em conjunto de regras ou decisões políticas pautadas em convicções íntimas,
cabe à melhor decisão superar a descoberta ou a invenção moralista, uma construção hermenêutica,
recongraçando todo o arsenal principiológico da história institucional do direito e o estendendo ao
caso sub judice, fazendo uma reconstrução jurídica como integridade ( DWORKIN, Questão de
Princípio, 2000, p. 219).
Expressamente se manifesta o filósofo do direito:
"Cada juiz é, assim, como romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que outros juízes
escreveram no passado, não apenas para descobrir o que disseram, ou seu estado de espírito quando
o disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o que esses juízes fizeram coletivamente, da
maneira como cada um de nossos romancistas formou uma opinião sobre o romance escrito até
então. Qualquer juiz obrigado a decidir uma demanda descobrirá, se olhar nos livros adequados,
registro de muitos casos plausivelmente similares, decididos há décadas ou mesmo séculos por
muitos outros juízes, de estilos e filosofias judiciais e políticas diferentes, em períodos nos quais o
processo e as convenções jurídicas eram diferentes. Ao decidir o novo caso, cada juiz deve
considerar-se como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras
decisões, estruturas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no
futuro por meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a
responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em alguma nova
direção. Portanto, deve determinar, segundo seu próprio julgamento, o motivo das decisões
anteriores, qual realmente é, tomado como um todo, o propósito ou tema da prática até então."(
DWORKIN, 2.000, p. 238).
23

Bergson, Henri. Matéria e Memória: Ensaio sobre a Relação do Corpo com o Espírito. Tradutor Paulo Neves. 3o Ed.,
São Paulo: Martins e Fontes, 2.006, p. 98.
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Se a empreitada do julgador está na interpretação que se ajusta à história institucional do
direito, o direito constitucional é, em larga medida, uma investigação da moralidade política de uma
comunidade, e por essa razão direito, arte e política estão embrenhados, de qualquer maneira, na
filosofia (DWORKIN, 2.000, p. 249).
Ora, curvar-se o poder judiciário à reforma trabalhista sem tino crítico e à margem de
hermenêutica que recorra à história política e ética da comunidade adjiungida ao texto constitucional,
não só significa aniquilar o próprio direito, mas negar-se a ser vivente.
Uma instancia que busca sentido faz a condição humana no mundo. A autopoiese que se
espera no mundo é a produção de si mesmo.
Quando o Judiciário trabalhista brasileiro abraça a proposta proléptica do legislador,
negando-se a valorar, abdica de parte considerável de sentido de viver, laborando para produzir,
equiparando-se ao "vegetal", e não é por outro motivo que se reivindica, então, o desmonte da Justiça
do Trabalho com a posse do novel Presidente da República. O legalismo impediente das avaliações
pode ser manejado por inteligência artificial, é mecânico e sem vida, como a produção de bens para o
consumo, tudo não passa de questão de eficiência. O apogeu do utilitarismo é a derrocada da vida,
inclusive dos juízes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto articulado buscou responder ao problema central fixado, sobre se o método proposto
pela CLT, após a reforma trabalhista, teria o condão de empobrecer o fenômeno jurídico,
confirmando a racionalidade estratégica da economia expansionista, descomprometida com a pessoa
e a justiça, ser e devir de todo o direito.
Com efeito, a negativa à atividade jurisdicional de permitir-se aos Tribunais Regionais e
Superior do Trabalho, referendar uma jurisprudência criativa, limitando-se a ratificar os estritos
termos da lei trabalhista, marca estrabismo no plano jurídico. Da mesma forma, restando impedido
de vislumbrar os acintes substanciais nos instrumentos normativos, a técnica estratégica do
negociado sobre o legislado passa incólume pelo controle judicial, malferindo conquistas sociais pela
só formalidade do negócio jurídico.
A reforma trabalhista é prenhe de inconstitucionalidades e aberrações, o poder soberano
decidiu, neste instante, que o laborista é o inimigo do capital, e, por consequência, depõe-lhe para
além dos muros da sacralidade constitucional e, paradoxalmente, incluído na teoria dos direitos
fundamentais, é excluído dos mesmos bens jurídicos por legislação infra-constitucional. O poder
judiciário, a quem compete atividade hermenêutica de reconstruir a história constitucional dos
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direitos, como proposta ético-democrático-jurídica em cada decisão proferida, está peado, ressente-se
de múnus interpretativo, assistirá, caso se mantenha o texto legal, a derrocada do Estado Social e
Democrático de Direitos. A metodologia integrativa do direito não passará de um discurso saudoso
de Dworkin.
A decisão correta, fundada em questão de princípio, sucumbe à funcionalidade do sistema
reformista, e com ela se arrecada a vida e a pessoa do magistrado que se subjazem as togas dos
magistrados, a ponto de se mirar a extinção da Justiça do Trabalho diante da amnésia de proteção aos
vulneráveis. O direito perde seu nexo com a tradição comunitária fundada no valor social do trabalho
e na dignidade da pessoa, e se torna uma arma da economia desmesurada.
A decisão unicamente correta é o objetivo do juiz dworkiano, como defesa de sentido da vida
do magistrado, ainda humano, e não somente, cada sentença, ato integral de sentir, querer e pensar, é
a reconstrução do arcabouço político-social e jurídico, plasmado, a fortiori, na Constituição. Os
lindes postos no artigo oitavo da CLT corrobora o projeto de nudez da vida na máquina ardilosa da
racionalidade econômica.
Recuperar o manancial hermenêutico é imprimir sentido à vida e resgatar os fundamentos e a
axiologia jurídica, debelados pela reforma trabalhista.
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OS PLANOS DE DISPENSA INCENTIVADA NO DIREITO DO
TRABALHO BRASILEIRO

Eugênio Hainzenreder Júnior1

INTRODUÇÃO 1. Plano de dispensa incentivada como causa de terminação da relação de emprego.
2. Os planos de dispensa incentivada: objetivos e significado. 3. A jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, a paradigmática decisão do Supremo Tribunal Federal e a Reforma
Trabalhista diante dos planos de dispensa incentivada. Conclusão.
RESUMO: Este estudo objetiva a análise dos planos de dispensa incentivada, também denominados
de planos de demissão voluntária, utilizados como instrumento de cessão do contrato de emprego no
direito do trabalho brasileiro. Examina a evolução jurisprudencial no âmbito do Tribunal Superior do
Trabalho, assim como a decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE nº
590.415. Aborda, ainda, a nova disposição legal do artigo 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho,
trazida pela Lei nº 13.467/17, conhecida como “Reforma Trabalhista”.
Palavras chave: Direito do trabalho, planos de dispensa incentivada, reforma trabalhista.
ABSTRACT: This study aims to analyze the plans of incentivized dismissals, also called plans of
voluntary dismissals, used as a tool for termination of the labor contracts in Brazilian labor law. It
examines the evolution of jurisprudence in the ambit of the Superior Labor Court, as well as the
paradigmatic decision of the Federal Supreme Court, issued in the extraordinary appeal RE No.
590.415. It also addresses the new legal provision of Article 477-B of the Consolidation of Labor
Laws, introduced by Law nº 13467/17, known as "Labor Reform".
Keywords: labor law, plans of incentivized dismissals, labor reform.
INTRODUÇÃO
Os planos de dispensa incentivada (também denominados de “planos de demissão
voluntária”) surgiram como instrumento de manutenção das atividades empresariais e redução de
custos de pessoal, buscando minimizar o impacto social oriundo de dispensas coletivas, assim como
evitar conflitos decorrentes do trabalho. Os “PDI’s” ou “PDV’s” possuem, portanto, o papel
fundamental de reduzir danos sociais oriundos da impossibilidade de manutenção do emprego e das
dispensas em massa, por meio de incentivos econômicos aos trabalhadores que aderirem ao
1

Advogado e Professor da PUC/RS. Pós-doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha. Doutor em Direito
pela PUC/RS. Mestre em Direito do Estado pela PUC/RS. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Titular da cadeira nº 23 da Academia Sul-Rio-Grandense de
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programa, como forma de compensar a perda do emprego, exemplificativamente, com a manutenção
do plano de saúde e o recebimento de aviso prévio superior ao período estabelecido por lei.
Contudo, apesar de os “PDIs” serem uma modalidade de cessação do contrato de trabalho
frequente na realidade empresarial brasileira, até o advento da Lei nº 13.467/17, conhecida como
“Reforma Trabalhista”, não havia regulamentação legal específica sobre o assunto no Brasil, deixando a
encargo da jurisprudência o enfrentamento das seguintes questões: i) os planos de dispensas incentivadas,
aprovados em acordo coletivo com a participação dos empregados, podem estipular a quitação geral das
parcelas decorrentes da relação de emprego? ii) a validade da quitação ampla do contrato de trabalho,
obtida por meio do PDI, estaria atrelada ao disposto no art. 477, § 2º, da CLT, que restringe a eficácia
liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão? iii) há como validar
a autonomia da vontade do empregado no ato de adesão ao PDI ou se aplica a mesma lógica do
“consentimento viciado” que ocorre no bojo das relações individuais de trabalho?
Todas estas indagações acima estão presentes no âmbito das negociações que envolvem os
PDI’s e, além da ausência de disciplina legal sobre a matéria até o advento da Lei nº 13.467/17, não
havia uniformidade na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo a partir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no RE nº 590.415, com repercussão geral,
publicado em 29 de maio de 2015. Esta problemática jurisprudencial, enfim, restou superada pelo
advento do art. 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 13.467/17.
Para melhor compreensão do tema, serão apontadas, inicialmente, algumas notas preliminares
sobre a tipologia das causas extintivas da relação de emprego diante da Consolidação das Leis do
Trabalho, buscando situar os Planos de Dispensa Incentivada nos modos de encerramento contratual.
Posteriormente, serão analisados o significado e as finalidades dos referidos programas de
dispensas incentivadas para, em seguida, abordar a controvérsia entre o entendimento da jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho e a decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema, enfrentada no RE nº 590.415. Ao final, será examinada a previsão legal dos “PDIs” inserida no art.
477-B da Consolidação das Leis do Trabalho.

1 PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA COMO CAUSA DE TERMINAÇÃO DA
RELAÇÃO DE EMPREGO
O fenômeno da terminação do contrato de trabalho e das suas causas extintivas é matéria
extremamente instigante no direito do trabalho, pois além da riqueza em relação à diversidade das
Direito do Trabalho (ASRDT). Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresa no Estado do Rio
Grande do Sul – SATERGS – Gestão 2018/2020. E-mail: eugemio.hj@hotmail.com
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causas que podem pôr termo ao elo que une empregado e empregador, se desenha intrigante a
ausência de tecnicismo quando da abordagem do status jurídico concernente ao término do pacto
laboral. Não há uniformidade a respeito da nomenclatura técnico-jurídica utilizada pela doutrina2,
sendo comum a adoção de distintas denominações, tais como “extinção”, “rescisão”, “terminação”,
“resilição”, “resolução”, “ruptura”, “cessação” e “dissolução”, 3 o que, segundo Orlando Gomes e
Elson Gottschalk4, “enseja divergências e vacilações, que prejudicam a uniformidade dos conceitos”.
Enquanto que para alguns autores, do ponto de vista prático, bastaria apenas a distinção entre
as causas que dão lugar ao direito de indenização do empregado e as que não ensejam,5 para outros, a
classificação das modalidades de extinção contratual surge como pressuposto para o exame das
normas reguladoras de cada tipo legal extintivo, com as parcelas jurídicas que lhe são consequentes.6
Délio Maranhão7 classifica as razões de extinção do contrato de trabalho segundo a tipologia
civilista, como sendo de “modo normal”, quando a causa extintiva é a própria execução ou
esgotamento dos efeitos contratuais (o contrato atinge o seu termo ou alcança os seus fins), ou de
“modo anormal”, que seriam todas as demais hipóteses decorrentes da sua dissolução, ou seja,
aquelas causas que “podem fazer cessar o contrato por uma via que não seja normal”. O modo
anormal se manifestaria pela frustação da execução plena do pacto contratual.
Com efeito, conforme acima demonstrado, há uma miríade de formas na doutrina para
classificar as modalidades extintivas da relação de emprego. Sobre este aspecto, apresenta-se
diligente a colocação de Carmem Camino8, quando sustenta que as distinções “são muito mais de
terminologia do que de conteúdo”, uma vez que “o que interessa, em ultima ratio, é apreender os
2

Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena sustenta que a rescisão seria a dissolução por ato unilateral da parte, ao passo que a
extinção abrangeria apenas: os contratos de trabalho por prazo determinado ou obra certa, o caso de morte do empregado
e a aposentadoria definitiva. (VILHENA, Paulo Emilio Ribeiro de. Direito do Trabalho & Fundo de Garantia. Temas
atuais de direito material, de direito processual e direto coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p.115-22).
3
No que se refere à ausência de uniformidade na doutrina em relação às expressões utilizadas para designar o término do
contrato de trabalho, Carmem Camino explica que a denominação “terminação” é adota por José Martins Catharino,
“cessação” é expressão adotada por Evaristo de Moraes Filho e Octavio Bueno Magano, ao passo que Orlando Gomes e
Elson Gottschalk utilizam o termo “dissolução”. Contudo, a autora, filia a corrente de Délio Maranhão, Antonio Lamarca
e Amauri Mascaro Nascimento, que adotam o termo “extinção”. (CAMINO, 2004, p.457).
4
GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. 17.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
p.357-8.
5
Nesse sentido vide: Gomes e Gottschalk (2006, p.357-8).
6
Nesse sentido vide: Maurício Godinho Delgado (2009, p.1030).
7
MARANHÃO, 1996, p.550-1. O autor elenca como causas de dissolução do contrato de trabalho a resilição, a
resolução, a revogação, a rescisão e a força maior. Como resilição, aponta que ocorre quando as próprias partes desfazem
o ajuste que haviam concluído, o que pode ocorrer por mútuo acordo (distrato) ou pela vontade unilateral. A resolução
ocorreria diante da inexecução faltosa por uma das partes nos contratos sinalagmáticos ou quando houver a condição
resolutiva do contrato. Por sua vez, a revogação é colocada pelo doutrinador como típico modo de dissolução dos
contratos a título gratuito (ou excepcionalmente em um contrato oneroso, como ocorre com o mandato). Por fim, a figura
da rescisão se verificaria no caso de nulidade, enquanto a força maior provoca a dissolução do contrato pela
impossibilidade de sua execução.
8
CAMINO, 2004, p.457-8.
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fatos geradores e a natureza das causas determinantes da extinção do contrato de trabalho, dos quais
emergem efeitos importantes”.
No plano da Consolidação das Leis do Trabalho, o legislador não adotou nenhum critério
técnico para classificar e denominar o encerramento do contrato de trabalho, utilizando, no capítulo
V, do título IV “Do contrato individual do trabalho” da CLT, genericamente, o termo “rescisão” para
abarcar todas as hipóteses de encerramento do contrato de trabalho.9
Para o presente estudo, considerando que inexiste distinção de ordem técnica na própria CLT
e na legislação trabalhista, bem como que se propõe a examinar os planos de dispensa incentivada,
sem pretender reduzir a importância do debate antes referido, a questão restringe-se, neste tópico, a
compreender que este modo extintivo se enquadra na hipótese de resilição bilateral do contrato de
trabalho, sendo colocado pela jurisprudência como exemplo típico de distrato. Esta classificação é
adotada pela doutrina,10 assim como pela jurisprudência, conforme demonstra a decisão do TRT/4 como
segue:
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. A natureza dos planos de incentivo,
denominados de "demissão voluntária" é de distrato, mediante resilição bilateral em
que empregado e empregador ajustam por fim ao contrato, mediante uma forma
especial de demissão, em que o empregado concorda em ser formalmente despedido,
recebendo, porém, vantagens específicas. Condições estabelecidas mediante acordo
coletivo entabulado com assistência da entidade sindical máxima dos trabalhadores,
devendo ser respeitados os limites e características que as partes livremente lhe
atribuíram, dentro da autonomia que lhes foi conferida pela Constituição da
República.11

Dessa maneira, conforme acima demonstrado, a extinção da relação de emprego por meio dos
planos de dispensa imotivada compreende forma de resilição bilateral do contrato de trabalho,
envolvendo a modalidade do distrato. Uma vez contextualizado os “PDI´s” dentro das causas extintivas
do contrato de trabalho, cumpre examinar seu significado e suas finalidades para, posteriormente, abordar
“A Consolidação das Leis do Trabalho emprega a palavra ‘rescisão’ como abrangente de todas as hipóteses de
terminação do contrato individual do trabalho. E o termo popularizou-se, tendo sido adotado, a partir de então, por nossa
legislação social-trabalhista. No quotidiano das relações entre empregadores e empregados, é corriqueiro o uso das
expressões ‘despedida’ ou ‘dispensa’. A OIT refere ‘terminação’ como gênero que compreende as diferentes espécies
indicadoras do fim da relação de emprego. A doutrina brasileira não é uníssona a respeito da nomenclatura técnicojurídica das diversas formas de terminação do contrato de trabalho”. (SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do
Trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.329.
10
Luciano Martinez elucida que, sob o ponto de vista material, pode-se afirmar que a adesão ao PDV, proposto pelo
empregador e aceito pelo empregado, é um exemplo de resilição bilateral. MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do
Trabalho. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.694.
11
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Acórdão do Processo 000142677.2011.5.04.0017 RO Data: 14/03/2013. Origem: 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Redator: Ricardo Hofmeister
de Almeida Martins Costa. Participam: Flávia Lorena Pacheco, Herbert Paulo Beck. Disponível em:
<http://www.trt4.jus.br>. Acesso em: 12 fev. 2016.
9
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a controvérsia jurisprudencial sobre o tema e a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 590.415,
com repercussão geral.

2 OS PLANOS DE DISPENSA INCENTIVADA: OBJETIVOS E SIGNIFICADO.
Os planos de dispensa incentivada -“PDI”, também denominados de planos de demissão
voluntária -“PDV”, surgiram na década de oitenta, como modo manejado pelas empresas
objetivando minimizar o impacto social decorrente da necessidade de dispensas coletivas12,
sobretudo em contextos de crise econômica. Tais programas possuem o papel fundamental de reduzir
danos sociais decorrentes da impossibilidade de manutenção do emprego e das dispensas em
massa.13 Por meio desta ferramenta, é concedido ao trabalhador uma espécie de pacote rescisório,
como forma de compensar a perda do emprego, com a outorga de benefícios superiores aqueles
oriundos de uma dispensa sem justa causa (pode-se citar. Como exemplo, a manutenção do plano de
saúde por determinado período de tempo após a extinção do contrato de trabalho, o recebimento de
aviso prévio superior ao período estabelecido por lei, as preferências na admissão em caso de
abertura de novos postos de trabalho).
Conforme bem sintetiza o professor Amauri Mascaro Nascimento14:
Programa de dispensa voluntária é uma forma de extinção do contrato que nasceu
como decorrência da prática de empresas que, tendo como finalidade reduzir o
quadro do pessoal, quer por motivos de ordem econômica, quer tendo em vista
razões de reorganização, oferecem uma oportunidade para aqueles que quiserem ser
dispensados do emprego possibilitando-lhes direitos mais amplos do que os
previstos em lei, mediante o pagamento, além dos valores devidos por lei, de uma
12

Até o advento da Lei 13.467, de 13/07/17, não havia qualquer previsão legal sobre a caracterização das
dispensas coletivas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo as bases que estruturavam as dispensas coletivas formadas
a partir do caso com maior repercussão no judiciário trabalhista, que ocorreu em relação à dispensa em massa de
trabalhadores da empresa Embraer, em São José dos Campos/SP, no ano de 2009, em razão da alegação da redução da
demanda por aeronaves decorrentes da crise econômica mundial. No âmbito do TST e STF, decidiu-se que não houve
abuso ou má-fé nas dispensas realizadas pela empresa diante da patente crise econômica mundial, bem como se
fundamentou que inexistia, no Brasil, qualquer vedação à dispensa coletiva imotivada. Contudo, entendeu-se que, para
casos futuros, a negociação coletiva seria imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. ARE nº 647651. São Paulo. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo. Relator Min.
Marco Aurélio. Julgamento: 21/03/2013. DJe-081 Divulg. 30-04-2013 Public. 02-05-2013. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia>. Acesso em: 14 fev. 2016).
Contudo, a reforma trabalhista abordou o tema das dispensas coletivas, disciplinando, no art. 477-A da CLT que “As
dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de
autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua
efetivação.”
13
MARTINEZ, 2018, p.694. O autor explica que “nesse tipo de cessação contratual há, em verdade, um estímulo
oferecido pelo patrão para que o empregado adira a uma proposta demissionária, de autoafastamanto”. Ainda sustenta
que esta conduta patronal “visar, normalmente, evitar a ideia de que o empregador promoveu, sem responsabilidade
social, um processo de despedimento coletivo”.
14
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho:
relações individuais e coletivas do trabalho. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.979.
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indenização. Portanto, a sua justificação é encontrada nas exigências do processo
produtivo, em situações nas quais forem inafastáveis providências para
regularização do número de empregados, ou porque esse número ultrapassa as
dimensões de que a empresa necessita, ou porque a nova tecnologia supre a
necessidade de um quadro de pessoal numeroso, ou porque novas metas de
orçamentos gerenciais são fixadas pela empresa.

No entanto, apesar de os “PDIs” serem uma modalidade de extinção do contrato de trabalho
frequente na realidade empresarial, até a reforma trabalhista, trazida pela Lei nº 13.467, de 13 de
julho de 2017, inexistia regulamentação legal específica, o que provocava decisões conflitantes na
Justiça do Trabalho, gerando controvérsias e insegurança jurídica no que se refere, especialmente, à
abrangência, à eficácia liberatória e à validade da quitação do contrato de trabalho obtida por meio do
PDI. Este tema foi objeto de apreciação pelo STF no acórdão proferido no RE nº 590.415, conforme a
seguir analisado, apresentando importantes contribuições para as empresas e operadores do direito na
utilização deste mecanismo como meio de extinção do contrato de emprego.

3 A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, A
PARADIGMÁTICA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A REFORMA
TRABALHISTA DIANTE DOS PLANOS DE DISPENSA INCENTIVADA.
A ausência de uma regulamentação legal específica no Brasil até a Lei nº 13.467/17 suscitava
controvérsias sobre a abrangência dos planos de dispensa incentivada, sobretudo em relação aos
seguintes pontos: i) os planos de dispensas incentivadas, aprovados em acordo coletivo com a
participação dos empregados, podem estipular a quitação geral das parcelas decorrentes da relação
de emprego? ii) a validade da quitação ampla do contrato de trabalho, obtida por meio do PDI,
estaria atrelada ao disposto no art. 477, § 2º, da CLT, que restringe a eficácia liberatória da quitação
aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão? iii) haveria como validar a autonomia
da vontade do empregado no ato de adesão ao PDI ou se aplicaria a mesma lógica da presunção do
“consentimento viciado” do trabalhador, que ocorre no bojo das relações individuais de trabalho?
Todas estas questões foram levadas à análise do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a
jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Orientação
Jurisprudencial nº 270 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, entendia que a
transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a
plano de demissão voluntária não pode estabelecer a quitação geral das parcelas decorrentes da relação
de emprego, conforme abaixo se demonstra: “Programa de incentivo à Demissão Voluntária.
Transação extrajudicial. Parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho. Efeitos. A transação
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extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de
demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo”.15
No entanto, em decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE nº 590.415, originária de
julgado do Tribunal Superior do Trabalho, que havia desconsiderado a quitação ampla das parcelas
oriundas do contrato de trabalho outorgada pela trabalhadora em favor da empresa em razão da
adesão ao Plano de Dispensa Incentivada, deu-se tratamento distinto à matéria, conforme a seguir
explicado.
O caso decorreu de ação trabalhista em que a reclamante, embora tivesse reconhecido nos
autos do processo que aderiu ao PDI do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, por meio do
qual outorgou quitação geral de haveres relativos ao contrato de trabalho em troca da percepção de
indenização imediata, sustentou que a quitação não poderia produzir efeitos amplos, mas apenas
quanto às parcelas e valores efetivamente integrantes do recibo assinado, com fundamento no art.
477, §2º, da CLT, assim como com base na Súmula 330 do TST e na Orientação Jurisprudencial nº
270 da Seção de Dissídios Individuais (SDI) do TST.
A tese de defesa da empresa foi de que o PDI contemplava previsão expressa de que a adesão
ao plano estaria condicionada à renúncia pela empregada à estabilidade no emprego (prevista no
regulamento do Banco) e à outorga de quitação ampla de qualquer verba oriunda do contrato de
trabalho e eventualmente pendente. Alegou-se que a adesão ao PDI teria constituído uma decisão
voluntária da empregada, bem como que o programa havia sido aprovado por meio de assembleia
geral do sindicato dos bancários, com ampla mobilização dos próprios empregados. Asseverou-se,
ainda, que o termo de rescisão de contrato de trabalho (assinado pela reclamante) continha cláusula
de quitação plena, sem qualquer ressalva, tendo ela recebido, em tal ato, um montante
correspondente a setenta e oito vezes o valor de sua maior remuneração mensal. Por fim, foi
mencionado pela empresa que o Ministério do Trabalho e Emprego prestou assistência à
trabalhadora no ato da rescisão contratual e de assinatura do recibo de quitação, informando a ela os
pertinentes efeitos.
A questão nevrálgica, portanto, debatida na citada demanda e que demonstra toda a
controvérsia sobre o assunto, centrava-se na possibilidade de se validar a quitação plena de toda e
qualquer parcela do contrato de trabalho por meio da adesão pelo empregado ao PDI, conforme
disposto no Regulamento do programa, cuja cláusula se transcreve:
[...] A adesão individual do empregado ao PDI/2001, com consequente recebimento
dos valores pagos a título de rescisão contratual e indenização implicará plena,
15

Id. Orientação Jurisprudencial nº 270 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Disponível em:
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_261.htm#TEMA270>. Acesso em: 23 fev. 2016.
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geral e irrestrita quitação de todas as verbas decorrentes do extinto contrato de
trabalho, não havendo sobre ele nada mais a reclamar pleitear a qualquer título.
2.5.1. A quitação integral de todas as verbas do contrato de trabalho, a que se refere
o disposto no item anterior, tem o condão de conferir eficácia liberatória geral.16
(grifo nosso)

No julgamento da reclamação trabalhista em tela, na vara do trabalho de origem, a sentença
rejeitou o pedido da reclamante, havendo recurso ordinário pela trabalhadora, sendo, contudo,
mantida a sentença pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Desta decisão houve recurso
de revista, argumentando a recorrente, em suma, que: a) a quitação somente libera o empregador das
parcelas estritamente lançadas no termo de rescisão, a teor do art. 477, § 2º, CLT; b) a transação
pressupõe concessões recíprocas a respeito de res dubia, elemento que inexistia no caso; c) a
transação interpreta-se restritivamente; d) os direitos trabalhistas são indisponíveis e, portanto,
irrenunciáveis; e) deve-se tratar “com naturais reservas” a transação extrajudicial no plano do Direito
do Trabalho, “máxime se firmada na vigência do contrato de emprego”.
O recurso de revista foi provido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão
de lavra do Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, sob o fundamento de que “a transação
extrajudicial por meio de rescisão do contrato de trabalho, em razão do empregado aderir a Programa
de Dispensa Incentivada, implica quitação exclusivamente das parcelas recebidas e discriminadas a
título de indenização, não importando em quitação total de prestações outras do contrato de emprego,
estranhas ao instrumento de rescisão contratual”.17
Inconformado com a decisão acima, o Banco reclamado apresentou recurso de embargos ao
TST, alegando violação aos artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal e artigos 82,
1025 e 1030 do CCB até então vigente. Contudo, tal irresignação não foi conhecida, pois, em decisão
relatada pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, da Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, do TST, se entendeu que a matéria discutida estava superada pela jurisprudência atual e
iterativa daquela Corte, segundo a qual a quitação deve ser interpretada restritivamente, “não só pela
inibição da autonomia da vontade, bem como pelos princípios da inalterabilidade do contrato em
prejuízo”. Assim, a Turma sustentou “não ter efeito a quitação ampla de matéria não determinada no
ajuste, isto é, na transação”. Restou, assim, aplicada a jurisprudência do TST, consubstanciada na OJ
nº 270 da SDI-1 do TST.
16
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Diante da decisão acima, o Banco interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, reiterando as violações constitucionais apontadas em recurso de revista, na medida em que a
decisão do TST violava o ato jurídico perfeito e o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos, consagrados nos artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da CF. O recurso extraordinário foi
admitido, sendo reconhecida a sua repercussão geral, consoante ementa que segue: “Direito do
trabalho. Plano de Demissão Voluntária. Adesão. Efeitos. Matéria infraconstitucional. Existência de
repercussão geral”.18
Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal, embora reconheceu existir desigualdade
econômica e desequilíbrio de poder entre as partes na relação de emprego, o que efetivamente
justifica a importância da tutela ao trabalhador, reconheceu que a limitação da autonomia da vontade,
que é a tônica no direito individual do trabalho e da legislação infraconstitucional anterior à
Constituição de 1988, não incide da mesma maneira no que concerne o direito coletivo ou às normas
constitucionais atualmente em vigor; isso porque no âmbito da negociação coletiva não há que se
falar da mesma assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho.
Além disso, o Ministro relator, Luís Roberto Barroso, destacou que a Carta de 1988, no art.
7º, XXVI, ao reconhecer as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de
prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas, embora não tenha excluído a necessária
tutela de direitos essenciais pelo Estado, marcou a transição do formato essencialmente heterônomo
para um modelo justrabalhista mais democrático e autônomo, tornando explícita a possibilidade de
utilização das ferramentas coletivas, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Ressaltou,
ainda, que o novo sistema proposto pela Constituição acompanha a tendência mundial ao crescente
reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, sobretudo retratados na Convenção nº
98/1949 e na Convenção nº 154/198111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), às quais o
Brasil aderiu.
No acórdão em comento, se discorreu sobre os fundamentos do direito coletivo, traçando-se
um paralelo em relação à autonomia coletiva e os princípios da proteção e da irrenunciabilidade de
direitos. A decisão explicitou que ambos os princípios se destinam a atuar na esfera do direito
individual do trabalho, e não nas relações coletivas, já que estas são regidas pelos princípios da
liberdade sindical e da autonomia coletiva dos particulares. Por esta razão, o Ministro Luis Roberto
17

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista RR-5735/2004-035-12-00.0, em que é
Recorrente Cláudia Maria Leite Eberhardt e Recorrido Banco Do Estado De Santa Catarina S.A. - BESC. Publicado em
16/02/2007. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/processos-do-tst>. Acesso em: 15 fev. 2016.
18
Id. Supremo Tribunal Federal. RE 590415 - Recurso Extraordinário, SC. Relator: Ministro Luis Roberto Barroso.
Recorrente: Banco do Brasil S/A (Sucessor do Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC), Recorrida: Claudia
Maira Leite Eberhardt. Data De Publicação DJE 29/05/2015 - ATA nº 78/2015. DJE nº 101, divulgado em 28/05/2015.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ portal/processo>. Acesso em: 13 fev. 2016).

106

Barroso sustentou que não se pode pretender utilizar princípios do direito individual para negar
validade a dispositivos de negociação coletiva, uma vez que na relação coletiva as partes são
equivalentes, diferente do que ocorre na esfera da relação de emprego.
Outro importante aspecto levantado na decisão em apreço, agora de ordem social, manifestase no fato de que o descumprimento ou a anulação dos acordos resultantes das negociações coletivas
desestabiliza a segurança e a confiança das relações por elas reguladas, provocando descrédito
quanto a esta forma de solução de conflito por parte das empresas, o que, inclusive, pode gerar
prejuízos em relação aos próprios trabalhadores.
Sobre a fundamentação do TST de que “o empregado merece proteção, inclusive, contra a
sua própria necessidade ou ganância, quando levado a anuir com preceitos coletivos que lhe
subtraem direitos básicos”, assim como que seria de “duvidosa validade” a negociação coletiva
realizada neste sentido em razão de que “no Direito do Trabalho a tônica é precisamente o
esvaziamento do princípio da autonomia da vontade”, o ministro rebateu tais argumentos aduzindo
que não se pode tratar como absolutamente incapaz e inimputável para a vida civil toda uma
categoria profissional, em detrimento do explícito reconhecimento constitucional de sua autonomia
coletiva (art. 7º, XXVI, CF). E mais, registrou que “as normas paternalistas, que podem ter seu valor
no âmbito do direito individual, são as mesmas que atrofiam a capacidade participativa do
trabalhador no âmbito coletivo e que amesquinham a sua contribuição para a solução dos problemas
que o afligem”.19
E, finalizou o Ministro Barroso, sustentando que por meio da preservação dos acordos
negociados coletivamente “que os trabalhadores poderão compreender e aperfeiçoar a sua
capacidade de mobilização e de conquista, inclusive de forma a defender a plena liberdade sindical.
Para isso é preciso, antes de tudo, respeitar a sua voz”.20
Portanto, o acórdão concluiu que a) o exercício da autonomia da vontade coletiva não se
sujeita aos mesmos limites incidentes sobre o exercício da autonomia da vontade individual em razão
da reduzida assimetria de poderes entre o empregador e a categoria como ente coletivo, razão pela
qual não haveria que se falar na aplicação, ao caso, do art. 477, §2º, CLT, voltado para a tutela da
relação individual de trabalho; b) cabe à autonomia individual da vontade a decisão sobre aderir ou
não ao PDI (sobretudo quando há a assistência do Ministério do Trabalho no ato de resilição); c) os
empregados ao aderirem ao PDI, não estão abrindo mão de parcelas indisponíveis, que constituiriam
19
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um “patamar civilizatório mínimo” do trabalhador, nem estão se sujeitando a condições aviltantes de
trabalho (não se atentou contra a saúde ou a segurança no trabalho, não se abriu mão de ter a CTPS
assinada); d) é possível a transação de eventuais direitos de caráter patrimonial ainda pendentes, que
justamente por serem “eventuais” eram incertos, configurando res dubia, pela opção, em seu lugar,
de forma certa e imediata, de importâncias mais vantajosas, como a manutenção do plano de saúde
pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da extinção do contrato.
E foi nesse sentido, alicerçado nos fundamentos acima expostos que, com a Reforma
Trabalhista, o legislador pôs fim à controvérsia, trazendo disposição legal específica sobre o tema,
buscando prestigiar a negociação coletiva, consoante reza o art. 477-B da CLT, , senão vejamos:
Art. 477-B da CLT: “Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa
individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação
empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

Conclui-se, assim, que até a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada “Reforma
Trabalhista”, o debate relativo à matéria dos planos de dispensa incentivada permanecia tão somente
no âmbito da jurisprudência, sendo, conforme acima demonstrado, colidente o entendimento da OJ
270 da SDI-1 do TST com a decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Contudo,
a Lei nº 13.467/17 inseriu o art. 477-B na Consolidação das Leis do Trabalho, possibilitando, por
meio de convenção ou do acordo coletivo de trabalho, a outorga da quitação ampla dos direitos
decorrentes da relação de emprego no bojo do plano de dispensa incentivada.

CONCLUSÃO
Do estudo exposto, verificou-se que os planos de dispensa incentivada incluem-se na
modalidade de resilição bilateral do contrato de trabalho (correspondente ao distrato), em que o
empregado concorda em ser formalmente despedido, recebendo, contudo, benefícios específicos.
Tais planos são cada vez mais utilizados pelas empresas, sobretudo em contextos de crise
econômica, objetivando minimizar o impacto social decorrente da necessidade de dispensas
coletivas.
Muito embora se tratassem os “PDIs” de uma modalidade de cessação do contrato de trabalho
utilizada desde a década de oitenta no Brasil, até o advento da Lei nº 13.467/17, conhecida como
“Reforma Trabalhista”, não havia regulamentação legal específica sobre o assunto, ficando a critério da
jurisprudência o enfrentamento das questões nevrálgicas sobre o tema.
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Contudo, com a previsão agora expressa do art. 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho,
espera-se que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, seguindo a linha de entendimento
do Supremo Tribunal Federal, perceba que a anulação dos acordos resultantes das negociações
coletivas desestabiliza a segurança e a fidúcia das relações laborais, colocando em xeque esta forma
de composição de conflitos coletivos do trabalho. Em outras palavras, deixar de reconhecer que os
planos de dispensa incentivada, fruto da negociação coletiva do trabalho, não possam pactuar a
quitação plena dos direitos decorrentes da relação empregatícia, é negar a própria aplicação do
princípio da autodeterminação coletiva, disciplinado no art. 7º, XXVI da CF, como também a recente
disposição do art. 477-B da CLT.
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O DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO DE APROXIMAÇÃO DO
DIREITO E DA FRATERNIDADE

DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO PARA ENFOQUE DE LEY Y
FRATERNIDAD

Elizabet Leal da Silva1

RESUMO: O estudo se baseia na utilidade do diálogo fraterno como instrumento para facilitação da
resolução de conflitos. O volume de ações que chegam ao Poder Judiciário tem feito com que a
solução dos litígios, demorem muito além do necessário. Diante desta realidade, o próprio Poder
Judiciário tem incentivado a prática de resolução de conflitos por meio de métodos consensuais, tais
como medicação e conciliação. Estes métodos possuem em sua estruturação um instrumento
essencial que é o diálogo. No momento em que as pessoas envolvidas decidem sentar e dialogar
sobre o problema, ou sua causa, acabam também auxiliando na busca de uma solução para o mesmo.
Desta forma o diálogo fraterno se estabelece como o caminho mais viável para que a construção da
solução ocorra de maneira mais célere e mais satisfatória para ambas as partes, pois com o diálogo
franco e fraterno os envolvidos tendem a se colocar no lugar do outro e a sensibilização ocorre de
maneira mais facilitada, o que leva ao encontro da solução. Neste sentido o mediador e o conciliador
se apresentam apenas como aqueles que facilitam o diálogo.
Palavras chave: Diálogo. Fraternidade. Consensual. Mediação. Conciliação.
RESUMEM: El estudio se basa en la utilidad del diálogo fraterno como herramienta para facilitar la
resolución de conflictos. El volumen de acciones que llegan al Poder Judicial ha hecho que la
resolución de disputas demore mucho más de lo necesario. Ante esta realidad, el propio poder
judicial ha alentado la práctica de la resolución de conflictos a través de métodos consensuados,
como la medicación y la conciliación. Estos métodos tienen en su estructura un instrumento esencial
que es el diálogo. Cuando las personas involucradas deciden sentarse y hablar sobre el problema o su
causa, también ayudan a encontrar una solución. De esta manera, el diálogo fraterno se establece
como la forma más viable para que la construcción de la solución ocurra de manera más rápida y
satisfactoria para ambas partes, porque con el diálogo franco y fraterno, los involucrados tienden a
ponerse en el lugar del otro y La sensibilización ocurre más fácilmente, lo que conduce a la solución.
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En este sentido, el mediador y el conciliador se presentan solo como aquellos que facilitan el
diálogo.
Palabras clave: Diálogo. Fraternidad. Consensual. Mediación. Conciliacion.
INTRODUÇÃO
A história da humanidade é pautada em uma série de conflitos sobre os mais diversos
motivos, desde os mais simples como os mais complexos. Os conflitos fazem parte da natureza
humana, a busca pela superação da insatisfação faz com o homem muitas vezes encontre uma série
de barreiras para alcança-la e neste sentido uma das barreiras é a dificuldade em resolver seus
problemas a partir do diálogo, o que acaba por levá-lo a buscar o poder estatal para ajudá-lo a
solucionar o conflito.
Grandes revoluções foram importantes para que a humanidade evoluísse e passasse a tratar as
pessoas de uma forma diferente, especialmente no que diz respeito aos seus direitos. A Revolução
Francesa pode ser citada como uma dessas revoluções. Baseada na liberdade, igualdade e
fraternidade, a revolução trouxe uma nova compreensão do tratamento ao homem na sociedade
moderna. Embora a tríade não tenha sido tratada nos três aspectos de forma igualitária, se
sobressaindo a liberdade e a igualdade, ficando a fraternidade de certa forma esquecida, é necessário
reconhecer sua importância no contexto da sociedade da época.
Mesmo após longo período da ocorrência da Revolução Francesa, o estudo da fraternidade
vem sendo retomado, pois deve ser tomada como fundamento de uma sociedade constituída por
pessoas, ou seja, seres humanos que devem compreender a interrelação que existe entre os
indivíduos, a fim formar uma teia de relacionamentos fraterno, onde todos tenham consciência do
papel de cada um e seja capaz de contribuir com o outro, se necessário colocando-se em seu lugar.
A fraternidade aliada ao diálogo forma um importante instrumento para a resolução dos
conflitos que surgem na sociedade. O cenário jurídico tem demonstrado estar cada vez mais carente
de mecanismos efetivos que viabilizem o alcance da satisfação daqueles que buscam a resolução de
seus conflitos junto ao poder judiciário. Neste sentido é visível o crescimento por parte do Estado em
implementar políticas de incentivo ao diálogo, por meio dos chamados meios consensuais de
conflitos.
Na perspectiva de solucionar os conflitos por meio do diálogo, a fraternidade se apresenta
como importante elemento, uma vez que em seus fundamentos está presente o pensar coletivo.
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1 O PRINCÍPIO JURÍDICO DA FRATERNIDADE
Fazendo parte da tríade que amparou a Revolução Francesa, juntamente com a liberdade e
igualdade, a fraternidade é um princípio que ainda não assumiu o seu protagonismo. O seu estudo
vem se intensificando nas últimas décadas, fato que torna para muitos a sua compreensão ainda
superficial em relação a sua devida importância no contexto da sociedade moderna. Sem contar que
“a partir da constatação de que a realização dos outros dois princípios que aqui se toma como
referência (a liberdade e a igualdade) ficou incompleta ou mesmo fracassou” (SPENGLER, 2015, p.
381).
A fraternidade, assim como os dois princípios já citados, deve ser estudada como fundamento
de uma sociedade constituída por pessoas, ou seja, seres humanos que devem compreender a
interrelação que existe entre os indivíduos, a fim formar uma teia de relacionamentos fraterno, onde
todos tenham consciência do papel de cada um e seja capaz de contribuir com o outro, se necessário
colocando-se em seu lugar. É necessário, contudo, lembrar que que a fraternidade é um princípio
universal, de certo modo esquecida, sendo “vista como possibilidade de alcance no momento em que
o que está em jogo é a própria sobrevivência da humanidade” (OLIVEIRA, ROSA, TENÓRIO,
2018, p. 3).
O sentido universal do princípio da fraternidade vem sendo trabalhado cada vez mais de
forma “[...] a identificar o sujeito ao qual ela pode referir-se plenamente: o sujeito ‘humanidade’ –
comunidade de comunidades, o único que garante a completa expressão também aos outros dois
princípios universais, a liberdade e a igualdade” (BAGGIO, 2008, p. 21).
Resgatar o princípio da fraternidade neste momento histórico, é fator primordial para a
conscientização de que é necessário retomarmos efetivamente os valores éticos, a fim de
abandonarmos o individualismo que faz crescer entre as pessoas cada vez mais conflitos.
O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos já ressaltava a importância da
fraternidade quando esboçou o seguinte conteúdo: “Todos os homens nascem livre e iguais em
dignidade e direito. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em
espírito de Fraternidade”. Observa-se aqui que tratamento destinado aos homens não se refere
somente a igualdade entre si, mas especialmente ao espírito de fraternidade que deve pautar o
relacionamento destes2.
No direito brasileiro, importante referência a fraternidade está prevista no preâmbulo da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88. Os Constituintes preocupados
2
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em destacar a nova filosofia da carta constitucional, trouxe de maneira expressa sua preocupação
com o novo olhar que se devia ter com a sociedade brasileira, afirmando que:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil3. (grifo nosso)

Diante do que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a CRFB, no que pertine à
fraternidade, evidencia-se que embora não tenha se tornado um princípio tão presente quanto a
liberdade e a igualdade, por motivos que não serão aqui abordados, a fraternidade é considerada
essencial para construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, e neste sentido, são
importantes a utilização de instrumentos e mecanismos como é o caso do diálogo que permite a
todos serem agentes na construção de uma sociedade melhor.

2 A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS
Os estados ditos democráticos, possuem como um de seus instrumentos para a concretização
dos anseios da democracia, o diálogo. Neste sentido Nara Suzana Stainr Pires afirma que no “Estado
Democrático de Direito prevalece a ideia de que a democracia se encontra calcada no diálogo que
por sua vez estabelece diretrizes para convivência tolerante entre os indivíduos pertencentes a este
Estado”.4 Porém o que se vê no mundo contemporâneo é o crescimento da intolerância, o que leva a
geração de mais e mais conflito, e estes chegam ao Poder Judiciário, e este nem sempre consegue
resolver satisfatoriamente a situação.
O cenário jurídico tem demonstrado estar cada vez mais carente de mecanismos efetivos que
viabilizem o alcance da satisfação daqueles que buscam a resolução de seus conflitos junto ao poder
judiciário. Neste sentido é visível o crescimento por parte do Estado em implementar políticas de
incentivo ao diálogo, por meio dos chamados meios consensuais de conflitos.
A sistemática como esses meios são realizados tem levado as pessoas envolvidas a
estabelecer o diálogo. Mas, é grande esse desafio. Dialogar, vai muito além de simplesmente
3
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4
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conversar, o diálogo consiste em uma auto sugestão de ouvir com o firme propósito de buscar
entender e compreender as razões do outro, neste sentido o “grande desafio está em intensificar o
diálogo horizontal e vertical entre o estado, a sociedade, a política, a economia e o Direito com a
finalidade de fortalecer sua projeção e incorporação pelos atores mencionados”5. Os próprios entes
do poder judiciário devem incentivá-lo, devem estabelecer entre si um comportamento que favoreça
o diálogo, garantindo o exercício da cidadania.
Para que isso seja possível, acentua Sandra Regina Martini Vial que é necessário “um modelo
de direito que abandona os confins fechados da cidadania e projeta para uma nova forma de
cosmopolitismo, para uma nova forma de co-divisão, de compartilhamento”6, deixando de lado a
cultura do confronto e da violência, buscando tornar o princípio da fraternidade cada vez mais
presente no mundo do direito, a fim de estruturar um direito verdadeiramente fraterno,
A solidariedade, o diálogo e os direitos humanos, estão intimamente ligados a fraternidade,
de maneira que para Nara Suzana Stainr Pires, “importa garanti-la, no sentido de construir sua
legitimidade baseada na democracia e na interpretação hermenêutica, capaz de garantir os direitos a
todos os indivíduos”,7 por meio da estruturação de um direito fraterno, não violento, que não deve
ser imposto, mas que resulte de pactos e acordos entres semelhantes, tornando-se inclusivo e não
admita qualquer tipo de exclusão.8
No âmbito da sociedade pós-moderna, é necessário tratar a fraternidade para além das críticas
por ter sido deixada de lado por tanto tempo, ou até mesmo no sentido de formar conceitos restritos a
seu respeito, devendo o tema ser tratado a partir das conjeturas do direito fraterno, possibilitando
utilizar a fraternidade nas relações jurídicas, sejam estas resultado de pactos estabelecidos entre as
pessoas. Denotando assim, a fraternidade como um caminho na interpretação do Direito legitimando
sua presença no Estado Democrático de Direito.9 A exemplo de Portugal e do Brasil.
A Constituição de Portugal já em seu preâmbulo manifesta a compreensão de que a
fraternidade deve ser um objetivo a ser alcançado, quando expressamente manifesta a intenção de
fazer de Portugal um país mais fraterno. E ao longo de seu texto trata de temas deveras importante no
5
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desenvolvimento de uma sociedade que se pretende fraterna, como “a solidariedade entre as
gerações, solidariedade social, espírito de tolerância e compreensão mútuas”.10
O direito brasileiro como já demonstrado anteriormente objetiva segundo o texto
constitucional a busca por uma sociedade fraterna, propondo-se a “erradicar a pobreza e a
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 11 Diante
dos temas tratados se vislumbra seu alcance por meio da constância do diálogo que deve ser
incentivado como prática permanente na busca do entendimento entre as pessoas.
Portanto, a legitimação da fraternidade no Estado Democrático de Direito passa pelo diálogo
constante de seus significados no contexto do Direito e da sociedade, objetivando que o diálogo e a
fraternidade sejam instrumentos para a formação de uma cultura de paz, sendo assim o diálogo um
meio para a resolução dos inúmeros conflitos que surgem no espaço social.

3 DIÁLOGO FRATERNO COMO INSTRUMENTO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Por meio do diálogo as pessoas se qualificam para dirigir-se ao outro, o diálogo se estabelece
como “prática que não oferece espaço para o ódio, vinganças e o aproveitamento espúrio de
oportunidades para obter ganhos na contramão do bem comum.”12 O diálogo é condição
imprescindível para preservação das relações sociais, funcionando como instrumento para a
resolução de conflito.
Saber falar e saber ouvir são qualidades comunicativas que exercem um importante papel na
construção da sociedade, e, por isso,” o diálogo não violento constitui o fundamento de todas as
formas consensuais de resolução de conflitos, viabilizando a escuta e considerando o ponto de vista
do outro como uma contribuição a ser avaliada e valorizada.13
Pelo diálogo os participantes tendem a distanciarem-se de suas posições e necessidades
individuais, para buscar o interesse comum de todos os envolvidos no conflito. “Pela comunicação as
9
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pessoas podem ser sensibilizadas para valorizar as diferenças e ampliar as alternativas de soluções
que beneficiem a todos.”14
Na perspectiva de solucionar os conflitos por meio do diálogo, a fraternidade se apresenta
como importante elemento, uma vez que em seus fundamentos está presente o pensar coletivo. “A
fraternidade como vínculo de pertencimento e hospitalidade é um caminho possível para tratar os
conflitos atualmente enfrentados, provocados pelas crises, migrações e insurgências de um espaço
global, embora, ainda, com valores locais.15
Para a solução dos conflitos não cabe mais apenas o poder judiciário, novas alternativas,
novos meios estão cada vez mais presentes. No entanto “as modalidades de resolução consensual de
conflitos são os meios pelos quais o Estado se coloca à disposição do cidadão para que ele se
manifeste e tenha uma influência real em uma decisão estatal.” Porém, esses meios podem também
ser aplicados fora do espaço judicial.
A mediação, a conciliação por exemplo podem tanto servirem aos anseios e necessidades do
Poder Judiciário, como também estarem à disposição dos envolvidos em conflitos nos diversos
espaço da sociedade.
Aqui sem tratar especialmente de cada um destes meios, o que se pretende é identificar que
para que os meios consensuais de conflitos surtam o efeito deles esperado, é imprescindível a
presença do diálogo e especialmente um diálogo fraterno, no qual exista a escuta ativa, onde as
pessoas aprendam a ouvir e a falar no seu momento, rompendo a cultura de um contra o outro, ou
seja, “o rompimento da cultura do inimigo”16 o que “exige que se reconheça o outro como a si
mesmo, alcançando o reconhecimento de pertença, pressuposto da condição humana.”17
Cita-se aqui embora não seja o objeto central deste tópico, somando-se ao diálogo e ao
princípio da fraternidade, os princípios da Justiça Restaurativa, que também vem sendo defendida e
incentivada pelo Poder Judiciário, uma vez que a Justiça Restaurativa tem como sua base de
aplicação os meios consensuais de conflitos, quais sejam a mediação e a conciliação.
14
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Na Justiça Restaurativa, o diálogo é elemento central, é por meio da realização de círculos
restaurativos que todos os envolvidos conseguem falar, manifestar seus sentimentos e suas
impressões sobre o conflito que se apresenta. Todos ao conseguirem ser ouvidos e conseguirem falar
demonstram uma compreensão melhor do que causou o problema e ao falar cada um acaba tendo a
consciência de sua parcela de responsabilidade no ocorrido, e passa a se sentir responsável por
contribuir para busca da solução.
Os meios consensuais de conflito apresentam na verdade um cenário que vem sendo exigido
no contexto da sociedade, o espaço para o diálogo. De acordo com Lilia Maia de Morais Sales e
Emmanuela Carvalho Cipriano Chaves, esse cenário traz o diálogo como ferramenta fundamental
para se alcançar a solução para o problema. O diálogo estabelece como “base a cooperação, o ganhaganha, a escuta ativa, a participação ativa e poder de decisão das pessoas envolvidas.”18
O diálogo deve ser considerado o instrumento para a construção do bem comum. Sem usar de
preciosismo religioso Walmor de Oliveira Azevedo lembra da mensagem deixada pelo Papa
Francisco, ao dirigir-se ao povo brasileiro, sobre a importância do diálogo, dizendo que:
é preciso investir todas as forças no diálogo para reconstruções, respeito a
legalidades e encontro das indispensáveis saídas, evitando descompassos que
comprometam a civilidade, a ordem e a justiça. Acima de tudo, os segmentos
diversos da sociedade, para superar mediocridades, partidarismos, radicalismos de
todo tipo, fecundando nova cultura, precisam estar em diálogo pelo bem comum.19

A construção de uma sociedade se estabelece a partir de uma prática diária, que deve
incentivar o diálogo para a reconstrução dos valores necessário para a coexistência das pessoas no
espaço em que se encontram. É preciso deixar de lado o egoísmo, o individualismo, o cada um pra si,
e conscientizar-se de que uma sociedade se estabelece por relações entre todos que nela vivem.

CONCLUSÃO
Embora a fraternidade ainda seja um princípio que deve atingir seu grau de significância,
assim como a liberdade e a igualdade. Não se deve apenas lamentar tal realidade é preciso trabalhar
na sua valorização na sociedade. A fraternidade, assim como a liberdade e a igualdade deve ser um
fundamento da sociedade formada por seres humanos que devem, estabelecer relação entre si, com o
SALES, Lilia Maia de Morais; CHAVES, Emmanuela Carvalho Cipriano. Mediação e Conciliação Judicial – A
Importância da Capacitação e de seus Desafios. Revista Sequência, n. 69, p. 255-280, dez. 2014. Florianópolis. 2014.
Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/seq/n69/11.pdf>. Acesso em 20 set 2019.
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objetivo de formar uma teia de relacionamentos fraterno, na qual todos sejam conscientes do seu
papel, e que sejam capazes de contribuir com o outro, e se necessário colocar-se em seu lugar.
Diante do estudo realizado conclui-se que o diálogo é um instrumento essencial a ser aplicado
aos meios consensuais de resolução de conflitos. Por meio do diálogo e especialmente de um diálogo
baseado na fraternidade a construção de uma solução comum aos envolvidos leva a facilitação da
convivência entre as pessoas. Saber falar e saber ouvir são qualidades comunicativas que exercem
um importante papel na construção da sociedade.
Os recursos oferecidos pelos meios consensuais para a resolução dos conflitos vêm se
tornando um facilitador para que muitos dos problemas que eram levados ao Poder Judiciário sejam
solucionados de maneira mais célebre, com a participação direta dos próprios envolvidos. Todos ao
conseguirem ser ouvidos e conseguirem falar demonstram uma compreensão melhor do que causou o
problema e ao falar cada um acaba tendo a consciência de sua parcela de responsabilidade no
ocorrido, e passa a se sentir responsável por contribuir para busca da solução.
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LIBERDADE SINDICAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO COMO DIREITOS HUMANOS1

Gilberto Stürmer2

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a liberdade sindical e a negociação coletiva
de trabalho como direitos humanos e fundamentais. Parte-se da análise conceitual do conflitos
coletivos de trabalho, seguido pelo estudo da negociação coletiva de trabalho como direito
fundamental, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nas
convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil sobre a matéria e na
legislação nacional sobre o tema, com a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 que, com a vacatio
legis, entrou em vigor 120 dias após a sua publicação. Os novos artigos 611-A e 611-B da
Consolidação das Leis do Trabalho propõem força de lei para a negociação coletiva de trabalho,
afastando as hipóteses que fazem parte do rol dos direitos fundamentais sociais trabalhistas previstos
no artigo 7º da Constituição Federal e que não podem ser objeto de negociação.
Palavras-chave: negociação coletiva de trabalho, liberdade sindical, direitos fundamentais; direitos
humanos.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo analizar la libertad sindical y la negociación
colectiva de trabajo como derechos humanos y fundamentales. Se parte del análisis conceptual de los
conflictos colectivos de trabajo, seguido por el estudio de la negociación colectiva de trabajo como
derecho fundamental, con base en la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, en
las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por Brasil sobre la materia
y, en la legislación nacional sobre el tema, con la Ley nº 13.467, de 13 de julio de 2017, que, con la
vacatio legis, entró en vigor 120 días después de su publicación. Los nuevos artículos 611-A y 611-B
de la Consolidación de las Leyes del Trabajo proponen fuerza de ley para la negociación colectiva de
trabajo, alejando las hipótesis que forman parte del rol de los derechos fundamentales sociales
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laborales previstos en el artículo 7 de la Constitución Federal y que no pueden ser objeto de
negociación.
Palabras clave: negociación colectiva de trabajo, libertad sindical, derechos fundamentales;
derechos humanos.
INTRODUÇÃO
O presente decorre das apresentações deste autor em atividades acadêmicas realizadas no
início de 2019, na Espanha e na Itália. Sob a coordenação das colegas, Professoras Doutoras Denise
Pires Fincato e Elizabet Leal da Silva, realizaram-se os seguintes eventos: III Colóquio Hispanobrasileiro Direito do Trabalho e Reformas, II Jornada Hispano-brasileira de investigação em Direito
do Trabalho (Madrid/Espanha) e I Colóquio Ítalo-hispano-brasileiro (Parma/Itália). As apresentações
focaram, principalmente a liberdade sindical como um direito humano. O texto amplia a discussão
havida nos conclaves.
Foi uma honra participar dos eventos tão bem organizados pelas colegas e amigas Denise e
Elizabet, assim como participar da presente publicação.
Na pessoa das coordenadoras, cumprimento a Universidade Complutense de Madrid,a
Università Degli Studi di Parma e a todos os colegas participantes e autores de textos no presente
livro.
O trabalho analisa a resolução dos “Conflitos Coletivos de Trabalho” com ênfase na via
autocompositiva. A negociação coletiva de trabalho, incentivada no âmbito do direito interno e
também internacionalmente, é o caminho a ser buscado.
A Constituição da República Federativa do Brasil reconhece as convenções e acordos
coletivos de trabalho, nos artigos 7º, inciso XXVI e 8º, inciso VI, ou seja, no âmbito dos direitos
fundamentais.
Faz parte do contexto, o fato de que o Brasil, signatário da Organização Internacional do
Trabalho desde a sua criação em 1919 - em que pese não haver internalizado a Convenção 87 que
trata da liberdade sindical-, ratificou as convenções 98 e 154, que tratam de negociação coletiva de
trabalho.
Assim, com base nos fundamentos jurídicos acima expostos, a ideia do texto é examinar a Lei
nº 13.467/2017, que trata da Reforma Trabalhista, tendo sido publicada em 13 de julho daquele ano.
A fim de delimitar o tema, importante referir que a análise diz respeito aos artigos 611-A e
611-B, incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho. A redação do artigo 611-A estabelece que a
convenção coletiva e o acordo coletivo terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre
determinadas matérias. Já o artigo 611-B trata do inverso, ou seja, arrola as matérias (direitos) que
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não podem ser reduzidos ou suprimidos por fazerem parte do rol de direitos fundamentais sociais
trabalhistas, por serem considerados cláusulas pétreas da Constituição da República de 1988.
O texto é fechado com conclusões que levam em consideração o momento atual do ponto de
vista político, jurídico e social pelos quais atravessa o Brasil.

1 CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO
Para Jean-Claude Javillier3, “os conflitos coletivos de trabalho e as negociações coletivas são
inseparáveis”. Para ele, a negociação coletiva é o meio pelo qual empregadores e empregados, esses
representados por sindicatos, estabelecem normas sobre as relações individuais de trabalho, sendo o
único meio apto a efetivar a consideração dos interesses dos trabalhadores empregados nos seus
contratos de trabalho4.
O espanhol Olea5 entende a negociação coletiva como composição de uma situação de
conflito, pois, segundo ele, é através dela que se ajustam interesses tidos como antagônicos. O
acordo, que surge de forma autônoma entre organizações de trabalhadores e empresas, pode ser
facilmente alcançado pelos entes coletivos ou ser precedido de demonstrações de força, como a
greve e o locaute.
Para Martinez6, a negociação coletiva é “um procedimento por meio do qual dois ou mais
sujeitos de interesses em conflito ou seus representantes, mediante uma série de contemporizações,
cedem naquilo que lhes seja possível ou conveniente para o alcance dos resultados pretendidos”.
Na visão da doutrina em geral, a ideia de conflito coletivo de trabalho confunde-se com a
negociação coletiva de trabalho. Na prática, a segunda é consequência da primeira.
Os conflitos de trabalho têm um divisor de águas. É da natureza humana que, aqueles que dão
a sua força de trabalho para outrem, busquem sempre melhores condições de trabalho e de salário.
Por outro lado, os que dispõem da atividade econômica visam lucro. Não há, em um caso e em outro,
juízo de valor. Trata-se apenas de realidade oriunda da própria natureza humana. Na medida em que
o trabalhador subordinado busque melhores condições de trabalho e o empregador, dono do
empreendimento procure lucro, há um natural conflito de trabalho de ordem sociológica. Tal conflito
é solucionado pelo contrato7.
3

JAVILLIER, Lean-Claude. Manual de Direito do Trabalho. Tradução de Rita Asdine Bozaciyan. São Paulo: LTr,
1988, p. 213 e 233.
4
JAVILLIER, 1988.
5
OLEA, Manuel Alonso. Introducción al Derecho del Trabajo. 5 ed. Madrid: Civitas, 1994, p. 206.
6
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 882-883.
7
No caso da relação individual, o contrato de trabalho; no caso das relações coletivas, as normas coletivas (acordo,
convenção, sentença normativa ou laudo arbitral).

122

Esta é a linha divisória, já que os conflitos posteriores ao contrato têm natureza jurídica, ou
seja, em regra se discutem cláusulas desrespeitadas ou cuja interpretação é divergente.
Arouca8, por exemplo, vincula a noção de negociação coletiva mais à defesa de interesses do
que à solução de conflitos. O autor reputa a negociação coletiva de trabalho como meio de defesa
direta de interesses coletivos pela organização sindical de empregados ou empregadores, frisando
que ela ocorre quando os entes sindicais se valem apenas da sua própria ação. Nesse sentido,
conclusão favorável redundaria na convenção coletiva de trabalho.
Inserem-se nesse contexto os conflitos de natureza econômica, já que, estabelecidos os
parâmetros iniciais, a tendência é buscar sempre o melhor. Para Martins 9 “os conflitos coletivos do
trabalho podem ser econômicos ou de interesse e jurídicos ou de direito”.
Os conflitos econômicos são aqueles nos quais os trabalhadores reivindicam novas condições
de trabalho ou melhores salários. Já nos conflitos jurídicos tem-se por objeto apenas a declaração da
existência ou inexistência de relação jurídica controvertida, como ocorre em dissídio coletivo em que
se declara a legalidade ou ilegalidade da greve.”10
Para Brito Filho11 negociação coletiva é “o processo de entendimento entre empregados e
empregadores visando à harmonização de interesses antagônicos com a finalidade de estabelecer
normas e condições de trabalho”.
Nascimento12, por sua vez, entende que:
[o] conflito não é apenas um fenômeno de dimensões sociológicas. É também um
fato jurídico, estruturado em conjunto com instrumentos criados pela cultura jurídica
dos povos, incluído nos sistemas de organização normativa da sociedade,
indispensáveis para o equilíbrio da vida na sociedade e nas relações entre as pessoas
e os grupos.

Assim, sendo o conflito de trabalho e, especialmente, o conflito coletivo de trabalho, um fato
social e jurídico, é certo que existe por insatisfação, mas também é certo que existe com o objetivo
fundamental de busca da paz social, o que se dá através dos instrumentos de solução previstos no
ordenamento jurídico.

2 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

8

AROUCA, José Carlos. Curso Básico de Direito Sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 197.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 709.
10
MARTINS, 2004, p. 709.
11
BRITO FILHO. José Claudio Monteiro de. Direito Sindical: Análise do modelo brasileiro de relações coletivas de
trabalho à luz do Direito Comparado e da Doutrina da OIT – Proposta de inserção da Comissão de Empresa. 5 ed. São
Paulo: LTr, 2015, p. 152.
12
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. 2 ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 253.
9
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Como visto no item anterior, a ideia de conflito coletivo de trabalho acaba por se confundir
com negociação coletiva de trabalho. O conflito originário, sociológico, tende a ser resolvido pela
via negocial.
As formas de solução ou de composição dos conflitos coletivos de trabalho são basicamente
três, com suas subdivisões. Martins13 fala em autodefesa, autocomposição e heterocomposição.
A autocomposição é a forma de solução dos conflitos trabalhistas realizada pelas próprias
partes14. As fontes formais de Direito do Trabalho privilegiam a autocomposição 15. É meio
autocompositivo de solução dos conflitos coletivos de trabalho a negociação coletiva. O resultado da
negociação pode ser a convenção coletiva de trabalho16 ou o acordo coletivo de trabalho17.
A heterocomposição dos conflitos coletivos de trabalho surge ante o insucesso da negociação
e pressupõe a participação de uma fonte suprapartes, com a prerrogativa de imposição da solução do
conflito, à qual as partes deverão se submeter. São formas tradicionais de heterocomposição, a
arbitragem18 e a jurisdição19.
Cabe aqui registrar uma posição contrária à maioria da doutrina, que entende a mediação
como forma heterocompositiva de solução dos conflitos coletivos de trabalho20.
Nesse contexto, entende-se que a mediação seria uma forma híbrida entre autocomposição e
heterocomposição dos conflitos. Ocorre que há a participação de um terceiro (em regra a autoridade
regional do Ministério do Trabalho), mas não há imposição obrigatória da solução apresentada pelo
mediador, como ocorre na arbitragem e na jurisdição.
Por fim, a autodefesa, como forma em que as próprias partes procedem à defesa dos seus
interesses21. É dividida em greve22 e locaute23.
13

MARTINS, 2004, p. 710.
MARTINS, 2004, p. 710.
15
É o caso da Constituição Federal, nos artigos 7º, XXVI; 8º, III e VI; 114, § 2º (BRASIL. Constituição da República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
DOU
de
5.10.1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017).; e da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 611, 611, § 1º, e 616. (BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017).
16
Art. 611, CLT (BRASIL, 1943).
17
Art. 611, § 1º, CLT (BRASIL, 1943).
18
Art. 114, § 2º, Constituição Federal (BRASIL, 1988); BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre
a arbitragem. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017.
19
Art. 114, § 2º, Constituição Federal (BRASIL, 1988); Art. 856 a 875, da CLT (BRASIL, 1943); BRASIL. Tribunal
Superior do Trabalho. Instrução Normativa n. 4, de 8 de junho de 1993 (Cancelada pela Resolução n. 116, de 20 de
março de 2003). Uniformiza o procedimento nos dissídios coletivos de natureza econômica no âmbito da Justiça do
Trabalho. Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jun. 1993. Seção 1, p. 11807.
20
MARTINS, 2004, p.710.
21
MARTINS, 2004, p. 710.
22
Na forma do art. 2º, da Lei nº 7.783/1989, “greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica total ou parcial, de
prestação pessoal de serviços a empregador” (BRASIL. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício
do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e
14
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As formas de solução dos conflitos coletivos de trabalho são levadas a efeito por meios legais
que buscam o chamado fim normativo24. Na autocomposição, já foi referido que o meio utilizado é a
negociação coletiva. Para Nascimento25, a negociação coletiva é característica do plurinormativismo
do Direito, já que o seu resultado (convenção coletiva de trabalho) tem força de lei entre as partes.
A Constituição da República de 1988, sétima brasileira, sexta republicana e quinta a arrolar
direitos sociais trabalhistas, foi a primeira da história consitucional brasileira a inserí-los no âmbito
dos direitos e garantias fundamentais26.
O Título II é que trata dos direitos e garantias fundamentais. Neste título, o Capítulo II trata
dos direitos sociais, sendo os direitos sociais trabalhistas encontrados no artigo 7º27. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, entre
outros, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos e trabalho, ou seja, o reconhecimento
da negociação coletiva de trabalho.28
Segundo Mendes e Branco29, a Constituição brasileira de 1988 atribuiu significado ímpar aos
direitos fundamentais:
Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto
constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado
especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e
quatro parágrafos (art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o
constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais
devem ter eficácia imediata ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses
direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. O constituinte reconheceu
ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da
continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma
constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º).

Especificamente sobre os direitos fundamentais sociais trabalhistas, já reconhecidos, como
visto acima, como cláusulas pétreas, dizem Mendes e Branco30:
A Constituição contempla um leque bastante diferenciado de normas referentes aos
chamados direitos sociais do trabalhador. Não são poucas as disposições que
regulam as bases da relação contratual e fixam o estatuto básico do vínculo
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7783.htm>. Acesso em: 10 abr.
2017).
23
“Paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o
atendimento de reivindicações dos respectivos empregados” (Art. 17, Lei 7.783/1989). O locaute é proibido no Brasil.
24
As normas coletivas (acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, sentenças normativas e laudos
arbitrais são leis entre as partes).
25
NASCIMENTO, 2000, p. 267.
26
Constituição Federal (BRASIL, 1988).
27
STÜRMER, Gilberto. Direito Constitucional do Trabalho no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 27.
28
Art. 7º, XXVI, Constituição Federal (BRASIL, 1988).
29
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso De Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 671.
30
MENDES; BRANCO, 2011, p. 683.
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empregatício, conferindo destaque para situações especiais. É notório que a
Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do legislador e
dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho. Nesse sentido, as
garantias arroladas no artigo 7º.

No que concerne à negociação coletiva de trabalho, esses autores consideram que, no caso do
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, o constituinte pretendeu explicitar
um dever geral de proteção por parte do legislador. Referem que tal norma, assim como outras,
contém diretrizes dirigidas primariamente ao legislador, ou a este e à Administração, com o objetivo
de garantir a proteção necessária ao trabalhador no sentido de criar disciplina normativa apta ao
reconhecimento e aplicação das convenções e acordos coletivos. Destacam, ainda, que:
(...) não se pode falar em um direito subjetivo em face do empregador, mas mais
precisamente, de deveres de proteção que devem ser satisfeitos e implementados
pelo legislador e pela administração. É possível que tais deveres estarão a reclamar
continuamente normas de organização e procedimento.31

Tal circunstância denota que devem haver ajustes de acordo com a necessidade social do
momento. É possível, portanto, alterar as regras que regulam as relações de trabalho e de emprego,
preservando-se o caráter de cláusulas pétreas dos direitos arrolados no artigo 7º da Constituição.
No contexto da dignidade da pessoa humana, também os direitos fundamentais têm papel
essencial, entre os quais os direitos sociais trabalhistas, com ênfase na organização sindical e na
negociação coletiva de trabalho. Este é o pensamento de Sarlet32:
Também os assim denominados direitos sociais, econômicos e culturais, seja na
condição de direitos de defesa (negativos), seja na sua dimensão prestacional
(atuando como direitos positivos), constituem exigência e concretização da
diginidade da pessoa humana. O reconhecimento jurídico-constitucional da
liberdade de greve e de associação e organização sindical, jornada de trabalho
razoável, direito ao repouso, bem como as proibições de discriminação nas relações
trabalhistas (e aqui fixamo-nos nos exemplos mais conhecidos) foi resultado das
reivindicações das classes trabalhadoras.

Sobre negociação coletiva, já na primeira metade do século XX, Carnelutti33 abordava a sua
construção e origem:
Il regolamento collettivo, norma o sistema di norme che disciplinano tutti i rapporti
di lavoro compresi in uma data categoria, nasce da uno di questi tre fatti: il contratto
(colettivo), la ordinanza (corporativa), la sentenza (del magistrato di lavoro). Queste
sono pertanto le sue fonti, come la legge (meglio forse l´atto legislativo) e la
31

MENDES; BRANCO, 2011, p. 684-685.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2001, p. 92.
33
CARNELUTTI, Francesco. Teoria del Regolamento Collettivo dei Rapporti di Lavoro. 7º migliaio. Milan: Padova,
1936, 136.
32
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consuetudine sono nell´ordine vigente, le fonti della norma giuridica vera e propria.
Quando si dice che el regolamento giuridico nasce dal contratto, dalla ordinanza o
dalla sentenza e, allo stesso modo, che na norma giuridica nasce dall´attto legislativo
o dall´uso, i quali perciò ne constituiscono le fonti, si parla in modo figurato. In
realtà il regolamente collettivo no è se non la espressione della efficacia che a questi
fatti riconosce l´ordine giuridico, come la norma giuridica è l´espressione della
eficacia che altre norme superiori, o, al sommo, la conscienza comune attribniscono
agli altri fatti ora ricordati. Com la stessa figura si dice che la luce sorge dalla
lampada o l´ombra del corpo opaco. Fonte del regolamento collettivo è dunque il
fatto, a cui la legge attribuise la efficacia caratteristica di quel regolamento.

A negociação coletiva de trabalho e a fonte formal dela decorrente – convenção coletiva de
trabalho - têm uma base conceitual equânime na doutrina internacional.
Por outro lado, verifica-se que, a par do fato de ser a negociação coletiva de trabalho um
direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, a sua estrutura é moldada no Brasil e em
outros ordenamentos jurídicos, de modo a inserí-la no contexto social, econômico e contemporâneo
das necessidades sociais. Isto, por si só, evidencia a necessidade de adaptação do direito à realidade
social.
De outra parte, é importante salientar o fato de que, nas relações coletivas de trabalho
previstas no sistema constitucional brasileiro, a representação da categoria profissional (empregados)
se dá, obrigatoriamente, pela entidade sindical34. Este fato afasta a hipossuficiência dos empregados
no âmbito coletivo. Entende-se como uma forma de aplicação do princípio da proteção (que é um
princípio do Direito Individual do Trabalho) no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho.
Segadas Vianna35 entendeu a vocação das organizações coletivas de trabalhadores para
buscar melhores condições junto aos empregadores, mas também para combater a opressão
excessiva, a injustiça e o descaso do Estado e das leis - o que se considera que hoje não ocorre.
Neste sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal acerca da negocição coletiva de
trabalho e da autonomia privada coletiva do sindicato de classe. Em 2015, no conhecido caso dos
Planos de Dispensa Voluntária (PDVs), o STF, no Recurso Extraordinário nº 590.415, com
repercussão geral, publicado em 29 de maio de 2015 (Rel. Min. Roberto Barroso), destacou o seu
significado no sentido de reduzir de impacto social de dispensas, dando validade da quitação plena
passada por empregada ao ao PDV36.
No mesmo sentido, no Recurso Extraordinário nº 895.759, cujo acórdão foi publicado em
23/05/2017 (Rel. Teori Zavascki):
Art. 8º, VI – é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva de trabalho (BRASIL, 1988).
SEGADAS VIANNA, José de. Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1972, p. 28-29.
36
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 590415 - Recurso Extraordinário. Relator Ministro Roberto Barroso.
Acordão publicado no DJE 29/05/2015, Ata nº 78/2015. Brasília: DJE nº 101, divulgado em 28/05/2015. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2629027>. Acesso em: 10 abr. 2017.
34
35
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Os acordos coletivos entre sindicato e empresa em matéria e salário e jornada de
trabalho podem se sobrepor à CLT, desde que o negociado não ultrapasse os limites
da razoabilidade. No caso, houve supressão de horas in itinere em substituição a
outros direitos. A decisão é de repercussão geral.37

Como medida de valorização da negociação coletiva de trabalho, destaca-se, ainda, na
Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 323, a concessão de Medida
Cautelar pelo STF (Min. Gilmar Mendes) para suspender os efeitos de decisões da Justiça do
Trabalho sobre a ultratividade das normas coletivas (17/10/16)38.
A fim de contextualizar o tema, em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) havia
mudado entendimento sobre a matéria, alterando a redação da Súmula 277, dando ultratividade à
norma coletiva. 39 Nesse sentido, destaca-se que no texto da reforma trabalhista (PLC 38/2017) há
previsão de proibir a ultratividade (art. 614, § 3º - NR)40.
Com a dimensão da importância da negociação coletiva de trabalho – direito fundamental, da
abertura das suas possibilidades à adequação social e, ao mesmo tempo, com os limites
constitucionais bem definidos sobre direitos que não podem ser reduzidos ou eliminados, examinase, a seguir, as normas internacionais sobre a matéria.

3 TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Em relação à negociação coletiva, recebem destaque as convenções 98 (1949) 41 e 154
(1981)42 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil respectivamente
37
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal
Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Disponível em:
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em 1953 e 1994. Já a Convenção nº 87 da OIT, de 1948, que trata da liberdade sindical de forma
mais ampla, não foi até hoje internalizada pelo Brasil.43
A Convenção nº 98 tem como título “O Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva”.
Seu enfoque principal destaca que os trabalhadores empregados devem gozar de proteção adequada
contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego44.
Por outro lado, segundo a Convenção nº 154, a Negociação Coletiva compreende todas as
negociações que tenham lugar entre, de uma parte o empregador, um grupo de empregadores ou uma
organização ou várias organizações de empregadores e, de outra parte, uma ou várias organizações
de trabalhadores, visando: fixar as condições de trabalho e de emprego; regular as relações entre
empregadores e trabalhadores; regular as relações entre empregadores ou suas organizações e uma
ou várias organizações de trabalhadores ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez.45
É, pois, uma forma de ajuste de interesses entre as partes, que acertam as diferentes posições
existentes, visando encontrar uma solução capaz de compor suas posições46.
No Brasil, seguindo orientação da Convenção nº 154 da OIT, o procedimento da negociação
coletiva segue os seguintes passos47:
1. os sindicatos trabalhistas comunicam aos sindicatos patronais ou diretamente às empresas
as suas reivindicações, iniciando-se um procedimento de negociação direta, sem interferência do
Estado. A lei obriga às partes a manter o diálogo48 e o Poder Judiciário tem admitido a instauração
de instância (ajuizamento de dissídio coletivo) somente com prova robusta de que houve negociação
e que a mesma se esgotou;
2. havendo recusa à negociação, O Ministério do Trabalho, através dos seus órgãos regionais,
poderão convocar mesa redonda, iniciando-se, assim, a mediação que, como em toda a mediação,
não terá poderes decisórios, mas apenas apresentará propostas que as partes aceitarão ou não;
3. havendo iminência de greve, também poderá ser convocada mesa redonda pela
Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego;
4. não havendo autocomposição (convenção ou acordo coletivo de trabalho), sem ou com
mediação, a lei autoriza a greve, segundo procedimento e nas hipóteses previstas;
43
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5. finalmente, não havendo autocomposição, o conflito buscará a solução através da
heterocomposição, transferindo-se para os tribunais do trabalho, caso as partes não tenham preferido
a arbitragem49.
Ajuizado o dissídio coletivo, este será julgado pelos tribunais do trabalho (tribunais regionais
de trabalho e TST) que, através de uma sentença normativa, decidirão o conflito, respeitadas, na
decisão, as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas
anteriormente50.
O poder judiciário age como poder legislativo, eis que fixa normas a serem observadas pelas
partes conflituadas51.
Consoante previsão constitucional, a negociação coletiva é um requisito para a arbitragem e
para a jurisdição52. Ademais, a própria CLT53, condiciona a instauração da instância à comprovação
cabal e inequívoca da tentativa de negociação prévia.
A negociação coletiva distingue-se da convenção e do acordo coletivo de trabalho, já que se
trata de procedimento que visa superar divergência entre as partes, sendo o seu resultado, a
convenção ou o acordo coletivo de trabalho54.
A Constituição da República, como já referido, reconhece as convenções e os acordos
coletivos de trabalho55. Determina, ainda, que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”56, e que “é
obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.” 57 Assim, como
resultado das negociações coletivas de trabalho (formas autocompositivas de solução dos conflitos
coletivos de trabalho), o ordenamento jurídico abriga as convenções e os acordos coletivos de
trabalho.
Segundo o artigo 611, da CLT:
Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou
mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam
condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às
relações individuais de trabalho.58
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Com efeito, pelo menos dois sindicatos - de um lado, o dos trabalhadores e de outro, o dos
empregadores – colocam um fim no conflito através de um acordo (negociação) que estabelece
regras aplicáveis às relações individuais de trabalho da respectiva categoria no âmbito de sua
representação, obedecida a regra da unicidade sindical.59
O caráter é normativo porque a convenção coletiva é lei entre as partes. Por se tratar de um
contrato, há também o caráter obrigacional das cláusulas e condições que estipulam regras entre os
sindicatos convenentes. O parágrafo primeiro, do artigo 611 da CLT, dispõe que:
§1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria
econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa
ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho60.

Assim, em menor escala, o sindicato dos trabalhadores poderá negociar com uma ou mais
empresas, para estipular regras aplicáveis às relações de trabalho naquelas empresas.
Apesar de posições em contrário, entende-se que o dispositivo foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, já que o artigo 7º, inciso XXVI da Constituição reconhece as
convenções e acordos coletivos de trabalho61. Assim, quando o artigo 8º, inciso VI, determina ser
obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, é certo estar se
referindo ao sindicato dos trabalhadores (categoria profissional)62.
O artigo 616, da CLT, determina que “os sindicatos representativos de categorias econômicas
ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando
provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva, que visa a convenção ou o acordo coletivo
de trabalho.
Registre-se, ainda, que nos termos do artigo 620, da CLT, as condições estabelecidas em
convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Isto porque, sendo
especial, em regra o acordo prevalece sobre a convenção. Todavia, em face do princípio protetor, no
Direito do Trabalho vige a regra da norma mais favorável ao trabalhador, o que explica a regra
prevista no artigo 620 da CLT63.
O sistema sindical brasileiro desenvolveu-se sob os nefastos mantos do corporativismo e do
intervencionismo. Embora signatário da OIT desde a sua criação em 1919, o Brasil não recepcionou
a principal Convenção da entidade, qual seja, a de nº 87, publicada em 1948 e que dispõe sobre
59
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liberdade sindical64. Foi somente com a promulgação da atual Constituição Federal, em 05 de
outubro de 1988, que alguma luz de liberdade sindical surgiu no horizonte.65
O artigo 8º da Constituição Federal dispõe que é livre a associação profissional ou sindical e
determina que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado
o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na
organização sindical66. Ocorre que o sindicalismo nacional ainda sofre com o intervencionismo e
com a ausência de liberdade plena. Os traços marcantes são os seguintes67:
 unicidade sindical: segundo o artigo 8º, II, da Constituição Federal68. A alternativa,
através de emenda constitucional, seria o pluralismo ou até a unidade sindical, onde os
sindicatos se unem sem imposição estatal.
 enquadramento sindical por categoria: segundo o artigo 570 e seguintes da CLT, o
enquadramento sindical no Brasil se dá por categoria idêntica, similar ou conexa69, o
que quer dizer que um trabalhador ou um e* mpregador que exercem determinada
atividade (por exemplo, ramo metalúrgico), não podem ser representado por outro
sindicato que, por ventura, lhes seja mais representativo70. Alteração legislativa, em
conjunto com as modificações constitucionais acima citadas, resolveria a questão.
 contribuição sindical compulsória: prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT, existe
desde 1940 e fere de morte o princípio da liberdade sindical e também a regra
constitucional que diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato71. Os trabalhadores, os autônomos, os profissionais liberais e os
empregadores são obrigados a contribuírem para o sistema sindical72. Tal
circunstância, além de ser contrária à liberdade, faz com que se mantenham sindicatos
que não são representativos, quando não verdadeiros fantasmas. A modificação
64
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depende de alteração na lei, mas, mais do que isso, depende da superação do lobismo,
do conservadorismo, do corporativismo e do intervencionismo que emperram o
sindicalismo no Brasil.
 efetivo exercício do direito de greve: a Constituição Federal prevê o direito nos artigos
9º (trabalhadores privados) e 37, VII (servidores públicos). Os servidores públicos
ainda não têm legislação que regulamente o direito. Os trabalhadores privados têm o
seu direito de greve regulado pela Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989,73 mas a
liberdade ao exercício do direito ainda é muito reprimida. O que não se pode olvidar é
que, mais do que um fato jurídico, a greve é um fato social.
Estes são alguns exemplos da ausência de liberdade sindical no Brasil. Entende-se que a
Emenda Constitucional nº 45/2004 deu uma oportunidade jurídica impar para o advento da liberdade
sindical no Brasil74. O novo parágrafo 3º, do artigo 5º, dispõe que os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais75.
A Convenção 87 da OIT que trata de liberdade sindical76 é, de fato, um tratado sobre direitos
humanos. Havendo vontade política para superar a questão formal, o status de emenda constitucional
abriria as portas para o pluralismo sindical, o fim do enquadramento, da contribuição compulsória e
do poder normativo77.
Para finalizar, propõe-se um conceito de liberdade sindical, onde efetivamente não há lugar
para a unicidade sindical, o enquadramento sindical, a contribuição compulsória e o poder normativo
da Justiça do Trabalho78:
direito de trabalhadores, entendidos como tal empregados, empregadores,
autônomos e profissionais liberais, de livremente constituírem e desconstituírem
sindicatos; de individualmente ingressarem e saírem dos sindicatos conforme seus
interesses e sem limites decorrentes da profissão à qual pertençam; de livremente
administrarem as organizações sindicais, constituírem órgãos superiores e de
associarem-se a órgãos internacionais; de livremente negociarem sem qualquer
72
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interferência do Poder Público (executivo, legislativo ou judiciário); e de livremente
exercerem o direito de greve, observadas as formalidades legais; tudo isso sem
limitação de base territorial e num regime de pluralismo, sendo o sistema financiado
única e exclusivamente pelas contribuições espontâneas por eles mesmos fixadas.

Não há dúvida, portanto, que a constante busca pela efetivação dos direitos sociais previstos
na Constituição da República de 1988, mais especificamente nos seus artigos 7º e 8º, passa no Brasil,
necessária e obrigatoriamente pela implantação da liberdade sindical.

4 A REFORMA TRABALHISTA
Há muito se discute no Brasil, tanto reforma sindical, quanto reforma trabalhista. Entende-se,
pelo que foi exposto nos itens anteriores, que a reforma sindical e a implantação da liberdade sindical
deveriam ter preferência. Contudo, não é o que ocorre.
A reforma sindical ficou em segundo plano e, especialmente a partir de 2016, com a chegada
ao poder do atual governo, a reforma trabalhista está em pauta. Ela trás em seu bojo a proposta de
extinção da contribuição sindical compulsória79. No entanto, outras questões, especialmente a partir
da internalização da Convenção 87 da OIT, deveriam vir no conjunto.
Esta reforma trabalhista que, na Câmara dos Deputados foi registrada como Projeto de Lei nº
6.787/2016, foi aprovada no final de abril de 2017. Remetida ao Senado da República, recebeu o
número Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 38/2017.80 Aprovada em 13 de julho de 2017, a Lei nº
13.467 passou a produzir efeitos cento e vinte dias após a sua publicação.
A Lei trata e altera diversos aspectos relativos às relações de trabalho e de emprego. Ela
propõe uma revolução no mundo do trabalho que, como fundamentado nos itens precedentes,
decorre da dinamicidade das relações sociais e trabalhistas neste já avançado início de século XXI. O
Brasil simplesmente deve encaminhar a sua legislação laboral à realidade de mercado existente, o
que é inexorável. Não se trata, aqui, de fazer uma análise ideológica sobre o mundo do trabalho,
senão de adaptá-lo, de forma pragmática à realidade. É sabido que o direito corre atrás do fato social,
mas sabe-se, também, que a realidade se vinga do direito quando este não se adequa a ela.
Já ocorreram grandes reformas trabalhistas em outros países, como, por exemplo, a Espanha e
a Alemanha. A Espanha voltou a crescer a criar empregos depois das reformas de 2012. A França
discute hoje mudança das regras.
Não se está, aqui, comparando os sistemas e países. O desemprego no Brasil historicamente é
baixo e depende da economia. Por outro lado, há enormes custos de transação, além de “eternas”
79
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incertezas. As relações entre empregados e empregadores são radicais e com espaço restrito para
negociação.
O espaço para negociação coletiva deve ser ampliado. Este é, de fato, um grande mérito da
proposta de reforma trabalhista. Discorda-se da expressão “negociado X legislado”, muito utilizada
na mídia. Não é disso que se trata. A Constituição da República, no seu núcleo fundamental,
permanecerá incólume. A própria legislação infranconstitucional será o estatuto jurídico das
categorias que não negociarem.
A possibilidade de que o acordo e a convenção coletiva de trabalho tenham força de lei para
as categorias que assim preferirem, gerará ganhos para os dois lados. As questões específicas de cada
categoria farão parte do contexto. Não se pode pensar em redução do intervalo para trinta minutos
em situações em que não houver condições de alimentação e descanso no período. Já nos casos em
que é possível, a vantagem é clara ao trabalhador empregado que volta para casa trinta minutos antes
do que voltaria caso o intervalo não fosse reduzido.
Outro ponto importante, regulamentando o artigo 11 da Constituição da República, é a
criação da representação dos empregados na empresa.81 O sistema de negociação inicia dentro da
empresa. O representante trata de salários, mas também trata dos conflitos do dia a dia. Esse
mecanismo será um filtro para evitar as demandas judiciais. Neste sentido, o projeto propõe diversos
filtros a fim de reduzir o estratosférico número de ações trabalhistas que ingressam por ano no Brasil.
O predomínio do acordo coletivo sobre a convenção coletiva também flexibiliza a possibilidade de
que a empresa e os seus empregados estabeleçam condições diferentes daquelas gerais do setor, o
que certamente é positivo.
Outros temas, como conciliação extrajudicial, negociação de quota de aprendizes e
empregados com deficiência, tendem a ter melhores resultados. Reitera-se: a reforma não mexe em
cláusulas pétreas da Constituição da República, nem revoga a Consolidação das Leis do Trabalho. O
sindicato que não aceitar negociar, terá a lei ao seu lado. Por isso mesmo, também, a extinção da
contribuição sndical obrigatória tende a manter vivos e atuantes apenas os sindicatos real e
efetivamente representativos.
A regulação de novas sistemáticas, como teletrabalho, trabalho a tempo parcial e trabalho
intermitente, gera benefícios aos que assim trabalham. São sistemáticas que, na prática, já existem. A
alteração incluirá no campo legal trabalhadores que hoje estão na informalidade.
O direito às férias anuais permanece íntegro. A ideia é poder dividí-lo em três períodos, o que
hoje não é permitido pela lei, embora, muitas vezes, seja interesse do próprio empregado.
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A proposta de inserção do artigo 611-A, estabelece que a convenção coletiva e o acordo
coletivo de trabalho terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre:
 Jornada de trabalho, respeitados os limites constitucionais;
 Banco de horas individual;
 Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas
superiores a seis horas;
 Adesão ao programa seguro-desemprego;
 Plano de cargos, salários e funções, inclusive a de confiança;
 Regulamento empresarial;
 Representantes dos trabalhadores nos locais de trabalho, como já referido;
 Modalidade do registro de jornada;
 Troca do dia de feriado;
 Identificação dos cargos que demandam a fixação de quotas de aprendiz, também já
mencionado;
 Enquadramento do grau de insalubridade;
 Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem necessidade de licença prévia;
 Prêmios de incentivo em bens ou serviços; participação em lucros e resultados da
empresa.
Veja-se que a proposta de inserção de novo artigo 611-A na CLT não representa a ideia
midiática de “negociado sobre legislado”. Como já referido, reitera-se, a Constituição é intocada e a
legislação infraconstitucional integralmente mantida. Os direitos existentes na lei, que não podem ser
suprimidos, poderão ganhar novos contornos no caso de serem aprovados na mesa de negociação. O
que não agradar, pode retornar ao status quo na negociação seguinte. A ideia é preservar o que foi
negociado entre as categorias profissional e econômica, evitando que esdrúxulas interpetações
anulem aquilo que os sujeitos da negociação, albergados pela lei, livremente pactuaram.
O que deixa mais clara a preservação de direitos trabalhistas nucleares e, portanto, sem a
possibilidade de serem objeto de negociação coletiva, é a proposta de nova redação do artigo 611-B.
Este artigo repete os direitos arrolados no artigo 7º da Constituição da República, cláusulas pétreas
como já referido, preservando-as e garantido a integridade dos trabalhadores e da relação jurídica de
emprego.
Como referido, a reforma trabalhista visa adequar o mundo do trabalho às demandas atuais da
sociedade. Há outros aspectos a serem analisados, inclusive no que diz respeito ao processo do
trabalho. Tais aspectos, certamente, serão objeto de outros escritos.
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CONCLUSÃO
Examinaram-se os conflitos coletivos de trabalho, suas definições a partir da proposta
conceitual de autores eleitos como base teórica. Também se destacou a ligação do conflito com as
suas formas de solução, especialmente a autocompositiva negociação coletiva de trabalho.
No ordenamento jurídico brasileiro atual, a negociação coletiva de trabalho está no rol dos
direitos fundamentais sociais trabalhistas. Assim, portanto, a negociação coletiva de trabalho é um
direito fundamental da classe trabalhadora. Este direito não altera o fato de que há direitos que não
podem ser objeto de negociação coletiva por se tratarem de clásulas pétreas.
Os conflitos coletivos de trabalho têm origem sociológica antes de jurídica. O sistema legal
brasileiro privilegia a negociação coletiva de trabalho como meio de solução dos conflitos e as
convenções e acordos coletivos de trabalho como resultado da autocomposição.
No âmbito internacional, o Brasil ratificou as convenções 98 e 154 da OIT, privilegiando a
negociação coletiva de trabalho como direito. Infelizmente o mesmo não ocorreu com a Convenção
87 da Organização Internacional do Trabalho, que pavimenta o caminho para a liberdade sindical.
Para melhor aproveitamento da negociação coletiva no sistema brasileiro, deve ser
implantada a liberdade sindical plena, recepcionando a Convenção 87 da OIT, e estabelecendo o
pluralismo sindical, o enquadramento sindical livre, o fim da contribuição sindical compulsória, a
abertura ao direito constitucional de greve e a efetiva extinção do poder normativo da Justiça do
Trabalho.
A adoção da Convenção 87 da OIT, que é um tratado internacional de direitos humanos,
deveria se dar através do instrumento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda nº 45/2004. Nesse contexto, certamente seria aberto um caminho de
implantação efetiva dos direitos sociais preconizados pela Carta.
Toda a discussão e embasamento citados, não teriam razão senão para enfrentar e discutir o
bojo da chamada proposta de reforma trabalhista, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.
Embora faça parte das discussões chegando antes de uma almejada reforma sindical, a
referida reforma é ampla e, caso aprovada na íntegra, acabará com a contribuição sindical
obrigatória, o que já é uma grande notícia a fim de abrir o país à liberdade sindical.
A proposta do texto, por outro lado, em uma ideia de delimitação do tema, foi, a partir das
discussões e bases teóricas iniciais – conflito coletivo de trabalho, negociação coletiva de trabalho
como direito fundamental e exame das normas internacionais sobre negociação coletiva de trabalho,
examinar o contexto da redação proposta para os noveis artigos 611-A e 611-B da CLT.
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Como referido, mas não desimportante repetir, não há falar em “negociado X legislado”, mas
sim nas possibilidades de que a negociação coletiva de trabalho, como direito fundamental dos
trabalhadores que é, abrir horizontes a fim de adaptar o Direito do Trabalho ao mundo real.
Ao contrário do que muitos pregam, não há falar em fim do Direito do Trabalho ou em acabar
com a CLT. O que a reforma pretende, sim, é inserir o Direito do Trabalho ao mundo do trabalho
contemporâneo, já que o direito sempre corre arás do fato social.
A leitura do texto demonstra de forma clara e inequívoca, que os direitos fundamentais
sociais trabalhistas insculpidos no artigo 7º da Constituição da República são mantidos incólumes, o
que não poderia deixar de ser, já que está a se falar em cláusulas pétreas.
O mesmo texto, no proposto artigo 611-B, deixa claras as situações e direitos que não podem
ser objeto de negociação coletiva de trabalho.
Assim como a lei, os textos científicos devem guardar relação com a realidade, sob pena de
não serem reconhecidos por ela. O que se pretendeu aqui, foi demonstrar que a negociação coletiva
de trabalho, direito fundamental existente desde a origem da atual Constituição, tem espaço para se
adaptar às novas realidades que se apresentam e que impõem uma análise e um reconhecimento
aberto, quer pelo intérprete, quer pelos atores sociais.
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100 ANOS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO E A SUA IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO
INTERNACIONAL1
100 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y
SU IMPORTANCIA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Marco Antônio César Villatore2
Martinho Martins Botelho3

RESUMO: A análise da Organização Internacional do Trabalho segue inicialmente com uma noção
de como surgiu e funciona para, na sequência, ser apresentada a sua importância no cenário
internacional, chegando à preocupação com o futuro do trabalho, agora no ano de 2019. Em 22 de
janeiro de 2019 foi publicado um estudo em comemoração aos 100 anos da Organização
Internacional do Trabalho intitulado “Trabalhar para um futuro com mais promessa”, que também
será utilizado como base no presente momento. Indica-se que o referido documento será colocado
em votação na próxima Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 2019.
Palavras-chaves: Organização Internacional do Trabalho; 100 anos; importância no cenário
internacional
RESUMEN: El análisis de la Organización Internacional del Trabajo sigue inicialmente con una
noción de cómo surgió y funciona para, a continuación, ser presentada su importancia en el escenario
internacional, llegando a la preocupación con el futuro del trabajo, ahora en el año 2019. El 22 de
enero de 2019 se publicó un estudio en conmemoración a los 100 años de la Organización
Internacional del Trabajo titulado "Trabajar para un futuro con más promesa", que también se
utilizará como base en el presente momento. Se indica que dicho documento se someterá a votación
en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2019.
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Palabras claves: Organización Internacional del Trabajo; 100 años; importancia en el escenario
internacional
1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
A criação de um organismo internacional ligado ao Direito do Trabalho já era uma
preocupação, desde o início do século XIX, até a criação da Organização Internacional do Trabalho,
no ano de 1919, na XIII parte do Trabalho da Paz (Tratado de Versalhes), com o fim da Primeira
Grande Guerra Mundial.
Arnaldo Süssekind (2000, p. 85-98) afirma que podem ser destacados os seguintes eventos
para a evolução histórica da Organização Internacional do Trabalho: a) no Século XIX já havia a
ideia de criação de um organismo no supracitado sentido, como foi o caso do industrial socialista da
Grã-Bretanha, Robert Owen (1818), e defendida pelo industrial alsaciano Daniel Legrand (1841),
chegando ao Manifesto Comunista de Marx e Engels (1848) e à Encíclica Rerum Novarum (1891) do
Papa Leão XIII; b) 1890 – Primeira Conferência Internacional do Trabalho – Berlim; c) 1897 –
Organização Cristã do Trabalho – Zurique; d) 1897 – Criação da Comissão para Organizar um
Organismo Internacional do Trabalho – Bruxelas; e) 1900 – Congresso de Paris – Fundação
Internacional para Proteção dos Trabalhadores; f) 1901 – Criação da Associação Internacional de
Proteção Legal dos Trabalhadores – Basiléia; g) 1915 – Congresso da Filadélfia; h) 1916 –
Recomendação para criação do Tratado de Paz – Inglaterra; i) 1918 – Requerimento para
participação dos Trabalhadores na Conferência da Paz.
A Conferência da Paz, com o intuito de finalizar a Primeira Grande Guerra Mundial, foi
estabelecida no início do ano de 1919. Uma Comissão de Legislação do Trabalho redigiu a
Constituição da OIT entre janeiro e abril de 1919, fazendo surgir a primeira Organização Tripartide.
O referido documento converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes, denominado Tratado da
Paz.
Em 29 de outubro de 1919, na cidade de Washington, Estados Unidos da América, ocorreu a
Primeira Reunião da Conferência Internacional do Trabalho em que foram aprovadas as primeiras
Convenções Internacionais, relacionadas às horas de trabalho na indústria; ao desemprego; à
proteção da maternidade; ao trabalho noturno das mulheres; à idade mínima para o trabalho noturno
dos menores nas indústrias.
A OIT foi transferida para a cidade de Genebra no ano de 1920, onde se encontra até a
presente data.
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A Conferência Internacional de Trabalho, no ano de 1926, criou uma supervisão sobre a
aplicação de suas normas, através de uma Comissão de Experts, composta por juristas independentes
que tinham a finalidade de verificar os relatórios encaminhados pelos Estados Membros anualmente.
A criação do Instituto Internacional de Estudos Trabalhistas ocorreu em 1960 e, em 1965,
deu-se a criação do Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, em Turim,
Itália, onde ocorrem inúmeros cursos de atualização e de formação sobre os mais variados assuntos
discutidos na OIT.
No ano de 1969, exatamente em seu cinquentenário, a OIT recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”.
Em parte de seu discurso, o então Presidente do Comitê do Prêmio Nobel ressaltou que a OIT era
“uma das raras criações institucionais das quais a raça humana podia orgulhar-se”4.
Estes, em síntese, foram os fatos mais importantes da evolução histórica da OIT.

2 OBJETIVOS
Podemos dividir os objetivos da OIT em duas partes:

2.1 Estratégicos
A OIT tem como objetivos estratégicos5:
2.1.1 promover os princípios fundamentais e direitos no trabalho através de um sistema de
supervisão e de aplicação de normas;
2.1.2 promover melhores oportunidades de emprego/renda para mulheres e homens em
condições de livre escolha, de não discriminação e de dignidade;
2.1.3 aumentar a abrangência e a eficácia da proteção social;
2.1.4 fortalecer o tripartismo e o diálogo social;
2.1.5 atividades paralelas: a) apoio operacional intersetorial ao trabalho decente; b)
igualdade entre os sexos; c) ampliação de conhecimentos através de estatísticas e,
também, do Instituto Internacional de Estudos Trabalhistas e do Centro Internacional
de Formação da OIT, em Turim; d) melhor percepção das perspectivas da OIT através
de relações e associações internacionais e de comunicações.

4
5

Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/inst/hist/index.php, acesso em 30.03.2019.
Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/inst/fund/objetivos.php, acesso em 30.03.2019.
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2.2 Gerais
Já apontados anteriormente em nosso estudo (PAMPLONA FILHO; VILLATORE, 2001, p. 68),
destacam-se:
O objetivo da OIT é o de proporcionar melhoria das condições de trabalho e das
condições humanas, buscar igualdade de oportunidades, a proteção do trabalhador
em suas relações com o trabalho, enfim, a cooperação entre os povos para promover
o bem comum e a primazia do social em toda a planificação econômica e a
finalidade social do desenvolvimento econômico.

No site da OIT6 podem ser encontrados os fundamentos da OIT, no seguinte sentido: “a OIT
funda-se no princípio de que a paz universal e permanente só pode basear-se na justiça social. Fonte
de importantes conquistas sociais que caracterizam a sociedade industrial, a OIT é a estrutura
internacional que torna possível abordar estas questões e buscar soluções que permitam a melhoria
das condições de trabalho no mundo”.

3 PSEUDOTRIPARTIÇÃO
Em outro estudo anterior lembravamos (PAMPLONA FILHO; VILLATORE, 2001, p. 68) que:
A OIT é um organismo tripartite, pois a qualidade de membro assegura ao Estado o
direito de participar com 02 representantes do governo, 01 representante do
empregador e 01 representante do empregado, característica que o distingue dos
demais organismos internacionais que integram a ONU, criando assim o chamado
‘falso tripartismo’, pois o governo possui 02 representantes.

A Organização Internacional do Trabalho é a única Organização pertencente à ONU com
estrutura tripartite, ou seja, aquela em que participam representantes dos Estados Membros, dos
trabalhadores e, por último, dos empregadores.
Observamos, porém, que o Estado Membro tem sempre direito ao dobro de representantes em
relação às partes sociais, devendo assim ser para a preservação da soberania do Estado Membro,
evitando-se a realização de eventuais conchavos entre empregadores e empregados com o fim de, por
exemplo, lesar o Governo.

6

Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/inst/hist/index.php, acesso em 30.03.2019.
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4 ESTRUTURA

4.1 Composição
São três os Órgãos que compõem a estrutura da Organização Internacional do Trabalho.

4.1.1 Conferência Internacional do Trabalho
No site da OIT7 pode ser encontrada a noção da importância do referido órgão, no seguinte
sentido:
A Conferência Internacional do Trabalho funciona como uma assembleia geral da
OIT. Cada Estado Membro tem direito a enviar quatro delegados à Conferência
(anualmente em Genebra, em junho), acompanhados por conselheiros técnicos: dois
representantes do governo, um dos trabalhadores e um dos empregadores, todos com
direito a voto independente. O Ministro de Estado responsável pelos assuntos
trabalhistas em cada país pode assistir à Conferência e intervir nos debates. Cada um
dos delegados tem total independência de voto, podendo votar em sentido contrário
ao governo de seus países, assim como dos outros delegados.

A Conferência possui como funções:
a) discutir temas diversos do trabalho; b) adotar e revisar normas internacionais do trabalho;
c) aprovar as políticas gerais e o programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado por
seus Estados Membros; d) eleger o Conselho de Administração.

4.1.2 Conselho de Administração
O supracitado órgão da estrutura da OIT é explicado, no site oficial8, da seguinte maneira:
O Conselho de Administração da OIT é formado por 28 representantes dos
governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores. Dez dos postos
governamentais são ocupados permanentemente pelos países de maior importância
industrial (Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos da América, França, Índia,
Itália, Japão, Reino Unido e Rússia). Os representantes dos demais países são eleitos
a cada três anos pelos delegados governamentais na Conferência, de acordo com a
distribuição geográfica. Os empregadores e os trabalhadores elegem seus próprios
representantes em colégios eleitorais separados.

- O Conselho de Administração possui como funções:
7
8

Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/confer_inter.php, acesso em 30.03.2019.
Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/conselho.php, acesso em 30.03.2019.
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a) decidir sobre a política da OIT; b) estabelecer o programa e o orçamento da OIT; c) eleger
o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

4.1.3 “Bureau”, Repartição ou Secretaria Internacional do Trabalho
É a Secretaria da Organização Internacional do Trabalho, sendo órgão permanente no qual se
concentra a maioria das atividades de administração voltadas para a realização dos objetivos
estratégicos da OIT.
É dirigido pelo Conselho de Administração, que elege, periodicamente, o seu Diretor-Geral.
Cabe aqui transcrever o § 1º., do artigo 10 da Constituição da OIT:
A Repartição Internacional do Trabalho terá por funções a centralização e a
distribuição de todas as informações referentes à regulamentação internacional da
condição dos trabalhadores e do regime do trabalho e, em particular, o estudo das
questões que lhe compete submeter às discussões da Conferência para conclusão das
convenções internacionais assim como a realização de todos os inquéritos especiais
prescritos pela Conferência, ou pelo Conselho de Administração.

A Repartição Internacional do Trabalho, portanto, busca, conforme Ricardo Antônio Silva
Seitenfus (1997, p. 164), alcançar os seguintes objetivos:
“a) preparar os textos das convenções e recomendações; b) divulgar as informa-ções sobre o
mundo do trabalho através de relatórios e publicações periódicas; c) preparar tecnicamente a ordem
do dia das conferências; d) prestar assistência le-gislativa, quando solicitada, aos países-membros; e)
velar pela execução aplicação das convenções firmadas pelos países-membros”.

5 DOCUMENTOS

5.1 Convenção Internacional
Como já salientado por nós (PAMPLONA FILHO; VILLATORE, 2001, p. 68), a
Convenção Internacional é um tratado-lei multilateral, ratificável, que não admite
ressalva. São os instrumentos normativos internacionais mais importantes, que
derivam da Conferência Internacional do Trabalho, órgão da OIT. São editadas e
votadas pelos representantes dos estados membros, dos empregadores e dos
trabalhadores. (...) Para aprovação da Convenção são exigidos os votos favoráveis
de 2/3 dos delegados presentes.

Complementamos (PAMPLONA FILHO; VILLATORE, 2001, p. 69), explicando que:
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A Convenção Internacional adquire vigência no plano internacional doze meses
após a ratificação de pelo menos dois países membros. Se nenhum ou apenas um
país ratificar, não adquire vigência no plano internacional. Adquirida a vigência no
plano internacional, cria-se a obrigação para os Estados membros da OIT de no
prazo de doze ou dezoito meses (o prazo depende do texto da Convenção) submeterse a ratificação, por esta razão; a vigência não se confunde com a eficácia jurídica
resultante de sua aplicação. Ratificação é o processo pelo qual passam as
convenções internacionais para lhes prestar validade e eficácia na ordem jurídica
interna do estado soberano. No Brasil, o Presidente da República é que tem, por
delegação constitucional, a obrigação e o dever de, através de uma mensagem
presidencial, encaminhar para aprovação do Congresso Nacional, a ratificação de
um tratado internacional (é uma obrigação internacional). Aprovada pelo Congresso
Nacional (se não aprovar é arquivado), devolve ao Presidente da República, que por
sua vez não está obrigado a ratificar. Ele pode promulgar ou vetar.

Em relação à vigência da Convenção da OIT, é lembrado (JORGE NETO; CAVALCANTE,
2004, p. 18) que:
a) não se deve confundir vigência internacional da convenção com a sua eficácia
jurídica no âmbito do Estado-membro, ou seja, não se confunde a vigência
internacional com a nacional; b) a vigência internacional da convenção inicia-se a
partir do momento em que o instrumento é adotado pela Conferência, sendo
assinado pelo Presidente da referida reunião e pelo Diretor-Geral da RIT.

5.2 Recomendação Internacional
Da mesma forma, explicamos (PAMPLONA FILHO; VILLATORE, 2001, p. 69) que:
A Recomendação, por sua vez, é o instrumento normativo também aprovado por
conferência de organismo internacional, porém não sendo ‘tratados internacionais’,
haja vista que não são suscetíveis de ratificação, não criando, salvo exceções,
obrigações para os Estados membros, apenas sugerindo normas que podem ser
adotadas pelo legislador dos países membros.

6 IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO INTERNACIONAL
Pensando em fomentar agilidade dos Estados Membros em ratificar algumas Convenções
entendidas como mais importantes, a Organização Internacional do Trabalho – OIT – aprovou, em
19 de junho 1998, a “Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho”,
invocando a fiel observância do respeito aos direitos fundamentais, mediante o acesso a um trabalho
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de
assegurar uma vida digna. Desse modo, ao buscar a renovação do compromisso universal entre
Países Membros, a Declaração conclama a todos à realização do “objetivo de manter o vínculo entre
progresso social e o crescimento econômico, de modo a “assegurar aos próprios interessados a
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possibilidade de reivindicar livremente e em igualdade de oportunidades uma participação justa nas
riquezas a cuja criação têm contribuído, assim como a de desenvolver plenamente seu potencial
humano”.
A OIT releva a necessária observância pelos seus Estados Membros, das disposições
previstas em suas Convenções, mesmo sem a sua ratificação, das quais destaca como fundamentais
os princípios e direitos relativos à liberdade sindical e ao reconhecimento efetivo do direito de
negociação coletiva; à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; à
abolição efetiva do trabalho infantil; e à eliminação da discriminação em matéria de emprego e
ocupação.9
Rúbia Zanotelli de Alvarenga explica que “a aplicabilidade e a efetividade das Convenções
Fundamentais da OIT no Brasil são de suma importância, por este país estar inserido em um mundo
cada vez mais globalizado, que prioriza a prevalência do lucro desordenado e a redução do Estado
Social em detrimento da dignidade de todo ser humano que vive (ou que sobrevive) do trabalho.
Portanto, adotá-las implica proteger o ser humano em toda sua magnitude. O Brasil clama
com urgência (ou com emergência) por uma sociedade comprometida com a conscientização, com a
adoção, com a promoção e com a proteção dos valores sociais pela formação de uma ordem éticojurídica voltada para o desenvolvimento humano e social e para o bem-estar do trabalhador [...].
A finalidade e o objeto do Direito Internacional do Trabalho são universalizar os princípios
de justiça social, assim como, para além, buscar a uniformização das normas jurídicas dos EstadosMembros ou signatários da OIT. Ademais, também constitui finalidade desta Organização, a partir
de sua estrutura normativa, estabelecer – pelo princípio da vedação do retrocesso social – a
progressividade dos direitos sociais dos trabalhadores pela sua ampliação em âmbito internacional”,
segundo (ALVARENGA, 2018, p. 121).
A OIT também publicou uma Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa,
que foi adotada pela Conferência Internacional do Trabalho na 97ª. Sessão, em Genebra, em 10 de
junho de 2008. Reflete um amplo consenso sobre a necessidade de se alcançar uma globalização
mais humanista, para que todos tenham acesso aos melhores resultados conquistados, por meio de
um trabalho digno.
A Conferência Internacional reconhece e declara que “num contexto marcado por mudanças
aceleradas, os compromissos e esforços dos Membros e da Organização visando a colocar em prática
o mandato constitucional da OIT, particularmente pelas normas internacionais do trabalho, para
Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. In: “Constituição da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) e seu Anexo (Declaração de Filadélfia)”. SCALÉRCIO, Marcos; MINTO, Tulio Martinez. “Normas da
OIT organizadas por temas”. São Paulo: LTr, 2016, p. 414.
9
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situar o pleno emprego produtivo e o trabalho decente como elemento central das políticas
econômicas e sociais, deveriam basear-se nos quatro igualmente importantes objetivos estratégicos
da OIT, sobre os quais se articula a Agenda do Trabalho Decente e que podem resumir-se da
seguinte forma: [..] promover o emprego criando um entorno institucional e econômico sustentável
de modo que os indivíduos possam adquirir e atualizar as capacidades e competências necessárias
que permitam trabalhar de maneira produtiva para sua própria realização pessoal e bem-estar
coletivo [..]; respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais no trabalho, que são
de particular importância, tanto como direitos como condições necessárias para a plena realização
dos objetivos estratégicos [...]”.10
É um documento para renovar a importância da OIT, tendo por base os valores e princípios
consagrados em sua Constituição para enfrentar e vencer os desafios do Século XXI.
A Organização Internacional do Trabalho deve e está sempre atenta às transformações que
ocorrem no mundo do trabalho e se preocupa com o futuro do trabalho no planeta, realçando a
observância dos princípios de proteção do trabalho, a serem adequados às diversas variações de
emprego, de forma mais dinâmica e evolutiva. Ela então criou, em 30 de agosto de 2017, a Comissão
Global sobre o Futuro do Trabalho: “la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo inició sus
trabajos en octubre de 2017 por invitación del Director General de la OIT. Durante el año
siguiente, se reunió en cuatro ocasiones, la última de las cuales tuvo lugar en noviembre de 2018.
Hemos entablado una conversación progresiva sobre todos los aspectos relativos al mundo del
trabajo, en el curso de la cual se han definido cuáles son los principales problemas y las
oportunidades que se plantean y hemos tratado de formular algunas recomendaciones sobre las
medidas que deberían tomar todas las partes interesadas, en particular los gobiernos, los
empleadores y los sindicatos”.11
Há complemento de que esse novo organismo global “deverá realizar uma investigação
aprofundada sobre o futuro do trabalho, a fim de fornecer uma base analítica para garantir a
concretização da justiça social no século XXI. A Comissão irá focar especialmente na relação entre
trabalho e sociedade, no desafio de criar empregos decentes para todos, na organização do trabalho e
da produção e na governança do trabalho”.12

10

Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa. Disponível em:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilobrasilia/documents/genericdocument/wcms_336918.pdf: > Acesso em 24 de setembro de 2018.
11
Informe
de
la
Comisión
Mundial
sobre
el
Futuro
del
Trabajo.
Disponível
em:
http://www.cuestaduarte.org.uy/noticias/item/730-informe-de-la-comisi%C3%B3n-mundial-sobre-el-futuro-del-trabajo.
Acesso em 24 de setembro de 2018.
12
Com 28 membros, OIT lança Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_571065/lang--pt/index.htm.> Acesso em 12 de setembro de 2018.
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No dia 22 de janeiro de 2019, ano de aniversário de 100 anos da OIT, foi publicado trabalho
importante: “Los avances tecnológicos – la inteligencia artificial, la automatización y la robótica –
crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición
podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de
hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar
desfasadas rápidamente. La ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de
trabajo a medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros
puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus
industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos. La evolución demográfica no
es un factor desdeñable. Si bien es cierto que el aumento de la población juvenil en algunas regiones
del mundo y el envejecimiento de la población en otras pueden ejercer presión sobre los mercados
de trabajo y los sistemas de la seguridad social, estos cambios abren nuevas vías que nos brindan la
posibilidad de contar con sociedades activas, basadas en los cuidados y la inclusión.
Tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan estas transformaciones profundas
para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de oportunidades y
justicia social; así como, en última instancia, reforzar nuestro tejido social.
Aprovechar el momento: Revitalizar el contrato social”.13
A OIT visa desenvolver cada vez mais uma cultura local - tanto pelos poderes públicos,
quanto pela própria sociedade - que favoreça a plena aplicação dessas normas internacionais de
proteção dos direitos humanos. Por decorrência, abre-se a oportunidade de favorecer, em quaisquer
circunstâncias, o acesso ao trabalho decente para toda pessoa em busca da satisfação de suas
necessidades e do real sentido de sua vida, por meio de suas realizações de ordens cultural,
econômica e social.
O trabalho publicado em 22 de janeiro de 2019 traz a sua importância, da seguinte forma: Un
programa centrado en las personas. Proponemos un programa centrado en las personas para el
futuro del trabajo que fortalezca el contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan
en el centro de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial. Este programa se
asienta en tres ejes de actuación, que combinados entre sí generarían crecimiento, igualdad y
sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras […]: 1. APROVECHAR EL MOMENTO.
Nuestra subsistencia se basa en el trabajo. Gracias al trabajo podemos satisfacer nuestras necesidades
materiales, evitar la pobreza y construir una vida digna. Más allá de satisfacer nuestras necesidades
materiales, el trabajo puede contribuir a darnos una sensación de identidad, de pertenencia y de
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propósito. También amplía el abanico de opciones que se nos presentan y nos permite vislumbrar un
futuro más optimista. El trabajo también tiene importancia colectiva al establecer una red de
conexiones e interacciones que forjan la cohesión social. La organización del trabajo y de los
mercados laborales es esencial para determinar el grado de igualdad que alcanzan nuestras
sociedades.14
Almeja-se que os supracitados princípios sejam realmente adotados pelos Estados Membros,
para que os seus cidadãos consigam trilhar seus caminhos com dignidade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso intuito, no presente trabalho, foi o de proporcionar uma análise suscinta da
Organização Internacional do Trabalho para demonstrar a importância da principal organização
internacional relacionada com as relações do trabalho e com a paz social, além de levantar
modificações que vem realizando em nossa sociedade como um todo.
Por fim, analisamos resumidamente a preocupação da OIT com o futuro do trabalho, já
sentida em nossa sociedade, esperando que cheguemos a mais 100 anos podendo continuar a
protege-la.
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A LEI APLICÁVEL AO TELETRABALHO TRANSNACIONAL
FRENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS UTILITARISTAS DA TOMADA
DE DECISÃO DO INTÉRPRETE

THE APPLICABLE LAW TO TRANSNATIONAL TELEWORK
AND THE UTILITARIAN CONSEQUENCES OF THE
INTERPRETER DECISION MAKING

Manoela De Bitencourt1

RESUMO: O presente trabalho apresenta a discussão acerca da lei aplicável nas relações de
teletrabalho transnacional. As novas tecnologias permitiram a realização do trabalho a distância, em
local remoto do estabelecimento do empregador e em outro país. Deste modo, possível o surgimento
de um conflito de leis no espaço, tendo em vista a possibilidade de incidência de mais de um
ordenamento jurídico sobre a relação laboral. Dentre outros elementos de conexão existentes no
Direito, há a possibilidade de aplicar à relação a lei do país onde ocorre a prestação dos serviços, por
meio do critério da territorialidade, que é a lei que se aplica aos demais trabalhadores da empresa. E,
por outro lado, o Direito do Trabalho, o qual orienta-se pelo princípio da proteção, elege a norma que
for mais favorável , dentre as possíveis incidentes na relação jurídica de teletrabalho transnacional.
Dessa forma, o intérprete deverá realizar uma tarefa exegética e escolher uma lei para regulamentar a
relação jurídica transnacional. O argumento consequencial permite ao intérprete utilizar fatores
externos à norma, princípios, diante das especificidades do caso concreto. A escolha da norma mais
favorável ao contexto demonstra um argumento consequencialista, enfatiza a utilização de fatores
externos à norma, para a tomada de decisão. Portanto, deve ser escolhida a norma mais favorável
para a coletividade: trabalhador, trabalhadores, empresa e sociedade. Uma análise do caso concreto
deve ser feita, bem como analisada as consequências da tomada de decisão. A escolha utilitária deve
orientar o intérprete de modo a propiciar o bem comum e a felicidade para o maior número de
pessoas possíveis, garantindo, assim, a efetividade dos direitos fundamentais trabalhistas e da
coletividade.
Palavras-Chave: Bem comum, Teletrabalho transnacional, Utilitarismo.
ABSTRACT: This paper presents the discussion about the applicable law in transnational
teleworking relations. The new technologies allowed remote work to be carried out, in a remote
location of the employer's establishment and in another country. In this way, it is possible the
emergence of a conflict of laws in the space, in view of the possibility of incidence of more than one
legal system on the labor relation. Among other elements of connection existing in the Law, there is
the possibility of applying to the relationship the law of the country where the services occur,
Doutoranda e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Integrante
qualificada como pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho”, sob a
coordenação da Profa. Dra. Denise Pires Fincato. Professora na Universidade de Passo Fundo – UPF. Advogada
integrante da sociedade Bitencourt Advogados. manoela@bitencourt.adv.br
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through the criterion of territoriality, which is the law that applies to other employees of the
company. And, on the other hand, the Labor Law, which is guided by the principle of protection,
elects the most favorable norm, among the possible incidents in the legal relationship of transnational
telecommuting. In this way, the interpreter must perform an exegetical task and choose a law to
regulate the transnational legal relationship. The consequential argument allows the interpreter to use
factors external to the norm, principles, given the specificities of the concrete case. The choice of the
most context-friendly norm demonstrates a consequentialist argument, emphasizing the use of
factors external to the norm, for decision making. Therefore, the most favorable norm for the
collectivity must be chosen: workers, workers, company and society. An analysis of the concrete
case must be made, as well as analyzed the consequences of the decision making. The utilitarian
choice should guide the interpreter in such a way as to provide the common good and happiness for
as many people as possible, thus guaranteeing the effectiveness of fundamental labor and collective
rights.
Keywords: Common good, Transnational telework, Utilitarianism.
INTRODUÇÃO
O fenômeno da globalização e todos os seus aspectos subjacentes fazem surgir no cotidiano
trabalhista uma nova modalidade de prestação de serviços à distância, que é o teletrabalho. Neste
caso, o empregado é contratado para executar o serviço em sua própria casa, em telecentros, ou em
outro estado ou país.
Assim, nos dias atuais, é muito expressivo o número de trabalhadores contratados para prestar
serviços à distância. O contexto das relações laborais sofreu profundas transformações nos últimos
tempos. O uso das tecnologias da informação e da comunicação, notoriamente a Internet, possibilita
a realização do trabalho à distância, de forma subordinada ou não. O teletrabalho se consolida num
cenário chamado de sociedade da informação (marcada pelo uso das tecnologias) e significa uma
nova forma de realizar o labor, prestado à distância, fora das dependências físicas do estabelecimento
do empregador, mas mediando-se o distanciamento com a tecnologia.
O objetivo do presente artigo é discorrer acerca do instituto do teletrabalho, enquanto (nova)
modalidade de prestação de serviços, inserida no contexto da sociedade tecnológica e informacional,
de forma transnacional, tendo em vista que pode ser executado em outro país, possibilitando o
surgimento de um conflito de leis trabalhistas no espaço.

1 NOVAS TECNOLOGIAS: O SURGIMENTO DO TELETRABALHO
O teletrabalho não é modalidade de prestação de serviços recente, tem-se notícias de seu uso,
ao menos desde meados do século XX, notadamente com a propagação das tecnologias que
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permitiram a comunicação e o amplo acesso à informação. O fenômeno da globalização, juntamente
com estes elementos fez com que o mundo seja ou possa ser plano. (FRIEDMAN, 2009, p. 23).
Alguns registros apontam que o teletrabalho surgiu em 1857 com as estradas de ferro de John
Edgard Thompson, presidente da empresa Pennsylvania Railroad nos Estados Unidos, ao
implementar um sistema de telégrafo para gerenciar divisões remotas. (NILLES, 1997, p. 56).
Todavia, somente na década de 70 é que o teletrabalho entra no debate administrativo,
quando Jack Nilles, dirigindo um projeto sobre telecommuting, possibilitou eliminar-se o trajeto de
casa ao trabalho, por meio de recursos das tecnologias de comunicação e informação. (NILLES,
1997, p. 57).
Posteriormente, o uso da tecnologia da informação e da comunicação propiciou o surgimento
da sociedade da informação. A partir desse cenário, transformações de ordem cultural, institucional,
empresarial, dentre outras, ocorreram na sociedade, transformando-a na Sociedade do
Conhecimento. É nesse contexto que surge no campo empresarial a figura do teletrabalho.
Pode-se dizer que o teletrabalho é fenômeno decorrente da globalização e dos avanços
tecnológicos, embora existam estudos que demonstrem origens mais remotas. (FINCATO;
CRACCO NETO, 2013, p. 58). Essa nova forma de prestação dos serviços afeta as estruturas sociais
e empresariais, surgindo novas relações entre Estados e entre empresas de países distintos em razão
das facilitações permitidas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’S).
Maria Margareth Garcia Vieira explica com propriedade que a globalização cultural, sendo
uma consequência do processo globalizador e fazendo parte deste, se reproduz na velocidade
acelerada das telecomunicações dos dias atuais, bem como nos avanços tecnológicos e no processo
de ocidentalização do mundo. (2005, p. 27).
Nesse contexto, são oportunas as palavras de Klaus Schwab:
O surgimento de um mundo em que o paradigma dominante do trabalho pode ser
mais uma série de transações entre um trabalhador e uma empresa do que uma
relação duradoura foi, há 15 anos, descrito por Daniel Pink em seu livro Free Agent
Nation. Essa tendência foi bastante acelerada pelas inovações tecnológicas.
Atualmente, a economia sob demanda está alterando de maneira fundamental nossa
relação com o trabalho e o tecido social no qual ele está inserido. Mais
empregadores estão usando a “nuvem humana” para que as coisas sejam feitas. As
atividades profissionais são separadas em atribuições e projetos distintos; em
seguida, elas são lançadas em uma nuvem virtual de potenciais trabalhadores,
localizados em qualquer lugar do mundo. Essa é a nova economia sob demanda, em
que os prestadores de serviço não são mais empregados no sentido tradicional, mas
são trabalhadores bastante independentes que realizam tarefas específicas. (2016, p.
53-54).
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Novas formas de contratos sociais e de empregos estão surgindo, adequados à mudança da
força de trabalho e à natureza evolutiva do trabalho. Devemos limitar as desvantagens da nuvem
humana em termos de possível exploração, enquanto ela não estiver cerceando o crescimento do
mercado de trabalho, nem impedindo as pessoas de trabalhar da forma que desejarem. Se não
conseguirmos fazer isso, a quarta revolução industrial poderá nos conduzir para o lado negro do
futuro do trabalho [...]. (SCHWAB, 2016, p. 55).
Com efeito, percebe-se que esse modelo de relação trabalhista confeccionado com base em
contratos digitais, aleatórios, flexíveis, é a nova economia sob demanda. É a realidade que se põe,
diante dos novos aparatos tecnológicos. A relação de emprego não se sustenta mais. Assim, os
operadores do direito têm de lidar com essa situação que se coloca, que não terá mais volta.
Convém trazer os ensinamentos de Jeremy Rifkin:
Estamos entrando em uma nova era de marcados globais e de produção
automatizada. A estrada para uma economia quase sem trabalhadores está à vista. Se
essa estrada leva a um porto seguro ou a um terrível abismo dependerá de como a
civilização irá se preparar para a era pós-mercado que virá logo após a Terceira
Revolução Industrial. O fim do trabalho poderia significar a sentença de morte para
a civilização, como a conhecemos. O fim do trabalho poderia também sinalizar uma
grande transformação social, um renascimento do espírito humano. O futuro está em
nossas mãos. (2004, p. 290).

A pesquisadora da área de relações internacionais e ciência política, Anushya Devendra,
afirma que “a tecnologia mudará radicalmente o futuro do emprego, sendo tempo de um novo
diálogo sobre os direitos dos trabalhadores”. (2017).
Os dias de hoje em que as tecnologias disruptivas assolam o cenário mundial, alterando a
economia, as formas de produção do capital e, até mesmo, as relações de trabalho, faz com que um
novo debate passa a ser posto, na medida em que essas mudanças requerem novos paradigmas de
enfrentamento. Entende-se que o direito ao trabalho é um diálogo que deve ser posto em pauta na
atualidade, na medida em que o futuro do direito do trabalho reclama por esse debate, face ao
impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho.
Num contexto de era digital, de Bitcoin, Don Tapscott e Alex Tapscott propõem uma
revolução chamada Blockchain. Segundo os autores,
Com o crescimento de uma plataforma global de identidade, confiança, reputação e
transações ponto a ponto, nós finalmente poderemos rearquitetar as profundas
estruturas das organizações para a inovação, a criação de valor compartilhado e,
talvez, até mesmo para a prosperidade para a maioria, em vez de riqueza para a
minoria. Isso não significa corporações menores em termos de receita ou impacto.
Pelo contrário, estamos falando de construir companhias do século XXI, algumas
que podem ser geradoras de massivas fortunas e poderosíssimas nos seus
respectivos mercados. Nós acreditamos que as empresas se parecerão muito mais
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com redes, do que com hierarquias verticalmente integradas como na era industrial.
Existe, portanto, uma oportunidade de distribuir (não redistribuir) riqueza de uma
maneira mais democrática. (2016, p. 53).

As novas tecnologias e a globalização foram as grandes responsáveis pela relação, cada vez
mais estreita, entre os indivíduos, empresas e cidadãos de um modo geral, inclusive transpondo as
barreiras de determinado país. Nas palavras de Thomas Friedman (2009, p. 27), houve um
achatamento do mundo, na medida em que a presença física das pessoas bem como dos
trabalhadores passa a ser insignificante.
Com efeito, a tecnologia e a internet possibilitam o surgimento da contratação à distância e a
possibilidade de prestação de serviços de forma remota, sem ter que se deslocar até o
estabelecimento da empresa.
Surge um mundo de contratos inteligentes, empresas autônomas distribuídas, onde softwares
inteligentes assumem o comando, o que possibilita um novo modelo de negócio ou uma revolução
dos negócios antigos. (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016, p. 53).
Segundo Vólia Bomfim Cassar, “a globalização e o progresso nas telecomunicações
propiciaram o aumento de contratação de trabalhadores à distância”. (2010, p. 181).
Com efeito, a tecnologia e a internet possibilitam o surgimento da contratação à distância e a
possibilidade de prestação de serviços de forma remota, e em outro país, sem ter que se deslocar até
o estabelecimento da empresa.
Jack Nilles, fundador do fenômeno, na década de setenta, propunha como definição a ideia de
teletrabalho como qualquer forma de substituição de deslocamentos relacionados com a atividade
laboral pelas tecnologias da informação, dizendo ser possível enviar o trabalho ao trabalhador, ao
invés de enviar o trabalhador ao trabalho. (Apud PEREZ DE LOS COBOS; THIBAULT ARANDA,
2001, p. 15).
Assim, teletrabalho significa, de acordo com uma interpretação literal do termo, trabalho à
distância (FINCATO, 2006, p. 47), mas atualmente diz-se-o especificação deste. Ou seja, nem todo o
trabalho à distância será teletrabalho.
O teletrabalhador presta serviços de maneira constante e subordinada a empregador com
estrutura principal localizada em região remota do local da efetiva prestação do serviço, em caráter
oneroso (FINCATO, 2006, p. 48). Para a prestação dos serviços o trabalhador utiliza meios de
telecomunicação para o recebimento, trato e transmissão de informação. (FINCATO, 2011).
Portanto, o teletrabalho é modalidade de trabalho, a partir da qual alguém presta serviços por
meio

das

ferramentas

de

comunicação

e

informação

(notoriamente internet),

distante

geograficamente de seu tomador de serviços. A relação poderá ser autônoma ou subordinada,
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importando ao Direito do Trabalho a segunda hipótese, quando se apresentará como contrato
empregatício (espécie do gênero laboral).
O artigo 6º da CLT, equipara o trabalho à distância ao trabalho presencial e permite ao
empresário dirigir, supervisionar e controlar seus empregados mediante o uso de meios telemáticos.
A Lei 13.467, de março de 2017, que dispõe sobre a reforma trabalhista, prevê nos arts. 75-A ao 75E, algumas regras acerca da regulamentação do Teletrabalho no Brasil.
Na Organização Internacional do Trabalho, o teletrabalho é normatizado pela Convenção n.
1772 de 1996, sobre trabalho em domicílio e pela Recomendação n. 1843, não ratificadas pelo Brasil.
Sem dúvida, o teletrabalho veio para ficar. Assim como a globalização e as tecnologias de
informação e comunicação que tornam o mundo plano, como já dito. No entanto, é tarefa de
operadores e pesquisadores jurídicos apontam os prováveis efeitos funestos que podem vir em anexo
às maravilhas do trabalho a distância. Se não houver (de parte dos interessados e dos que têm o dever
legal e institucional de tutelá-los) a devida atenção e pontual atuação, prejuízos graves ocorrerão e,
seguramente, não se limitarão ao patrimônio jurídico de um trabalhador individualmente
considerado, sequer à estrutura socioeconômica de seu país de origem. Atingirão ao conjunto de
direitos sociais galgados pela humanidade nos últimos séculos que serão deixados às gerações
futuras irremediavelmente aniquilados. (FINCATO, 2011, p. 371).
É nesse contexto que reside a importância de estudar essa temática, dada essa inovação
proporcionada pela tecnologia, os impactos que geram no sistema jurídico e a possibilidade de um
conflito de leis trabalhistas no espaço que essa nova modalidade pode causar.

2 O TELETRABALHO TRANSNACIONAL E O CONFLITO DE LEIS TRABALHISTAS
NO ESPAÇO
O fato de a prestação de serviços ocorrer em um mundo virtual faz com que o teletrabalhador
possa se encontrar em qualquer lugar do mundo para a sua atividade, sendo empregado ou não, e
2

Trabalho a domicílio significa trabalho realizado por uma pessoa, na sua residência ou em outro local que não seja o
local de trabalho do empregador, remunerado, resultando num produto ou serviço especificado pelo empregador,
independentemente de quem provê o equipamento, materiais ou outros insumos, a não ser que esta pessoa tenha o grau
de autonomia e independência econômica para ser considerado trabalhador independente segundo as leis nacionais.
3
A expressão trabalho em domicílio significa o trabalho realizado no próprio domicílio do trabalhador, ou em outro
local, em troca de remuneração, com o fim de elaborar produto ou serviço conforme especificações do empregador,
independentemente de quem proporcione os equipamentos e materiais utilizados para a prestação (art. 1º); Deve haver
igualdade de tratamento com os outros empregados com respeito à remuneração, aos direitos previdenciários, idade
mínima de admissão e proteção à maternidade (art. 4º); quando for permitida a terceirização do trabalho em domicílio as
responsabilidades dos tomadores de serviços e intermediadores serão fixadas conforme a legislação e jurisprudência
nacionais do país (art. 8º), da Organização Internacional do Trabalho. TYBUSCH, Jerônimo Siqueira; NUNES, Denise
Silva. O Teletrabalho sob o enfoque da sustentabilidade multidimensional. In: COLNAGO, Lorena de Mello Rezende;
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prestando serviços a um tomador de nacionalidade diversa. Nesse contexto, possível é surgir um
conflito de leis trabalhistas no espaço.
Dentre os critérios eleitos pelo Direito Internacional Privado, como elementos de conexão a
fim de solucionar o conflito de leis no espaço, tem-se principalmente o princípio da territorialidade e
o princípio da norma mais favorável, sendo este último eleito pelo Direito do Trabalho.
Segundo Octávio Bueno Magano (MAGANO, 1987, p. 917), a regra a ser aplicada aos casos
de conflito de leis trabalhistas no espaço é a da lex loci laboris, ou seja, a lei do lugar da execução do
contrato de trabalho, a lei do país de prestação dos serviços pelo trabalhador, pois não se concebe a
ideia de se aplicarem ordenamentos jurídicos diversos a trabalhadores de um mesmo território.
A Convenção de Roma no seu art. 6°, 2, letra a4 dispõe no sentido de aplicar a lei do país
onde o trabalhador presta habitualmente o seu trabalho.
O projeto de lei n. 4505/2008, que trata da regulamentação do teletrabalho no Brasil, prevê,
no artigo 9º, a lei do local da prestação dos serviços como competente para reger a relação jurídica
de teletrabalho.
Os que advogam no sentido de aplicar a lei do local da prestação dos serviços entendem que
não seria admissível aplicar ordenamentos jurídicos distintos a trabalhadores que laboram em um
mesmo território a um mesmo empregador e nas mesmas condições. Nesse sentido, manifesta-se
Christiane Bernardes de Carvalho Mello:
seria realmente confuso e injusto imaginar, por exemplo, no nosso país (ou em
qualquer outro) uma empresa que possua trabalhadores de várias nacionalidades e,
no que concerne, por exemplo, às horas extras, tenha que dar tratamento
diferenciado para brasileiros, japoneses e espanhóis. Esses trabalhadores
estrangeiros devem sujeitar-se às normas, aos costumes e à realidade do país em que
está sendo executado o labor. (2005, p. 39).

Segundo Arnaldo Sussekind, a tendência universal de se assegurar igualdade de direitos aos
nacionais e estrangeiros que prestam serviços, como empregados, em determinado país e a
circunstância de ser a legislação do trabalho constituída, em parte, de normas de direito público e, em
parte, de normas de direito privado que, no entanto, possuem, geralmente, o caráter de ordem
pública, fundamentam o generalizado apelo à lei de lugar da prestação do trabalho. O tratamento aos
CHAVES JUNIOR, José Eduardo de Resende; ESTRADA, Manuel Martín Pino (Coord.) Teletrabalho. São Paulo: LTr,
2017, p. 71.
4
Art. 6° Contrato individual de trabalho
[...] 2- Não obstante o disposto no art. 4°, e na falta de escolha feita nos termos do art. 3°, o contrato de trabalho é
regulado: a) Pela lei do país em que o trabalhador, no cumprimento do contrato, presta habitualmente o seu trabalho,
mesmo que tenha sido destacado temporariamente para outro pais. CONVENÇÃO DE ROMA. 19 de jun. de 1980.
Convenção
sobre
a
lei
aplicável
às
obrigações
contratuais.
Disponível
em:
<http://elsalusiada.no.sapo.pt/Conven%E7%E3o%20de%20Roma%20-%20texto%20da%20lei.pdf>. Acesso em: 14 set.
2011.
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empregados deve ser dado de maneira igual, sem distinção nenhuma. Mesmo sendo menos benéfica
a lei do país da execução do serviço do que a lei do lugar de origem do trabalhador, é a que vai ser a
competente, em razão de garantir a igualdade entre todos. (Apud MELLO, 2005, p. 39).
Assim, de acordo com este entendimento, as relações dos teletrabalhadores que laboram em
nível transnacional, isto é, em uma situação na qual o lugar da prestação de serviços está situado em
país diverso do da sede da empresa com a utilização de meios informáticos, devem ser regidas pela
lei do país onde se está prestando o serviço, ou seja, a mesma lei que se aplica aos naturais daquele
país.
Por outro lado, o Direito do Trabalho elege como elemento de conexão o princípio da norma
mais favorável, ou seja, dentre as leis soberanas que podem incidir à relação de teletrabalho
transnacional, aplica-se aquela que, no seu conjunto, maiores benefícios outorgar ao trabalhador.
Este critério de conexão encontra fundamento, no caput do art. 7º da Constituição Federal. Ao
trabalhador deve ser garantido um mínimo de direitos, na medida em que o Estado Democrático de
Direito ou Estado Social deve assegurar aos trabalhadores uma máxima eficácia de um direito social
a prestação, razão pela qual a Constituição Federal prevê, no caput do art. 7º, a melhoria da condição
social dos trabalhadores, elevando em nível constitucional, o princípio da norma mais favorável.
O Ministro Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 62) afirma que o princípio da norma mais
favorável encontra-se claramente assumido pela Constituição da República no Capítulo II do Título
II da Carta Magna (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), isto é, no art. 7º, caput.
Na legislação infraconstitucional, tem-se o art. 3º, II, da Lei 7.064/825, que trata da
contratação ou transferência de trabalhadores para prestação de serviços no exterior, como
fundamento legal do princípio da norma mais favorável.
No direito internacional, o inciso VIII do art. 196 da Constituição da OIT prevê a diretriz no
sentido de que não podem ser aplicadas condições menos favoráveis aos trabalhadores diante da
existência de condições que sejam mais benéficas. Assim, esse instrumento servirá de fundamento
para a aplicação da norma que for mais favorável ao teletrabalhador, dentre as incidentes a essa
relação jurídica internacional.
5

Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente
da observância da legislação do local da execução dos serviços:
II a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei,
quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria.
6
Em nenhum caso se poderá considerar que a adoção de uma convenção ou uma recomendação pela Conferência, ou a
ratificação de uma convenção por qualquer Membro – refere-se às Convenções e Resoluções da OIT – prejudicará
qualquer lei, sentença, costume ou acordo que garanta aos trabalhadores condições mais favoráveis que as que figurem
no convênio ou recomendação.
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Essa foi a preocupação lançada pela OIT no último Forum de Diálogo Global sobre os
Desafios e Oportunidades do Teletrabalho para os Trabalhadores e Empregadores nos Serviços de
Tecnologia da Informação e da Comunicação e Setores de serviços financeiros. O documento foi
preparado pelo Escritório do Trabalho Internacional e, dentre outras preocupações:
Uma questão final que os constituintes da OIT refletem sobre o fato de que hoje as
ferramentas tecnológicas significam que já não é tecnicamente impossível para os
empregadores em qualquer lugar, incluindo nas TIC e serviços financeiros,
empregar trabalhadores qualificados como teletrabalhadores em tempo integral - isto
é, fora da sua empresa de país de domicílio. Isto dá origem a questões como qual a
lei trabalhista aplicável? - a do país em que o empregador está localizado ou onde o
teletrabalhador está funcionando? que impacto que isso teria sobre tais pilares do
trabalho decente, como a liberdade de associação, representação coletiva, regimes de
segurança social e diálogo social em geral, dado o fato de que o força de trabalho
seria então dispersa entre os países - e mesmo as regiões - com diferentes leis
trabalhistas? Esta não é uma mera hipótese [...]. (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017).

Nesse contexto, é possível a incidência de mais de uma norma ao contrato de trabalho normas oriundas de soberanias distintas – cabendo ao intérprete, dentre as normas incidentes, aplicar
uma ao caso concreto de modo a regulamentar a relação jurídica trabalhista. Na escolha, pelo
intérprete, da norma a ser aplicada ao contrato de teletrabalho transnacional, resta analisar se a sua
tomada de decisão deve ser formalista ou deve ser analisado o caso concreto em específico valorando
os fatores externos à norma.

3 A LEI APLICÁVEL AO TELETRABALHO TRANSNACIONAL FRENTE ÀS
CONSEQUÊNCIAS UTILITARISTAS DA TOMADA DE DECISÃO DO INTÉRPRETE
Ao tentar solucionar o conflito de leis no espaço, o intérprete deve escolher uma das leis
incidentes ao caso. E qual lei deve ser a escolhida? A lei do país da nacionalidade do trabalhador? A
lei do país onde o tomador possui sua sede? A lei do local onde os serviços estão sendo executados?
Diante disso, o intérprete deve atentar para dois objetivos: o primeiro é tentar buscar o bem comum,
o bem-estar social do trabalhado e, por último, a pujança econômica da empresa.
Assim, na tentativa de unir esses fatores aliados à ideia de uma interpretação coletiva, isto é,
na busca pela prevalência do coletivo sobre o individual, o intérprete pode se utilizar da doutrina
utilitarista para a sua tomada de decisão que, em suma, prefere o bem comum à justiça individual do
caso concreto.
Bentham (1748-1832) fundou a doutrina utilitarista. O mais elevado objetivo da moral é
maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo com Bentham, a
coisa certa a fazer é aquela que maximizará a felicidade. (SANDEL, 2007, p. 328).
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Parcela da doutrina identifica que a jurisprudência previdenciária do Supremo Tribunal
Federal (e também dos demais órgãos judiciários) pauta-se pelo critério utilitarista (SAVARIS,
2011).
Michael Sandel explica:
Uma maneira de pensar a coisa certa a fazer, talvez a maneira mais natural e
familiar, é perguntar o que produzirá a maior felicidade para o maior número de
pessoas. Essa maneira de pensar sobre a moralidade encontra sua declaração mais
clara na filosofia de Jeremy Bentham (1748-1832). Em sua Introdução aos
Princípios da Moral e da Legislação (1789), Bentham argumenta que o princípio da
utilidade deve ser a base da moralidade e do direito. John Stuart Mill fala que o
argumento dele não depende de qualquer noção de direito abstrato, somente no
princípio do maior bem para o maior número de pessoas7. (2007, p. 329).

O Utilitarismo de Jeremy Bentham está aberto para um número de objeções. Uma é que
maximizar utilidade, ou coletar felicidade, pode vir à custa de violar direitos individuais. Suponha,
por exemplo, que uma grande maioria despreza uma religião minoritária, e quer que ela seja banida.
A felicidade da maioria justificaria banir a religião de poucos? John Stuart Mill (1806-1873)
procurou resgatar o utilitarismo das objeções às quais a versão de Bentham parecia vulnerável 8.
(SANDEL, 2007, p. 09).
Sandel explica:
Por utilidade entende-se que a propriedade em qualquer objeto, em que ela tende a
produzir benefício, vantagem, prazer, bem, ou felicidade, ou para evitar o
acontecimento de mágoa, dor, mal ou infelicidade à parte cujo interesse é
considerado: se a parte for a comunidade em geral, então, a felicidade da
comunidade: se um indivíduo particular, então, a felicidade desse indivíduo9. (2007,
p. 10).

O utilitarismo somente surge na Inglaterra com Jeremy Bentham (1748-1832), e,
posteriormente, ganha novos contornos com John Stuart Mill: […] no sentido estrito e corrente do
termo, o utilitarismo é a doutrina elaborada por Jeremy Bentham, e aperfeiçoada por John Stuart
Mill, o mais célebre filósofo inglês do século XIX. Nas origens da doutrina, segundo as palavras do
7

One way of thinking about the right thing to do, perhaps the most natural and familiar way, is to ask what will produce
the greatest happiness for the greatest number of people. This way of thinking about morality finds its clearest statement
in the philosophy of Jeremy Bentham (1748-1832). In his Introduction to the Principles of Morals and Legislation
(1789), Bentham argues that the principle of utility should be the basis of morality and law [...].
8
Bentham’s utilitarianism is open to a number of objections. One is that maximizing utility, or collective happiness, may
come at the expense of violating individual rights. Suppose, for example, that a large majority despises a minority
religion, and wants it banned. Would the happiness of the majority justify banning the religion of the few? John Stuart
Mill (1806-1873) sought to rescue utilitarianism from the objections to which Bentham's version seemed vulnerable.
9
By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or
happiness, or to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if
that party be the community in general, then the happiness of the community: is a particular individual, then the
happiness of that individual.
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próprio Bentham, encontramos por um lado o materialismo francês das Luzes – e principalmente a
filosofia de Helvécios, que pensa ter descoberto no interesse, ou melhor, no interesse bem
compreendido […] o único critério racional concebível da moral e da justiça reside na maior
felicidade da maioria. (CAILLÉ; LAZZERI; SENELLART, 2006, p. 495).
John Stuart Mill (1806 – 1873) era filho de James Mill, e este foi amigo e discípulo de
Bentham. Os trabalhos de Stuart Mill são uma árdua tentativa de conciliar os direitos do indivíduo
com a filosofia utilitarista que herdara do pai e adotara de Bentham. Seu livro On Liberty (1859) e a
clássica defesa da liberdade individual nos países de língua inglesa. Seu princípio central é o de que
as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, contanto que não façam mal aos outros. O
governo não deve interferir na liberdade individual a fim de proteger uma pessoa de si mesma ou
impor as crenças da maioria no que concerne a melhor maneira de viver. Os únicos atos pelos quais
uma pessoa deve explicações à sociedade, segundo Stuart Mill, são aqueles que atingem os demais.
Desde que eu não esteja prejudicando o próximo, minha “ independência é, por direito, absoluta. No
que diz respeito a si mesmo, ao próprio corpo e a própria mente, o indivíduo é soberano”.
(SANDEL, 2011, p. 64).
Stuart Mill acredita que se deve maximizar a utilidade a longo prazo e, não caso a caso, devese evitar o imediatismo, o cálculo a toda hora, como defende Bentham. Com o tempo, o respeito à
liberdade individual levará à máxima felicidade humana. Permitir que a maioria se imponha aos
dissidentes ou censure os livres pensadores pode maximizar a utilidade hoje, porém tornará a
sociedade pior no longo prazo pois a posição discordante, dissidente, divergente, pode se provar
parcialmente verdadeira com o passar do tempo, ou até mesmo absolutamente verdadeira, vindo a ser
uma correção parcial ou total da opinião da maioria. E, sobretudo, submeter à opinião da maioria a
contestações evita que se transforme em dogma ou preconceito. Dessa forma, Mill condena a
opressão da minoria em nome da felicidade da maioria, porque, em longo prazo, as condições de
vida, em uma sociedade deste tipo, conduzirão à tirania, à esterilidade espiritual e a sua derrocada,
pois ausente estará a liberdade, valor fundante e maior da sociedade. (SANDEL, 2011, p. 64).
Conferindo dar eficácia à felicidade da maioria, é justa e moral toda e qualquer conduta, lei
ou preceito moral que contribui para a efetividade de tal máxima, devendo ser rejeitado, portanto,
tudo o que tende a reduzi-la. Nesse sentido, pouco importam as intenções, o que interessa é o
resultado, as consequências. O contexto das relações concretas deveria conduzir o mundo das
relações humanas; as ações dos homens devem explicar-se pela busca da felicidade, do bem-estar
social.
Os direitos fundamentais individuais podem ser violados a fim de atingir a felicidade e/ou
beneficiar o maior número possível de pessoas. É a aplicação da tese Utilitarista proposta por Jeremy
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Bentham. A norma a ser aplicada para solucionar os conflitos oriundos de qual lei é aplicável à
relação jurídica de teletrabalho transnacional não necessariamente deve ser a mais favorável ao
trabalhador, como propõe as normas do Direito do Trabalho Brasileiro. Isso porque um número
maior de pessoas possíveis deve ser atingido com a solução do caso concreto e não somente o
trabalhador.
Nessa seara, defende-se, da mesma forma, a aplicação do princípio da solidariedade, no
sentido de que a lei aplicável faça com que as consequências da tomada de decisão seja solidária, de
uma perspectiva coletiva, e não individual.
MacCormick, então, discorrendo acerca da possibilidade da tomada de decisão ser justificada
ou tornada correta a partir de suas consequências, explica que não se pode adotar posições
extremadas. Segundo ele, “devemos dar atenção apenas à visão intermediária, de que alguns tipos e
alguns conjuntos de consequências devem ser relevantes para a justificação das decisões”.
(MACCORMICK, 2008, p. 136).
O intérprete, ao tentar solucionar o conflito de leis trabalhistas no espaço, em contexto de
teletrabalho transnacional, pode ser fiel ao texto da norma (aplicando os elementos de conexão
estudados acima) ou pode utilizar-se de valores externos à norma, analisando as especificidades do
caso, decidindo conforme as consequências de sua tomada de decisão e avaliando o contexto do caso
concreto. Com essa pesquisa, conclui-se que o intérprete deve se valer de uma escolha utilitária,
solidária, coletiva, e, portanto, escolher a norma que for mais favorável ao contexto, e não somente a
um trabalhador, pois outros trabalhadores, a empresa e a sociedade não podem sair em desvantagem
em relação à uma decisão que favorece somente a um ou a poucos. Para isso, uma análise do
contexto das relação jurídica, das consequências da tomada de decisão, do tamanho do porte da
empresa são fatores que devem ser levados em conta para a solução do conflito de leis trabalhista no
espaço em contexto de teletrabalho transnacional para, enfim, tentar alcançar a efetividade do bem
comum e da felicidade a todos os envolvidos.

CONCLUSÃO
O teletrabalho transnacional realizado, portanto, em outro país, possibilita a incidência sobre
o contrato de mais de uma norma oriunda de soberanias distintas. Nesse contexto, possível é o
surgimento de um conflito de leis trabalhista no espaço, devendo o intérprete, no caso concreto,
escolher a norma mais favorável para o contexto: para o trabalhador, trabalhadores, empresa e
sociedade.

164

O valor social da norma mais favorável é efetivado quando esta for aplicada em favor da
coletividade, do bem comum, de forma a gerar felicidade para o maior número de pessoas possível.
Ainda, a norma escolhida no caso concreto deve ser favorável à empresa e ao trabalhador, e não
somente a um ou ao outro.
O princípio da norma mais favorável trata-se de um valor fundamental da ordem jurídica, o
qual decorre de uma tarefa exegética de princípios e/ou valores externos à norma, além de efetivar
uma análise consequencialista do caso concreto. Essa escolha implicará em uma valorização aos
princípios sociais, trabalhistas e fraternos da coletividade, efetivando, ainda, os direitos fundamentais
dos trabalhadores.
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LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DEL LABOR: LA
FLEXISEGURIDAD SOB EL VIÉS DEL TELETRABAJO

Fernando Augusto Melo Colussi1
Léo Simões dos Santos Pilau2

RESUMO: Com a flexissegurança, tem-se modelo empregado como resposta à crise econômica,
verdadeiro fenômeno no qual são conciliadas medidas de flexibilização das relações empregatícias
com garantias mínimas de direitos sociais a serem conferidas aos trabalhadores, tanto na esfera
contratual, quanto no âmbito estatal, no que tange às políticas públicas a serem promovidas. O
teletrabalho se revela como reflexo deste modelo, assim entendido como uma nova forma de
prestação do labor, no qual há uma conjunção dos espaços públicos e privados, cuja viabilidade só se
mostra possível frente ao avanço tecnológico. O teletrabalho é um exemplo de flexissegurança. No
Direito do Trabalho, as mais recentes alterações legislativas promovidas no Brasil e na Espanha
reconheceram essa modalidade nos respectivos ordenamentos jurídicos, abordando-a de forma
distinta, entretanto. A pesquisa, de natureza teórica e de objeto bibliográfico e documental, lança
mão do método de abordagem dedutivo, de procedimentos históricos e comparativos e de
interpretação sistemática, concluindo que o resultado normativo foi diverso nos países estudados, em
que pese tenham sido contemporâneas e igualmente fundamentadas suas regulamentações, em razão
das diferenças culturais e das necessidades de esmiuçamento legislativo de cada povo.
Palavras-chave: Flexissegurança, teletrabalho, direito do trabalho.
RESUMEN: Con la flexiguridad, tiene un modelo empleado como respuesta a la crisis económica,
un verdadero fenómeno en el que se concilian medidas de flexibilización de las relaciones de trabajo
con garantías mínimas de derechos sociales a ser conferidas a los trabajadores, tanto en la esfera
contractual, como en el ámbito estatal, en lo que se refiere a las políticas públicas a ser promovidas.
El teletrabajo se revela como reflejo de este modelo, así entendido como una nueva forma de
prestación de labor, en el que hay una conjunción de los espacios públicos y privados, cuya
viabilidad sólo se muestra posible frente al avance tecnológico. El teletrabajo es un ejemplo de
flexiguridad. En el Derecho del Trabajo, las más recientes alteraciones legislativas promovidas en
Brasil y España reconocieron esa modalidad en los respectivos ordenamientos jurídicos, abordándola
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de forma distinta, sin embargo. La investigación, de naturaleza teórica y de objeto bibliográfico y
documental, lanza el método de abordaje deductivo, de procedimientos históricos y comparativos y
de interpretación sistemática, concluyendo que el resultado normativo fue diverso en los países
estudiados, en que pese hayan sido contemporáneas y igualmente fundamentadas sus regulaciones,
en razón de las diferencias culturales y de las necesidades de desmenuzarmiento legislativo de cada
pueblo.
Palabras clave: Flexiseguridad, teletrabajo, derecho del trabajo.
INTRODUÇÃO
O trabalho está inserido há séculos no cotidiano de inúmeros indivíduos que, muitas vezes,
dele extraem sua fonte de sobrevivência. Contudo, as formas de prestação deste labor não são
estáticas, mas acompanham o desenvolvimento da sociedade, sendo afetadas quando esta última
apresenta-se em crise.
O fenômeno do teletrabalho, objeto principal da presente análise, surge como resposta à crise
sentida por diversos países que enxergaram na globalização e na utilização das novas tecnologias
maneiras de superação do dramático quadro econômico-social vivenciado. Corolário destas medidas,
o mundo sentiu seus quatro cantos aproximarem-se, representando verdadeira quebra na ideia
tradicional de espaço e tempo.
Considerando-se que até mesmo o espaço e o tempo podem apresentar formatações diversas
ao longo dos séculos, mostra-se razoável que o trabalho, em um primeiro momento construído sobre
bases rígidas, torne-se maleável para acompanhar as atuais inovações tecnológicas presenciadas em
escala mundial. Referida maleabilidade projeta-se no conceito da flexissegurança no âmbito laboral
que, por sua vez, apresenta, como um de seus braços, o teletrabalho.
Questiona-se, desta forma, se a regulação do teletrabalho, apontada como um dos
mecanismos de solução de crise e de adaptação tecnológica, estaria edificada de forma a extinguir
qualquer discussão ou problema acerca de sua aplicação na seara juslaboral espanhola e brasileira.
No que tange à metodologia aplicada, o método de abordagem utilizado será o dedutivo,
tendo em vista que se partirá de conceitos amplos e gerais sobre crise, globalização e flexissegurança
em direção ao ponto central da presente análise, consistente na abordagem específica da regulação do
teletrabalho na Espanha e no Brasil. Serão utilizados os métodos de procedimento histórico e
comparativo – através de uma abordagem histórica da globalização e da crise, vistas em uma
perspectiva ampla e específica; bem como será utilizado o método de interpretação sistemático, pois
se encontrarão presentes conceitos extraídos da doutrina. Ademais, relativamente ao tipo de
pesquisa, adota-se, quanto à natureza, a pesquisa teórica e, quanto ao objeto, a pesquisa bibliográfica
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e documental, considerando-se que se perpassará, ao longo da presente análise, por diversas
doutrinas, como já referido, e também por leis.
Busca-se, através deste artigo, fomentar a reflexão acerca da aplicação do fenômeno do
teletrabalho, entendido como forma de flexissegurança. Fundamenta-se o supracitado escopo na
necessidade de se pensar as novas modalidades de prestação de serviço em um contexto de crise,
globalização e produção constante de novas tecnologias.

1 CRISE E FLEXISSEGURANÇA
No presente capítulo, serão tecidos alguns comentários acerca do cenário de crise
plurissetorial que o mundo atravessa e sua relação com o fenômeno da globalização. Ademais, serão
analisados os impactos da mundialização na seara do trabalho, bem como apresentados conceitos de
flexibilidade e flexissegurança, perpassando-se pelo contexto de surgimento deste último instituto
referido. Por fim, serão demonstrados aspectos da legislação trabalhista espanhola e brasileira nos
quais se faz possível a visualização da flexissegurança.

1.1 Cenário de crise: globalização e flexissegurança
Objetivando-se demonstrar a relação existente entre globalização e a flexibilização, bem
como os reflexos desta última no atual quadro do direito do trabalho em nível internacional,
apresenta-se indispensável a realização de um breve apanhado histórico prévio.
Ricardo Antunes (2001) aduz que durante o apogeu do fordismo e da fase keynesiana
presenciou-se um longo período de acumulação de capitais. Entretanto, a partir do início dos anos
70, o modelo capitalista passou a indicar um quadro crítico caracterizado, dentre outros traços, pelas
seguintes características: queda da taxa de lucro, em razão, entre outros fatores, do aumento do preço
da força de trabalho; esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista, em virtude da
retração do consumo, considerado como resposta ao desemprego estrutural que se iniciava; crise do
welfare state, etc.
Todavia, a crise que atravessa o cenário mundial modernamente é considerada alarmante (em
comparação às anteriores), não apenas pelas consequências econômicas que tem surtido – inerentes,
bem se diga, a esse tipo de cenário – mas, também, pela sua conjuntura. Veja-se que não se trata de
apenas uma crise isolada ou tópica, mas a composição de uma “crise mundial” ocasionada pela
junção de outras várias, quais sejam, econômica, ideológica, energética, alimentícia, ambiental,
democrática e de hegemonia americana (TORTOSA, 2010).
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Para Tortosa (2010), existem alguns pontos de conexão entre a atual crise global e a
deflagrada em 1929 nos Estados Unidos: de igual modo como na primeira metade do século XX,
também se percebem alterações de hegemonia no poder no cenário mundial econômico (até então
norte-americano), assim como a crença num mercado autorregulado, sem políticas econômicas ou
restrições de qualquer natureza. Porém, para o autor, as semelhanças param aí: hoje existem
preocupações como escassez de recursos naturais, o que deflagra em crises de combustíveis e
produção de energia, preocupações ambientais e até de gerenciamento de alimentos e água potável
para parte da população.
Nessa toada, Zerda-Sarmiento (2012) também aduz que a presente crise não é exclusivamente
financeira, apontando que houve uma alteração do modelo de acumulação, repensando, desta forma,
a dinâmica entre o capital e o trabalho. Assim, o autor percebe uma aproximação das relações
laborais a um modelo neoliberal, com vistas a readapta-las a esse novo contexto. Daí, portanto, surge
o conflito de conciliar novos arranjos laborais que sirvam de ferramenta eficaz e sustentável para
uma política de pleno emprego e fortalecimento econômico – afinal, é justamente o quadro de crise
que necessita (ou clama) por mudanças no cenário (HARVEY, 2011).
No ponto, Silva e Gondim (2016) relacionam que o direito do trabalho, em meio às crises, é o
primeiro alvo dos debates e mudanças – em que pese, sob a perspectiva dos autores, não ser apto, por
si só, a alterar ou fomentar o mercado de trabalho, que é a justificativa frequentemente dada às
alterações legislativas promovidas nesse cenário. Os autores indicam, ainda, que as flexibilizações
nas relações de trabalho (e todo o conjunto de direitos que gravitam ao seu redor, como proteção ao
salário e à despedida, por exemplo), por vezes podem até desvirtuar a faceta protetiva do trabalhador
aliada à função econômico-instrumental que é inerente à esta seara do Direito.
Não obstante, a crise mundial, tal como se apresenta, demanda medidas enérgicas dos
Estados por ela atingidos, dada a sua gravidade e amplitude. Registre-se que países (e até mesmo
continentes) historicamente considerados economicamente estáveis foram por ela atingidos, o que
motivou uma série de alterações nas legislações laborais, como pode-se perceber em alguns países
europeus, como França, Portugal e Espanha (FINCATO, 2017), inclusive como ferramenta de
incremento à competitividade dos países no cenário internacional (GOMES, 2008). Lima (2015)
justifica este fenômeno de renovação da legislação trabalhista como fruto da globalização que hoje
se instaura.
A globalização, mesmo que muito em voga atualmente, não é algo recente. Trata-se de
fenômeno mais antigo que, de acordo com Thomas Friedman (2007), atravessou três grandes eras. A
primeira, chamada de Globalização 1.0, se estendeu no período compreendido entre 1492 até por
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volta de 1800; a segunda etapa, denominada de Globalização 2.0, durou mais ou menos de 1800 a
2000 e, por fim, a terceira era foi iniciada nos anos 2000, denominada de Globalização 3.0.
Destaca-se que, embora presente na sociedade há um longo tempo, não há na doutrina
unanimidade acerca de um conceito correto (BOFF; FINCATO, 2015). Pode-se dizer, entretanto, que
se consubstancia em um fenômeno com várias peculiaridades, possuindo aspectos não apenas
socioeconômicos mas, sobretudo, políticos, culturais, jurídicos e até religiosos, os quais possuem
inúmeros pontos de contato e vínculos entre si (SANTOS, 2002) – e é especialmente neste ponto,
qual seja, o fato de poder ser considerado sob vários ângulos e a partir de várias matrizes científicas,
que reside a dificuldade de conceituação uníssona (BOFF; FINCATO, 2015).
Dentre os vários conceitos, é pertinente o trazido por Cassar (2017), que menciona ser a
globalização “um processo, uma ‘onda’ que traduz uma nova cultura no quadro das transformações
do capitalismo liberal. É um produto inevitável da tecnologia nas áreas da informática e das
comunicações”. Ainda no que tange às definições, pode-se considerar a globalização como a
“crescente operacionalização, comunicação e transferência (sem fronteiras ou limites) de
informações e de tecnologia, além de representar um desenvolvimento do capitalismo financeiro”
(BOFF; FINCATO, 2015). Sob um viés mais econômico, Dellagrave Neto (2003) aponta que ela é
definida através da constituição de grandes blocos econômicos – que, diante disto, acarretam numa
maior dependência dos países subdesenvolvidos –, aliada à revolução dos meios tecnológicos, que
proporcionam maior agilidade às transações econômicas, e ao pensamento econômico neoliberal.
A globalização pode trazer inúmeros benefícios. Exemplificativamente, refere-se a
possibilidade de compra de um aparelho eletrônico japonês através da internet. Contudo, a
mundialização apresenta também contradições e isto repercute no âmbito do trabalho
(CAVALCANTE, 2008). Neste sentido, afirma-se que muitos argumentam que a globalização gera
competitividade e esta leva à flexibilidade trabalhista (RODRIGUEZ, 2015).
Objetivando-se melhor compreender a questão da flexibilidade, apresenta-se a definição de
Oscar Uriarte (2002):
Em termos muito gerais e no âmbito do Direito do Trabalho, a flexibilidade pode ser
definida como eliminação, diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção
trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa – de aumentar o
investimento, o emprego ou a competitividade da empresa.

Porém, deve-se ter a cautela na flexibilização para não incorrer na hipótese de supressão total
dos rigores, pois, caso isto ocorra, equivalerá à destruição do Direito do Trabalho. É dizer, mesmo
nos casos em que verificada uma excepcional rigidez, é possível que ela seja solucionada, sem que
isto represente um impacto substancial ao núcleo juslaboralista (RODRIGUEZ, 2015)
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1.2 Flexissegurança nas relações de trabalho: delimitações teóricas
A flexissegurança, oriunda do Direito europeu, busca modernizar as relações de trabalho,
conciliando as necessidades que a modernização e a competitividade da globalização trouxeram,
aliadas a medidas de proteção e amparo aos trabalhadores. Este fenômeno surge da ideia amplamente
propagandeada pelo empresariado de que a legislação trabalhista é deveras engessada, representando
um óbice ao desenvolvimento econômico de determinado país. Assim, com tal instituto, busca-se
afrontar, de forma razoavelmente equilibrada, a conciliação de maior flexibilização das relações
trabalhistas com a necessidade de maximizar a segurança para todos os empregados (BELTRÃO;
OLIVEIRA, 2017).
Representa, pois, uma consonância de dois preceitos que, por sua natureza, são
essencialmente antagônicos, quais sejam, a flexibilidade dos mercados laborais e políticas de amparo
e proteção do trabalhador frente ao desemprego (DELLEGRAVE NETO, 2008). Nessa orientação,
percebe-se a flexissegurança como uma teoria mais intermediária, que promove a flexibilização de
algumas normas trabalhistas (precipuamente as que versam sobre salários e modalidades de
contratação e dispensa dos empregados) mas que, em compensação, garante um mínimo existencial
aos trabalhadores, em atendimento às garantias e direitos fundamentais e sociais até então
conquistados (BELTRÃO; OLIVEIRA, 2017). Muffels e Wilthagen (2013) acrescentam que a
segurança, aqui, é representada pela garantia de empregabilidade e amparo social – principalmente
aos sujeitos que não estão inseridos no mercado de trabalho no momento.
Atente-se, porém, que a flexibilização que compõe o núcleo da flexissegurança não pode ser
interpretada como desregulamentação dos direitos trabalhistas, haja vista se tratarem de institutos
diferentes. Nesse sentido, Colussi (2009) aponta que, se aquela busca elastecer as normas
trabalhistas, tornando-as menos rígidas (mas não necessariamente piorando as condições de trabalho,
já que é possível a flexibilização ampliando e resguardando os direitos trabalhistas); esta é mais
radical, pois pode almejar a extinção da legislação do trabalho, em prol da autonomia da vontade das
partes.
Nascida na década de 80, a começar (e de forma bem-sucedida), pela Dinamarca3, a ideia de
flexissegurança foi de adaptar as empresas às condições impostas pela globalização: empresas menos
hierárquicas e menos rígidas, com formas de contratações e acordos laborais personalizados às
realidades concretas em prejuízo aos procedimentos previstos em lei, viabilizando maior
Dallegrave Neto (2008) contrapõe que existe um contraste muito grande entre os países que buscam implementar o
modelo da flexissegurança e a Dinamarca, de modo que o país europeu deve ser visto como uma excepcionalidade, pois
historicamente lida com altos índices de segurança e satisfação no emprego, com políticas públicas eficazes voltadas
nesse sentido, aliados a uma qualidade de vida satisfatória e destaque pela sua competitividade no cenário internacional.
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flexibilidade no que tange à estruturação da jornada e sua composição (como, por exemplo, pautar a
duração do trabalho pelo cumprimento de tarefas ao invés da disponibilidade do empregado). Mais
ainda, este modelo pretende dar fomento à vida profissional em conciliação com a familiar (servindo
de exemplo o trabalho a tempo parcial e o teletrabalho, presentes na Espanha e no Brasil), bem como
a promoção de políticas sociais de emprego a setores da população que porventura possuam maiores
dificuldades de colocação no mercado, tais como imigrantes, portadores de deficiências, jovens e
idosos aptos ao trabalho. Verifica-se, também, maior influência dos instrumentos de negociação
coletiva nas organizações laborais, aliada à modernização da seguridade social, com a concessão de
ajudas financeiras que amparem os trabalhadores nos períodos de inatividade, mas que promovam o
emprego e viabilizem sua movimentação no mercado (MILÁN, 2014).
A noção de flexissegurança foi, então, projetada na revisão da Estratégia Europeia de
Emprego de 2002, e consagrada em 2006 por meio do Livro Verde da Comissão Europeia, intitulado
“Modernizar o direito do trabalho para afrontar os desafios do século XXI", considerada como
ferramenta apta a enfrentar o crescente desemprego em alguns países europeus – a Espanha
possuindo relevante destaque aqui (STOLZ; GALIA, 2013). Inclusive, tamanha é a importância ao
redor do tema que a flexissegurança tem tomado lugar de destaque nas comissões europeias de
combate às crises: somente em 2008, constou do “Plano europeu de recuperação econômica” e “Em
Direção à recuperação econômica”. No ponto, o Conselho Europeu a declarou como uma importante
forma de modernizar e estimular a adaptabilidade dos mercados de trabalho durante a crise: um
mercado de trabalho flexível não precisa ser precário (MILLÁN, 2014).
Contudo, o Livro Verde é alvo de severas críticas por parte da doutrina, que acredita que ele
responsabiliza o chamado “trabalho tradicional" pelo desemprego na Europa, apresentando o
princípio da flexissegurança como uma ferramenta à necessária revisão do Direito do Trabalho,
ainda que, para tanto – e, novamente, de acordo com essa parcela doutrinária – ele promova uma
desvirtualização da finalidade protetiva inerente à esta ciência e, eventualmente, possa representar
algum tipo de detrimento aos direitos sociais. Com efeito, a aplicabilidade do instituto da
flexissegurança nos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores é considerada como uma
ferramenta para o desenvolvimento da economia e combate ao desemprego de forma sustentável,
mas, por meio de políticas que porventura podem caracterizar a desregulação das relações
trabalhistas – ao invés da flexibilização – mas que, nesse contexto, acabam por acarretar na
promoção de empregos considerados atípicos (ou seja, distintos dos acima mencionados “trabalhos
tradicionais”, como, por exemplo, o trabalho a tempo parcial, com prazo determinado, teletrabalho,
dentre outros) (PATTO, 2015a)
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De toda sorte, a ideia do Livro Verde da Comissão Europeia é conciliar as políticas de
emprego com os objetivos de flexibilidade contratual na relação laboral, aliando tais institutos para,
assim, frear a alta do desemprego e propiciar uma recuperação econômica. Para tanto, propõe uma
série de flexibilizações, as quais podem ser categorizadas como flexibilidade de entrada (aquelas
atinentes às modalidades de contratação, com menor rigor frente aos procedimentos legais); interna
(mobilidade nas funções do empregado e geográfica – viabilizando sua movimentação de forma mais
livre no continente europeu –, flexibilidades salariais e na jornada de trabalho), e de saída (com
vistas a facilitar a demissão por causas econômicas ou produtivas empresariais, diminuindo ou
extinguindo o pagamento de indenizações rescisórias). A contrapartida, então, é o fomento do
emprego, melhora da intermediação laboral e proteção social nas transições no mercado de trabalho e
empregabilidade, seja através da criação de postos de trabalho, seja por meio de ferramentas que
garantam proteção frente ao desemprego que oportunizem uma maior formação aos trabalhadores
(PATTO, 2015b).

2 TELETRABALHO: UM PARALELO ENTRE AS REFORMAS NO BRASIL E NA
ESPANHA
No presente capítulo, serão tecidos alguns comentários acerca do teletrabalho, sua
conceituação e a quebra de paradigma da modalidade de prestação de labor que representa. Por fim,
será analisada a regulação deste fenômeno nos ordenamentos brasileiro e espanhol, com o escopo de
fomentar a reflexão sobre o tema.

2.1 Teletrabalho: a multidimensionalidade do ambiente laboral
Vive-se, atualmente, tempos de uma nova Revolução Tecnológica e de transformações de
paradigma no modo como se trabalha (SCHWAB, 2016). Para Domenico De Masi (2000), a
revolução nova que se aproxima consiste na reorganização informática, graças ao teletrabalho e ao
comércio eletrônico, circunstâncias que colocarão novamente o trabalho para dentro dos lares. Neste
sentido, Pierre Lévy (1996):
O membro da empresa habitual passava do espaço privado de seu domicílio ao
espaço público do lugar de trabalho. Por contraste, o teletrabalhador transforma seu
espaço privado em espaço público e vice-versa. Embora o inverso seja geralmente
mais verdadeiro, ele consegue às vezes gerir segundo critérios puramente pessoais
uma temporalidade pública. Os limites não são mais dados. Os lugares e tempos se
misturam.
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Mostra-se clara a relação existente entre evolução das relações de trabalho e evolução
tecnológica. O teletrabalho, ora retratado, não consiste em nova profissão, mas em maneira de
prestação laboral condizente com o quadro tecnológico e globalizado hodiernamente vivenciado
(FINCATO, s.d.). Trata-se de verdadeira “experimentação social que age tanto na dimensão especial
do trabalho como na sua organização, na sua cultura e na maneira como o trabalho é vivido
individualmente” (MASI, 2000).
Posto isto, apresenta-se fundamental a abordagem conceitual desta maneira de prestação de
labor consubstanciada no teletrabalho. Partindo-se de uma compreensão estrita, a palavra
teletrabalho, formada com o prefixo grego têle, é sinônimo de trabalho a distância (ROSENFIELD;
ALVES, 2011). Ademais, há quem entenda ser o supracitado modo de trabalho um labor realizado
de forma remota, distante do tradicional espaço físico de prestação dos serviços (escritórios
empresariais) e dos colegas de atividade, com comunicação independente com a sede central e outras
sedes, mediante uma grande utilização das tecnologias da comunicação e da informação, mas que
não são, necessariamente, sempre de natureza informática (MASI, 2000).

2.2 A regulação brasileira e espanhola sobre o teletrabalho: ainda há espaço para reflexão?
No contexto brasileiro, anterior à reforma trabalhista implementada pela Lei nº 13.467, de 13
de julho de 2017, encontrava-se insculpido no artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
com redação da pela Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011, previsão expressa do trabalho a
distância, gênero do qual o teletrabalho figura como espécie. Referida norma celetista, além de
igualar o trabalho presencial ao trabalho a distância, ainda equiparava os meios telemáticos e
informatizados de comando, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de
controle do trabalho. Contudo, essa igualização legal-formal não era suficiente para atender as
peculiaridades desta modalidade de trabalho em exame, razão pela qual o meio produtivo seguia
reclamando melhores definições legais (FINCATO, s.d.).
Com o advento da Lei nº 13.467/2017, o teletrabalho passou a ser regulado no Título II (das
normas gerais de tutela do trabalho), Capítulo II-A, sendo este último especialmente editado para
cuidar desta matéria. As disposições legais específicas sobre o teletrabalho encontram-se
compreendidos entre os arts. 75-A a 75-E da CLT, considerados verdadeiras inovações que detalham
o regime jurídico dos teletrabalhadores (MARTINEZ, 2018). Importante salientar que, dentre as
razões para sua regulamentação, o Senador Ricardo Ferraço, relator no Senado da Reforma
Trabalhista, afirmou que o teletrabalho constitui-se em fenômeno típico do Século XXI, devendo ser
uma modalidade estimulada, e não reprimida (PEIXOTO, 2017).
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No que tange aos países pertencentes à União Europeia, a regulação do teletrabalho pode ser
dividida em três marcos de orientação normativa distintos, quais sejam: o internacional, o europeu e
o nacional (FORTEZA; STOLZ, 2015). Destes, direciona-se o enfoque da presente abordagem para
o âmbito nacional, especificamente no âmbito da Espanha e precisamente à Lei nº 3/2012, pois,
embora a Europa já abordasse a temática, apenas em 2012 o teletrabalho passou a integrar a
legislação laboral espanhola (FINCATO, s.d.). Relativamente à disciplina legal, o art. 13 do Estatuto
dos Trabalhadores (ET) regula o trabalho a distância (QUIÑONES, 2015).
Antes de traçarmos um paralelo entre as regulações brasileira e espanhola pós-reformas, abrese breve espaço para examinar-se a finalidade da reforma ocorrida na Espanha. A exposição de
motivos da Lei nº 3/2012, menciona:
O desejo de promover novas formas de desenvolver a atividade laboral faz que
dentro desta reforma se busque também dar cabida, com garantias, ao teletrabalho:
uma particular forma de organização de trabalho que encaixa perfeitamente no
modelo produtivo e econômico que se persegue, ao favorecer a flexibilidade das
empresas na organização do trabalho, incrementar as oportunidades de emprego e
otimizar a relação entre tempo de trabalho e vida pessoal e familiar. Se modifica,
para tanto, a ordenação do tradicional trabalho em domicílio para dar acolhida,
mediante uma regulação equilibrada de direitos e obrigações, ao trabalho a distância
baseado no uso intensivo das novas tecnologias (FORTEZA; STOLZ, 2015).

Assim, imprescindível afirmar que ambos os movimentos regulamentadores tiveram
motivação e vetor na flexibilização e na crise (FINCATO, s.d.). Expostas algumas das razões que
impulsionaram a materialização da regulação do teletrabalho na perspectiva brasileira e espanhola,
passa-se para a análise, com objetivo exemplificativo e não exaustivo, das similitudes e diferenças
presentes nas normas destes países.
Destaca-se, inicialmente, a necessidade de o acordo pelo qual se estabelece o trabalho a
distância, no âmbito espanhol, ser formalizado por escrito (FORTEZA; STOLZ, 2015). Identifica-se,
no Brasil, necessidade semelhante, verificada através da simples leitura do art. 75-C da CLT,
acrescido pela reforma trabalhista. Referida regra brasileira prevê que o “teletrabalho deverá constar
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas
pelo empregado” (BRASIL, 2017). Assim, afirma-se que o contrato do teletrabalhador deverá ser
ajustado somente por escrito (MIZIARA, 2017).
Apresentando-se como uma segunda semelhança, salienta-se a preocupação de ambas as
normativas com a saúde e segurança do trabalhador. Na legislação espanhola, está previsto que os
trabalhadores a distância têm direito a uma adequada proteção em matéria de segurança e saúde
(FORTEZA; STOLZ, 2015). Demonstrando preocupação neste mesmo sentido, o legislador
brasileiro materializou no art. 75-E da CLT que “o empregador deverá instruir os empregados, de
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maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de
trabalho” (BRASIL, 2017).
Contudo, existem também diferenças entre os dois ordenamentos analisados no que tange à
regulação da temática ora analisada. Dentre estas, destaca-se, na seara da legislação brasileira, a
abertura de um tópico específico para o teletrabalho inserido na CLT (FINCATO, s.d.).
Por fim, cumpre destacar que, embora os diferentes sistemas jurídicos aqui abordados tenham
realizado esforços para regulamentação do instituto examinado, há quem sustente que a reforma
espanhola, por exemplo, enfrentou o teletrabalho de forma ainda não plenamente satisfatória
(FORTEZA; STOLZ, 2015); e que o Brasil, por sua vez, deixou as grandes questões do contrato para
a negociação individual, fragilizando, dessa forma, a eficácia do ajuste, em razão da presunção de
hipossuficiência (ressalvada a hipótese do art. 444, parágrafo único, da CLT) (FINCATO, s.d.).
Assim, no momento atual, a reflexão acerca do tema não se mostra esgotada, recomendando a
exploração do vasto horizonte a ser percorrido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da flexissegurança se faz imperiosa, na medida em que se cuida de uma ferramenta
cada vez mais disseminada entre os Estados com vistas à recuperação econômica em um contexto de
crise. Nesse aspecto, o teletrabalho se mostra como uma materialização deste fenômeno, além de se
revelar como reflexo do impacto das tecnologias de comunicação - e da própria globalização - sobre
os métodos de trabalho.
Em que pese existir muita dúvida quanto às nuances de ambos os institutos (e a própria
relação entre si), traçadas algumas linhas gerais e realizadas algumas reflexões sobre
flexissegurança, crise, globalização e teletrabalho, é possível tecer algumas considerações.
Como visto, a flexissegurança trata de um modelo surgido na Dinamarca, que busca aliar dois
ideais relativamente opostos no Direito do Trabalho, quais sejam, a flexibilização dos direitos
trabalhistas e a concomitante garantia de um mínimo de proteção aos trabalhadores. A justificativa
para tanto é a necessidade de readaptação das relações laborais frente aos novos cenários que se
desenham, tanto econômicos (no que diz respeito às crises enfrentadas mundo afora e nos rearranjos
produtivos) quanto tecnológicos (concernente aos avanços e impactos que o desenvolvimento das
tecnologias surtem nos meios laborais e de produção).
Corolário desse quadro é o teletrabalho, compreendido como reflexo da flexissegurança, uma
vez que se revela como uma disrupção à clássica delimitação do local de trabalho como aquele, via
de regra, no qual o labor é desempenhado. Como explicitado, não há falar-se, aqui, em uma nova
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espécie de trabalho, mas, sim, num novo método, fortemente amparado nas tecnologias, no qual a
atividade é realizada a distância, privilegiando o convívio familiar e o tempo que o empregado
dispõe para suas atividades privadas.
No presente estudo, traçado um comparativo entre as regulamentações brasileira e espanhola
sobre o tema, pode-se perceber uma série de pontos de contato entre os diplomas, como a presença
de requisitos formais para a prestação do trabalho neste modelo, assim como a preocupação com a
manutenção das normas de segurança dos teletrabalhadores.
Todavia, percebe-se que o instituto ainda carece de maiores delineamentos legislativos de
ambos os países. Obviamente, deve-se respeitar a característica de cada povo e a necessidade que
este tem, ou não, de previsões legislativas minuciosas, exaurientes e prolixas. Partindo da premissa
de que a verticalização da normatização seria saudável a ambos os países, se a Espanha ainda precisa
enfrentar com maior clareza as nuances do teletrabalho - inclusive, com vistas a garantir a
característica de flexissegurança que lhe é inerente -, ao Brasil falta delinear mais aspectos desta
nova forma de trabalho, uma vez que há muito deixado para as partes convencionarem entre si, e
poucos parâmetros informados pela lei, o que, eventualmente, pode representar risco à figura do
empregado, especialmente quando hipossuficiente.
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REFLEXOS DA REFORMA TRABALHISTA E SEUS PRIMEIROS
DESDOBRAMENTOS NA NORMA COLETIVA DOS BANCÁRIOS
NAS 7ª E 8ª HORAS

IMPACTS OF THE LABOR REFORM AND THE
REPERCUSSIONS IN THE COLLECTIVE BARGAINING
AGREEMENT BANKING ABOUT THE 7TH AND 8TH HOURS

Alessandra Christine Bittencourt Ambrogi de Moura

RESUMO: A Reforma Trabalhista, cujos efeitos passaram a vigorar em 11 de novembro de 2017,
trouxeram uma bagagem de mudanças relevantes em nosso ordenamento trabalhista, dentre estas, a
prevalência do negociado sobre o legislado balizado pelo Princípio da Intervenção Mínima na
Autonomia da Vontade Coletiva. Constata-se grande discussão em torno das novas acepções jus
trabalhistas trazidas pela lei reformadora, tendo em vista o enfraquecimento do Princípio Protetor de
Américo Plá Rodrigues, a politização dos direitos trabalhistas e a problemática dos interesses
sindicais com as classes trabalhadoras. Trouxemos como “leading case” Convenção Coletiva dos
Bancários de São Paulo de 2018/2020 que ilustra os primeiros reflexos da mencionada Reforma
Trabalhista nas Normas Coletivas conforme os artigos 611-A e 611-B da CLT, analisando tão
somente seu viés legal.
Palavras-chave: Bancário, Lei Trabalhista, Convenção Coletiva
RESUME: The Labor Reform, whose effects became effective on November 11, 2017, brought a
baggage of relevant changes in our labor order, among them, the prevalence of negotiated over the
legislated under the Principle of Minimum Intervention in the Autonomy of Collective Bargaining
Agreement (CBA) Will. There is to much discussion about the changes brought about by the reform
law, in view of the weakening of the Protective Principle of Américo Plá Rodrigues, the
politicization of labor rights and the problematic of bank syndicate interests with the working
classes. In this article we brought as leading case the CBA Banking of São Paulo of 2018/2020 that
illustrates the first reflexes of the mentioned Labor Reform in Collective Norms according to articles
611-A and 611-B of the CLT, analyzing just the legal guidelines.
Keywords: Banking, Labor Law, Collective Bargaining Agreement
METODOLOGIA
Trata-se de “paper” resultado de pesquisa bibliográfica e documental, centralizado em
manuseios de materiais já elaborados e publicados, levantamento de todo o referencial já editado em
relação a temática, e idéias originais das autoras.
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INTRODUÇÃO
Instrumentalizada pela lei nº 13.467 de 2017 a denominada Reforma Trabalhista foi um
mudanças significativa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada supostamente para
combater o desemprego e a crise econômica no país, a lei foi sancionada pelo Presidente da
República em 13 de junho sem vetos e passou a valer a partir de 11 de novembro do mesmo ano.
Fortemente criticada por sindicatos, Organização Internacional do Trabalho, Ministério
Público, entre outros, teve apoio de empresários, economistas, bem como presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, (TST) Ives Gandra Martins Filho.
Marcada pela interveniência estatal, a legislação trabalhista que anteriormente era
protecionista ao empregado, considerado a parte hipossuficiente da relação, após a reforma, os
trabalhadores tiveram sua figura elevada de acordo com seu ganho mensal.
Diante da autonomia atribuída pela reforma trabalhista a intervenção do Estado nas relações
do trabalho foi mitigada por intermédio do artigo 8º §3º da CLT, restando assim limitado nos moldes
do princípio da intervenção mínima, podendo o Estado intervir, apenas em casos de conflitos.
A Ideia principal era modernizar, transformando a Consolidação das Leis Trabalhistas em
uma legislação “simplificada e clara” prestigiando a negociação coletiva para tratar de temos como
jornada e salário, inspirada nas reformas laborais ocorridas na Espanha durante o governo de
Mariano Rajoy em 2012.
Apesar de possuir pontos positivos, a lei reformadora tem sido palco de inúmeras
contestações acerca de sua constitucionalidade, inclusive com Ações Declaratórias de
Inconstitucionalidade tramitando na Corte Constitucional. Destaca-se que, inclusive, já houve
importante decisão coletiva, em que a Suprema Corte entendeu ser inconstitucional a cobrança
sindical obrigatória, elevando a credibilidade da nova lei.
Desta feita, trataremos dos impactos legais da referida norma reformadora no Direito
Coletivo do Trabalho em especifico, como “leading case”, na recente Convenção Coletiva de
Trabalho dos bancários 2018/2020.

1 ACEPÇÃO DO DIREITO LABORAL
Furtando-se, sumariamente, da excessiva teorização dos Princípios basilares do Direito do
Trabalho implícitos e explícitos, e apoiando-se em viés mais pratico, desde o começo da história, na
Antiguidade, o homem buscava satisfazer suas necessidades através do trabalho, utilizando-se de
suas mãos, suas energias vitais como instrumento de sobrevivência.
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Tempos depois, na escravidão - resultado de tribos vitoriosas soberanas, assim como no
período feudal - trabalho em troca de proteção, o trabalho continuou a ser a maior forma de
sobrevivência.
Verificamos que na Idade Média, embora parecesse diferente, a contraprestação pelo serviço
prestado era tão precária que, o trabalhador, ainda se via escravo da sorte de seu mestre, que lhe
submetia a jornadas excessivas em condições insalubres e perigosas, não lhe restando outra
perspectiva senão a de submissão.
Diante desses impasses, no final da Idade Média, nascem os primeiros ensaios do que hoje
conhecemos de Movimentos Sindicais, os então chamados “compagnonnagem” que de pronto foram
proibidos, com a Lei Chapelier, intensificando a exploração da mão de obra.
Segundo Volia Bonfim;
extingue as corporações de oficio por serem atentatórias aos direitos do homem e do
cidadão, essa lei proibia qualquer agrupamento, coalizão ou reunião pacífica, porque
não interessava ao Estado que estas pessoas se reunissem devido à forma política
que tais movimentos poderiam obter.

A intervenção mínima imperava e as condições sub-humanas que grande parte da população
vivia, parecia não incomodar os liberais, no entanto a classe operária insatisfeita percebeu que,
coletivamente, tinham força para lutar por condições minimamente humanas em seu local de
prestação de serviço. Nesse momento nasce o Direito do Trabalho, como resultado direto da
Revolução Francesa e Industrial.
Mauricio Godinho diz que o Direito do Trabalho é consequência de quatro fases: Formação
(1802 a 1848) - Lei de Peel, na Inglaterra, adoção de normas protetivas aos menores, não sendo
permitida, por exemplo, a admissão de menores de 10 anos. A figura mais importante desse
momento é Robert Owen, que trouxe mudanças significativas nas vidas de seus operários, com
moradia, seguro, saúde e até agremiações. Não é atoa que é conhecido como Pai do Direito do
Trabalho. Intensificação (1848 e 1890) - “Manifesto Comunista de 1848”, Revolução Francesa,
instauração da liberdade de associação e criação do Ministério do Trabalho. Consolidação (1890 a
1919) e Autonomia (1919 ao final do século XX) - Criação da OIT 1919, através do Tratado de
Versalles, e pelas Constituições do México de 1917, caracterizada como a primeira constituição
mundial a proteger o direito dos trabalhadores, e da Constituição de Weimar - Alemanha em 1919,
trazendo em seu bojo os direitos trabalhistas. Edição da Carta Del Lavoro no ano de 1927, na Itália,
criando um sistema corporativista, servindo de inspiração para outros sistemas políticos, como
Portugal, Espanha e Brasil. Também há a Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevendo
diversos direitos trabalhistas.
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No Plano Nacional Brasileiro, ainda no Império, seguindo a Europa não era possível
agremiações, até porque ainda estávamos com escravidão. Foi com a Constituição de 1891 que foi
assegurada liberdade de exercício de profissão e liberdade de associação, tanto que no ano de 1903,
foi editado um Decreto nº 979/03 tratando sobre sindicalização e organização sindical rural, sendo
esta a primeira norma brasileira sobre o tema.
Foi, finalmente, a Carta Constitucional de 1934 a primeira constituição a elevar os direitos
trabalhistas ao patamar constitucional.
A Constituição de 1937 delegou competência normativa aos tribunais trabalhistas diante do
fechamento do Congresso Nacional, em decorrência da ditadura, e caracterizou-se pela expressa
intervenção estatal, instituindo o modelo de sindicato único vinculado ao Estado e considerando a
greve e o lockout como recursos anti sociais nocivos a economia.
Em 1943 nasce a CLT através da lei 5.452. Em seguida com a Constituição de 1946 a greve é
considerada constitucional.
A Constituição de 1988 inova e trás como objetivo o homem, bem como valoriza o coletivo.
Resgata toda a dignidade da pessoa humana e elenca em seus artigos 7º e 8º Princípios únicos,
basilares que norteiam o Direito do Trabalho pátrio.
Americo Pla Rodrigues, advogado Uruguaio, ensina que os princípios constituem, de fato, a
parte mais duradoura do corpus normativo, enquanto as leis, sobretudo numa época de rápida
evolução social, tendem a se multiplicar, convertendo-se em fonte de incerteza. De forma que os
princípios normatizados perdem a fertilidade e se cristalizam, e dessa maneira devemos concluir que
sua importância repousa no dinamismo próprio de uma noção que para ser onipresente no
ordenamento não deve estar reclusa em nenhum lugar.
É cediço que o Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio Protetor, princípio mãe que
subdivide-se em: Princípio in dúbio por operário, princípio da Norma mais Favorável e Princípio da
condição mais benéfica.
Segundo tal norteador de toda a interpretação e criação do Direito do Trabalho, em razão de
ser, pela inexistência de paridade entre as partes na relação contratual, tendo em vista a altivez do
empregador.
Ha grande crítica desse Princípio no Direito Coletivo do Trabalho, ao afirmar que a
desigualdade entre as partes em Norma Coletiva de trabalho inexiste, ainda mais quando se trata de
empregados sindicalizados, partindo da premissa que todos os sindicatos defendem o direito do
empregado de sua categoria, o que hoje, após reforma trabalhista, e, declaração de
inconstitucionalidade de contribuição sindical compulsória, qualquer afirmativa nesse sentido é
temerária.
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2 DIREITO COLETIVO DO TRABALHO E A PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE
O LEGISLADO
Direito Coletivo do Trabalho é o ramo do Direito que estuda a organização sindical, a
representação dos trabalhadores, a negociação coletiva e o Direito de greve.
A representatividade do Direito acometido do Trabalho se dá através de Sindicatos, sejam
eles dos trabalhadores como dos empregadores.
São os sindicatos que vão disciplinar o interesse coletivo através de normas coletivas
resultado de negociações coletivas ou acordos coletivos com outros Sindicatos ou Empresas,
respectivamente.
O artigo 611 da CLT prevê que a Convenção Coletiva de Trabalho, resultado de uma
negociação coletiva tem caráter normativo, aplicando-se ao âmbito das competências de seus
signatários.
Assim, parte-se do pressuposto que os Empregados coletivamente representados pelo
Sindicato ganham força, equilibram-se a status de parte, ou seja legitimados a negociar, com seu
Empregador, tendo em vista que conjuntamente fazem frente à força massificadora do capital.
Nesse sentido, Alessandra Moura:
os Sindicatos, conforme art. 8o, III, da Constituição Federal, possuem maior força
institucional e são legitimados a atuar na tutela de direitos e interesses da categoria
com propósito de equilibrar o Estado Democrático de Direito, mitigando, assim, a
ausência da autonomia da vontade operária.

No Direito Coletivo a máxima “unidos somos um” toma corpo e pacifica os principais
contrapontos sociais de 2ª dimensão.
No Brasil os Sindicatos dos Empregados ganharam tamanha evidencia que elegeram
políticos, o que tornou o Direito do Trabalho uma discussão de poder político e não de bem estar
social.
Não é novidade que a reforma trabalhista alterou significativamente o Direito Coletivo do
Trabalho, incorporando a premissa do Negociado sobre o Legislado, antagonizando o Princípio da
Norma mais benéfica.
É no artigo 611-A que encontramos o status de supralegalidade das normas coletivas, quando
estas dispuserem sobre: jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intrajornada, adesão ao
Programa Seguro-Emprego, planos de cargos, salários e funções, regulamentos empresariais,
representantes dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, entre outros, dispostos em rol
taxativo.
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Fato é, que a legislação também trouxe exceções ao direito de negociar, previstos no artigo
611-B da CLT. Tais exceções também elencadas em rol taxativo são decorrentes de objeto ilícito do
negócio jurídico, sendo, portanto, considerada nula a negociação coletiva, por ferir Plano da
Validade na classificação de Pontes de Miranda.

3 NORMA COLETIVA DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO 2018\2020 E SUA
(I)LEGALIDADE
Diante da autonomia atribuída pela Reforma Trabalhista, na qual o convencionado prevalece
sobre o legislado, recentemente firmou-se entre o Sindicato dos Bancários de São Paulo e o
Sindicato Patronal, em resultado ao dissidio coletivo de setembro de 2018, Convenção Coletiva dos
bancários que dispõe abatimento de valores pagos á título de gratificação de função com aqueles
deferidos pelo juízo em pleito de 7ª e 8ª horas ajuizadas a partir de 01/12/2018.
A legislação específica do bancário, prevê no artigo 224 da CLT que, em regra, todo bancário
tem jornada de 6 horas diárias. No entanto, aquele que exerce fidúcia especial bancária, tem
garantida gratificação de no mínimo 1/3 de sua remuneração e cumprirá jornada de 8 horas diárias. É
a partir desse dispositivo legal que gira a discussão das 7ª e 8ª horas do bancário.
A mencionada CCT, destaca na 11ª cláusula, que caso um ex e/ou bancário pleiteei
judicialmente o reconhecimento de desconsideração de cargo de confiança para que seja
reconhecido sua jornada de 6 horas diárias e, consequentemente deferidas as 7ª e 8ª diárias cumpridas
como extraordinárias, e o juiz, por sua vez, assim o proceda, os valores pagos em holerite durante o
pacto laboral devem ser compensados na liquidação de sentença.GRATIFICAÇÕES
CLÁUSULA 11 – GRATIFICÃO DE FUNÇÃO
O valor da gratificação de função, de que trata o § 2° do artigo 224, da Consolidação
das Leis do Trabalho, não será inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento), a
exceção do Estado do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de 50% (cinquenta por
cento), sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por
tempo de serviço, já reajustados nos termos da cláusula primeira, respeitados os
critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas
Convenções Coletivas de Trabalho Aditivas.
Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de
empregado na exceção prevista no § 2° do art. 224 da CLT, estando este recebendo
ou tendo já recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho
prestado além da 6ª (sexta) hora diaria, de modo que a jornada somente é
considerada extraordinária apos a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo
as horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da
gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. A dedução/compensação
prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1°.12.2018.
Parágrafo segundo - A dedução/compensação prevista no parágrafo acima deverá
observar os seguintes requisitos, cumulativamente:
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será limitada aos meses de competência em que foram deferidas as horas extras e
nos quais tenha havido o pagamento da gratificação prevista nesta cláusula;
o valor a ser deduzido/compensado néo podera ser superior ao auferido pelo
empregado, limitado aos percentuais de 55% (cinquenta e cinco por cento) e
50% (cinquenta por cento), mencionados no caput, de modo que não pode haver
saldo negativo.

Não adentrando no viés constitucional da Convenção Coletiva e deixando de analisar o
mérito de cargos e salários de bancários e verificando apenas a “leading case” trazido pela CCT,
verifica-se que, ao ser reconhecido pelo Juízo que não se trata de funcionário enquadrado na exceção
do artigo 2º do artigo 224 da CLT, ou seja, aquele com fidúcia especial bancária, este teve seu salário
mascarado por todo contrato laboral, e ao ser permitida a compensação, a CCT estaria legislando
acerca de objeto ilícito, que são os reconhecidos direitos indisponíveis pela lei reformadora.
É incontestável que a cláusula supra retira do bancário o direito de discutir judicialmente as 7ª
e 8ª horas, suprimindo-lhe o direito a ter deferida a integração da gratificação de função à sua
remuneração.
Nota-se que o único objetivo da cláusula é “compensar” a verba “gratificação de função” com
as 7ª e 8ª horas daqueles bancários que ingressarem com reclamação trabalhista e tiverem êxito ao
demonstrar que , efetivamente, suas atividades, apesar do “nomen iuris” do cargo, não era de
confiança.
Assim, pelo texto da cláusula 11, a remuneração dos bancários que recebem a “gratificação
de função” é rebaixada ou até mesmo suprimida, afrontando claramente, os princípios da
irredutibilidade e inalterabilidade salariais e também o da estabilidade financeira, previstos no artigo
7º, inciso VI da CF e 468 da CLT.
Outro grave afronta a Constituição é com relação a dignidade do trabalhador, a redução
salarial afronta diretamente a dignidade do bancário que, mesmo obtendo vitória no questionamento
judicial, não terá incorporada a verba “gratificação de função” à sua remuneração, trazendo-lhe
enorme prejuízo financeiro e evidente diminuição na sua remuneração.
Os direitos fundamentais sociais têm proteção constitucional na medida que implica na
garantia ao cidadão contra a atuação regressiva do Estado, proibindo a elaboração de Leis que
determinem a redução dos direitos sociais anteriormente assentados.
Aliás, a cláusula a CCT ora discutida, vai cintra, inclusive, o que já esta pacificado na
jurisprudência, no sentido de que ocorrendo a descaracterização do cargo de confiança em juízo, não
poderá ter compensadas as horas extras com a gratificação recebida, isso porque, as verbas possuem
natureza jurídicas distintas.
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Vale lembrar que gratificação de função faz parte do salário complessivo, e, que, também, o
próprio TST já reconheceu ser ilegal as horas extras précontratuais. Bem como é cristalina a regra da
Súmula 109 do TST que diz que “O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que
receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado
com o valor daquela vantagem”. Sendo certo que o empregado faz parte da regra do caput do artigo
224 da CLT, está latente a nulidade da cláusula da CCT em estudo.
O que se observa na realidade, é a nítida pretensão de afronta e interferência no Poder
Judiciário, especialmente nesta D. Justiça Especializada, uma vez que estipulou cláusula em CCT
que é totalmente contrária à matéria em que a Jurisprudência é mansa e pacífica, tanto que já
consolidada através de Súmula, cujo único intuito é certamente disseminar insegurança jurídica.
De fato é evidente que a cláusula 11ª da CCT retira do bancário o direito a discutir
judicialmente a 7ª e 8ª horas, suprimindo-lhe o direito a ter deferido a integração da gratificação de
função à sua remuneração.
Por outro lado, a cláusula 11ª tem nítido caráter “in pejus” na medida em que retira direitos
considerados pela doutrina mais respeitável e também pela jurisprudência pacificada, inclusive no
TST desde 2003, inseridos no “patamar civilizatório mínimo” doa trabalhadores, por serem de
indisponibilidade absoluta, eis se tratarem de verbas que compõem remuneração do bancário: as
horas extras e a gratificação de função.
Cabe aqui, inclusive, uma analogia com o Princípio da Ultratividade (extinto pela Lei
13.467/2017), que visava garantir a manutenção de cláusulas normativas mais benéficas ao
trabalhador.
Isso porque se, através da aplicação da ultratividade, os benefícios angariados pela norma
coletiva incorporavam ao contrato de trabalho e, portanto, ao patrimônio do trabalhador, é certo que,
um direito, in casu, a não compensação da gratificação de função com horas extras, já reitere-se,
pacificado na jurisprudência, não poderá ser suprimido, de forma alguma pela CCT nova.
Em outras palavras, se no início do contrato de trabalho, o direito à não compensação da
gratificação de função com horas extras era garantido a um trabalhador, é inaceitável que nova CCT
venha a surtir efeitos em um contrato de trabalho que iniciou (e findou, se o caso) muito antes da
existência da mesma.
Logo, a malfadada cláusula 11 da CCT dos Bancários fere o princípio do não retrocesso,
como nos ensina a ilustre Maria Vitoria Queija Alvar:
“O princípio do não retrocesso social ou aplicação progressiva dos direitos sociais
caracteriza-se pela impossibilidade de redução dos direitos sociais amparados na
Constituição, ou que tenham sido positivados em normas infraconstitucionais,
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garantindo ao cidadão o acúmulo, proteção e perenidade de seu patrimônio jurídico
e o avanço na concretude fática do conceito de cidadania.

Dessa forma, ao retirar direito já adquirido e, portanto, incorporado ao patrimônio do
trabalhador, não resta dúvida de que a CCT contraria nossa Carta Magna, ainda que tal princípio não
esteja previsto de forma expressa.
Nem há que se cogitar que ao Poder Judiciário é vedado analisar a CCT ora em discussão,
com supedâneo no artigo 8, parágrafo 3 da CLT, uma vez que o mesmo é flagrantemente
inconstitucional, posto que inviabiliza que essa Justiça Especializada analise a matéria tratada na
cláusula, infringindo o princípio de inafastabilidade do acesso ao Judiciário previsto na cláusula 5º,
inciso XXXV da CF.
Insta destacar ainda que a cláusula 11ª tem por fim “compensar” a verba “gratificação de
função” com a 7ª e 8ª horas daqueles bancários que ingressarem com reclamação trabalhista e
tiverem êxito ao demostrarem que, efetivamente, suas atividades, apesar do “nomen iuris” do cargo,
não eram de confiança.
Assunto pacífico na jurisprudência é a compensação de verbas trabalhistas, não sendo
autorizada possibilidade de se compensar verbas de naturezas distintas, uma vez que não
possuem a mesma origem, já que uma se trata de sobrejornada e a outra, a gratificação de função,
remunera a maior responsabilidade do cargo.
Os requisitos para que seja autorizada a compensação das verbas ora em questão
(reciprocidade de créditos; liquidez; certeza e exigibilidade; existência e validade do crédito
compensante e homogeneidade ou fungibilidade das prestações) não estão preenchidos, sendo
totalmente ilegal a sua autorização normativa.
Esses são motivos suficientes para também não se aceitar a compensação das parcelas horas
extras com a gratificação de função.
Ressalta-se que o presente estudo não tem por finalidade o escopo a constitucionalidade da
referida norma coletiva e/ou constitucionalidade da legislação trabalhista, e sim a análise frente a
legislação em vigor trabalhista. Como ensinou Mauricio Godinho Delgado, as normas coletivas têm
que respeitar o Princípio da Adequação Setorial Negociada e consequentemente o patamar
civilizatório laboral, o que não se constata no presente.
Nesse sentido o Autor;
Por três grupos convergentes de normas trabalhistas heterônomas: as normas
constitucionais em geral (respeitadas, é claro, as ressalvas parciais expressamente
feitas pela própria Constituição: art. 7o, VI, XIII e XIV, por exemplo); as normas de
tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro (referidas
pelo art. 5o, § 2o, CF/88, já expressando um patamar civilizatório no próprio mundo
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ocidental em que se integra o Brasil); as normas legais infraconstitucionais que
asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos à
saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas,
normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios etc.

Por fim, em novembro de 2018 foi instaurado pelo Ministério Público do Trabalho de São
Paulo, após inúmeras denúncias, Inquérito para apuração de Ilegalidade da presente Convenção
Coletiva dos bancários sob o 006165.2018.02.000/0.

CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, conclui-se que a cláusula 11ª da Convenção Coletiva dos Bancários é
ilícita, devendo ser declarada nula, com efeito ex tunc, vez que afronta diretamente direitos
indisponíveis dos bancários como o salário, conforme previsto no artigo 7º, X, da Constituição
Federal, ratificado pelo artigo 611, B, VII da CLT.
Ademais, em mais uma demonstração do abuso de direito, o Sindicato atropela o disposto no
artigo 5º, XXXVI da Carta Magna, ao dispor que as normas ali dispostas valerão para as ações
ajuizadas a partir de 01/12/2018, desconsiderando totalmente o ato jurídico perfeito e a segurança
jurídica para aqueles que exerceram suas atividades sob a vigência da Convenção Coletiva anterior,
que nada dispunha sobre o tema.
Em síntese, o Sindicato transacionou para suprimir e reduzir direitos indisponíveis dos
bancários.
Nessa seara, importante frisar que, o artigo 8º, § 3º da CLT, garante à Justiça Trabalhista a
análise dos pressupostos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil
sendo, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não
defesa em lei.
Ainda que a norma reformadora seja amparada pela mínima intervenção do Estado, a referida
clausula 11ª da Nova Convenção Coletiva dos Bancários, não encontra guarida na Lei nº 13.467 de
2017 posto não obedece aos limites estabelecidos na lei.
Ademais em latente descumprimento de suas obrigações, o Sindicato não cumpriu com sua
finalidade primordial e acepção do direito do trabalho qual seja a defesa dos interesses da categoria,
pois a alteração da referida cláusula se mostra claramente “in pejus” uma vez que visa retirar direito
já reconhecido pelos tribunais e jurisprudência pacificada.
Assim, cabe à Justiça Trabalhista balizar o tema, declarando a ilicitude do parágrafo primeiro
da cláusula 11ª ou a nulidade da Convenção Coletiva dos Bancários por afrontar a proteção ao
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salário, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, sendo sua redução uma afronta direta a
dignidade do bancário.
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