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APRESENTAÇÃO 

A presente obra é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Centro Universitário Univel

e  a  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  em parceria  com  a  Universidade

Complutense  de  Madri  (Espanha),  Universidade  de  Parma  (Itália)  e  Pontifícia  Universidade

Católica  do  Porto  (Portugal).  Estão  aqui  reunidos  artigos  de  pesquisadores  nacionais  e

internacionais  de  várias  instituições  de  ensino  superior,  resultado  de  suas  participações  no  IV

Colóquio Hispano-brasileiro sobre Direito e Processo do Trabalho: Reflexões Transdisciplinares e

III Jornada de investigação em Direito do Trabalho que se realizou em 13 e 14 de janeiro de 2020

na Universidade Complutense de Madrid – Espanha, do II Colóquio Ítalo-Hispano-brasileiro sobre

Direito  e Processo do Trabalho:  Reflexões  Transdisciplinares   e  II  Jornada de investigação em

Direito do Trabalho realizado nos dias 09 e 10 de janeiro de 2020 na Universidade de Parma – Itália

e  I  Colóquio  Luso-Hispano-Brasileiro  em  Direito  e  Processo  do  Trabalho:  Reflexões

Transdisciplinares e I Jornada de investigação em Direito do Trabalho realizado nos dias 29 e 30 de

janeiro  de  2020.  Os  temas  abordados  neste  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. Os temas tratados apresentam significativas reflexões a respeito das

temáticas tratadas  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), Universidade

de Parma (Itália) e Pontifícia Universidade Católica do Porto (Portugal). 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 brilhantemente. O material ora

apresentado  teve  o  fomento  do  Centro  Universitário  Univel,  que  financiou  este  e-book,  ora

disponibilizado sem qualquer ônus. A presente obra, tem como objetivo tornar público os resultados

de  pesquisas  acadêmico-científicas  especialmente  na  seara  trabalhista,  abordando  temas  como

Videovigilancia  Laboral  y  Grabación de  Sonidos  en  el  Lugar  de Trabajo,  El  Deber  de Secreto

Profesional del Trabajador en el Ordenamiento Español, Redes Sociales del Trabajador, Protección

de Datos y Acceso al Empleo, Contrato Intermitente no Brasil: Estudo Comparativo com Portugal,

Itália e Espanha, O Diálogo Baseado no Princípio da Fraternidade para uma Inclusão Fraternal,

Hipostasiação do Poder Judiciário frente aos Meios Alternativos de Solução de Conflitos, O Direito



de  Existir  como pessoa  no  Mundo do Trabalho:  O Eterno Retorno  do Direito  do  Trabalho,  A

(In)Adequação  da  Reforma  da  Previdência  Social  Diante  dos  Impactos  da  Indústria  4.0,  As

Reformas  Trabalhistas  em  Portugal  e  Espanha  e  Sua  Influência  na  Reforma  Brasileira  –  A

Modernização do Contrato Individual de Trabalho, Compliance Trabalhista Digital e a Proteção de

Dados Pessoais dos Empregados: Metodologia Privacy By Design E Privacy By Default, Relações

de  Trabalho  e  Direitos  Humanos,  A Inteligência  Artificial  como  Instrumento  de  Celeridade  e

Efetividade  para  o  Direito  Processual  Civil,  A  Relação  Híbrida  entre  Plataforma  Digital  e

Motoristas  de  Aplicativos,  Seriam  as  Incertezas  Quanto  aos  Riscos  das  Nanotecnologias  e  o

Desenvolvimento Sustentável Compatíveis? E A Saúde Dos Trabalhadores?, 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Reflexões Acerca de Sua Incidência na

Relação de Emprego, A Revolução Tecnológica e a Perspectiva Projetada no Futuro da Relação de

Trabalho, Como Preparar Pessoas para pertencer e integrar o Mercado de Trabalho na Sociedade 4.0

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, setembro de 2020.

 

Brasil, Setembro de 2020.

 

Denise Pires Fincato e Elizabet Leal da Silva
Organizadoras

 



PREFÁCIO

Para mim  foi uma alegria quando duas diletas amigas Denise Pires Fincato e Elizabet Leal

da  Silva,  na  condição  de  organizadoras,  me  convidaram  para  prefaciar  a  maravilhosa  obra

decorrente dos seguintes encontros:  

IV COLÓQUIO HISPANO-BRASILEIRO 

II COLOQUIO ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO 

I COLÓQUIO LUSO BRASILEIRO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES 

III JORNADA DE INVESTIGAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO 2020. 

Este livro reúne trabalhos de investigação  organizados por instituições do Brasil, Itália e

Espanha. São as  renomadas instituições participantes dos colóquios as seguintes:     

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL – BRASIL;

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL;

UNIVERSIDADE COMPLUTENSE DE MADRI – ESPANHA 

UNIVERSIDADE DE PARMA - ITÁLIA 

Este sonho coletivo segue gerando frutos de parceria desde  2017,  quando começaram os

primeiros colóquios Brasil/Espanha/Itália/Portugal  no intuito de estudarem  as transformações do

mundo do trabalho que tanto ocupam nossas preocupações de estudiosos  no Brasil, na Europa, no

mundo.  

Este  ano  de  2020  inspirou  um  novo   encontro  internacional  de  juslaboralistas  sob  a

liderança  de  Denise  e  Elizabet.  Por  sorte  para  uns,  ou,  por  auxílio  divino,  para  outros,  estes

encontros  presenciais  foram  antes  da  pandemia,  a  qual  nos  afastou  geográfica  e  fisicamente,

embora siga  sem nos separar  dos  afetos e vínculos  já consolidados anteriormente. 

Ou seja, esta Obra se origina  de um evento num contexto pós Declaração do centenário da

OIT (2019) e pré-pandemia (janeiro de 2020), refletindo as preocupações sobre tantas e inumeráveis

transformações no mundo laboral.  

 Lembrando um pouco a Declaração da OIT, de 2019, em sua primeira parte, sinala-se uma

abordagem  sobre  mundo  do  trabalho  centrada  no  ser  humano.  Ou  seja,  apesar  da  crescente

ambiência tecnológica, a proteção à pessoa deve  ser o ponto principal das discussões do mundo do

trabalho e seu futuro. Pois bem, parece que a pandemia do COVID19 acelerou o futuro  do trabalho,

o que torna estas pesquisas  amadurecidas  ao longo destes anos de colóquio extremamente atuais e

valorosas. 

Ao ler os primorosos artigos desta  inspiradora obra verifica-se que todos os pontos de

destaque elencados pela OIT para o futuro do trabalho  estão presentes, expressa ou implicitamente



nos textos contemplados neste maravilhoso trabalho  guiado pelas Doutoras Denise Pires Fincato e

Elizabet  Leal  da  Silva,  com  a  colaboração  de  todos  os  amigos  de  diversas  nacionalidades  ,

igualmente  autores de artigos.

A Doutora  Denise  Pires  Fincato  traz  excelente  estudo comparado  sobre  o  contrato  de

trabalho intermitente e Elizabet Leal da Silva dá o tom da obra pelo caráter inclusivo do Princípio

da  Fraternidade;  Jesús  Lahera  Forteza,  Margarita  Tarabini-Castellani  Aznar,  tratam  ambos  de

assunto  muito  importante  aos  brasileiros,  pela  recente  edição  da  LGPD,  dizendo   respeito  a

proteção de dados em sede Espanhola. Juan Carlos García Quiñones enfoca magistralmente o dever

de sigilo profissional; Alessandra Christine Bittencourt Ambrogi de Moura, Flávia Ferreira Jacó de

Menezes  e Juliane Cristina Silvério de Lima abordam criticamente a realidade da justiça fora do

âmbito judicial; reflexões existenciais dos trabalhadores  seguem expostas com Alessandro Severino

Valler  Zenni;  Carlos  Gustavo  Moimaz  Marques,  Luciana  de  Aboim  Machado  e  Zélia  Luiza

Pierdoná  inovam a partir do enfoque do direito previdenciário brasileiro recentemente reformado;

Carolina  Zelinski  Fay  e  Denise  de  Oliveira  Horta,  com Direito  comparado  sobre  contrato  de

trabalho nas  reformas  laborais  de  Portugal  e  Espanha  dão  suporte  para  compreensão  da  nossa

própria reforma laboral; Caroline de Melo Lima Gularte com trabalho excelente sobre LGPD e

compliance,  e,  mesma  linha  da  LGPD,  Regina  Linden  Ruaro  e  Eugênio  Hainzenreder  Júnior

abordam os seus  princípios gerais;  Gilberto Stürmer com o tema dos direitos humanos no sistema

interamericano  dá  especial  centralidade  às  relações  sindicais;  Jaqueline  Mielke  Silva  debate

interessante tópico da da inteligência artificial e processo; Paula Jaeger da Silva traz a temática

urgente das plataformas; Raquel Von Hohendorf aborda as nanotecnologias; Vinícius Lima Marques

nos brinda com aspectos essenciais sobre  tecnologia e trabalho; Wilson Engelmann e Patricia S.

Martins com felicidade questionam  a preparação dos trabalhadores  para um difícil  mercado de

trabalho atual. 

Em  síntese,  a  obra  possui  um  valor  incomensurável  ao  reunir   nomes  excelência  na

pesquisa. 

Parabéns aos autores! Boa leitura aos leitores! 

E que venham outros colóquios virtuais e presenciais!

Porto Alegre, 22 de setembro de 2020. 

Luciane Cardoso Barzotto 

Juíza do Trabalho do TRT4, Professora de Graduação e Pós-graduação da UFRGS; líder do
Grupo de Estudos Direito e Fraternidade da UFRGS; Acadêmica n.21 da Academia Sul-Rio-

Grandense de Direito do Trabalho – ASRDT
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VIDEOVIGILANCIA LABORAL Y GRABACIÓN DE SONIDOS EN EL
LUGAR DE TRABAJO 

LABOR VIDEO SURVEILLANCE AND SOUND RECORDING IN THE
WORKPLACE

Jesús Lahera Forteza1

RESUMEN: Analizo el régimen jurídico de la videovigilancia laboral, aplicando el art.89 LOPD y
la jurisprudencia, distinguiendo tres tipos de cámaras. La cámara estructural laboral, estable, que
debe respetar la intimidad personal y la protección de datos personales, con exigentes requisitos de
información al trabajador. El hallazgo casual de acto ilícito del trabajador a través de una cámara de
seguridad, donde es suficiente el distintivo visible genérico de información. La cámara oculta ad
hoc laboral, avalada recientemente por el TEDH, asunto Lopez Ribalda 2, con exigentes requisitos
y garantías para su instalación. En este marco, analizo las singularidades de las grabaciones de
sonidos en los lugares de trabajo, con especiales límites y garantías, al estar protegido también el
secreto de comunicaciones.

PALABRAS  CLAVE:  Cámara  laboral,  intimidad  personal,  protección  datos,  secreto
comunicaciones

ABSTRAC:I  analyze  the  legal  regime of  labor  video  surveillance,  applying art.89  LOPD and
jurisprudence, distinguishing three types of cameras. The stable labor chamber, which must respect
personal privacy and the protection of personal data, with clear information requirements for the
worker.  The casual discovery of the worker's unlawful act through a security camera, where the
generic visible information badge is sufficient. The hidden ad hoc labor chamber, recently addmited
by the ECRH, Lopez Ribalda 2, with demanding requirements and guarantees for its installation. In
this context, I analyze the singularities of sound recordings in workplaces, with special limits and
guarantees, as the communications secret is also protected.

KEYWORDS: Chamber of work, personal privacy, data protection, secret communications

1 JURISPRUDENCIA SOBRE VIDEOVIGILANCIA LABORAL

La videovigilancia laboral y la grabación de sonido en el lugar de trabajo carecía, hasta el

art.89 de la Ley de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales 3/2018 (LOPD), de una

regulación específica en el ordenamiento laboral, siendo por ello esencial su configuración por parte

de  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  (TC),  Tribunal  Supremo  (TS)  y  del  Tribunal

Europeo  de  Derechos  Humanos  (TEDH).  No  resulta  posible  comprender  el  art.89  LOPD  sin

conocer esta jurisprudencia previa, pues este precepto es deudor, en parte, de la misma. Igual que es

imposible aplicar el art.89 LOPD sin tener en cuenta esta jurisprudencia, completamente viva y

vigente en la solución de problemas prácticos tras la entrada en vigor de esta norma. Por ello, antes

1 Profesor Titular Derecho del Trabajo Universidad Complutense y consultor despacho Abdón Pedrajas
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de analizar  la  regulación  del  art.89  LOPD con detalle,  creo  necesario  repasar  brevemente  esta

jurisprudencia del TC, TS y TEDH en videovigilancia laboral.

En  primer  lugar,  la  jurisprudencia  constitucional  tiene  dos  líneas  referentes  en  la

videovigilancia laboral2. 

De un lado, las SSTC 98/2000 y 186/2000 establecen los límites marcados por el derecho a

la intimidad del trabajador del art.18.1 CE ante la utilización empresarial de estas vías de control

tecnológico. De otro lado, las  SSTC 29/2013 y 39/2016  efectúan una renovada lectura de estos

límites a la luz del derecho a la protección de datos de carácter personal amparado por el art.18.4

CE. Ambos binomios de pronunciamientos del TC son complementarios, siendo necesario efectuar

esta doble lectura, en torno a los arts.18.1 y 18.4 CE, para asegurar el respeto a la intimidad y de

protección de datos personales del trabajador ante estos sistemas de control audiovisual.

De inicio, las SSTC 98/2000 y 186/2000 integran el derecho a la intimidad del trabajador

del art.18.1 CE desde la técnica clásica de la modulación de derechos personales en el contrato de

trabajo.  El  TC  parte  de  la  premisa  del  pleno  reconocimiento  de  la  intimidad  personal  de  los

trabajadores en los centros de trabajo, sin por ello descartar estos sistemas de control tecnológico.

Ambas  sentencias  exigen,  desde  la  ponderación  jurídica  entre  la  intimidad  del  trabajador  y  la

libertad de empresa, que los sistemas de videovigilancia laboral sean una medida:

a) “Adecuada o idónea” para la consecución de una finalidad empresarial legítima como el

control del cumplimiento del contrato de trabajo

b) “Necesaria”,  no  existiendo  otra  alternativa  con  menor  riesgo  de  sacrificio  de  la

intimidad personal del trabajador para la consecución de este fin legítimo

c) “Proporcionada” al fin perseguido, lo que exige contrastar la relevancia del beneficio

obtenido por la empresa y el sacrificio de la intimidad personal del trabajo

Este juicio de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad” debe ser razonado en cada caso

concreto. Así, la STC 186/2000 avala la constitucionalidad de una instalación de cámaras ocultas,

en una zona de cajas de una empresa, al existir razonables sospechas de comisión por el trabajador

de irregularidades graves en su puesto de trabajo,  existiendo proporcionalidad en la  medida,  al

limitarse la grabación a la zona acotada y con una duración temporal limitada. Con el mismo canon

interpretativo,  la  STC  98/2000  entiende  ilegítima  la  captación  de  sonido,  en  un  sistema  de

videovigilancia  laboral,   por  no  quedar  acreditado  que  fuera  imprescindible  para  el  correcto

2 Ver ARBONES LAPENA,H, “Grabación de imagen o sonido y control electrónico por el empresario”, Nueva Revista
Española de Derecho del Trabajo, nº178, 2015, pp.193-222; TASCÓN LÓPEZ,R, “Tecnovigilancia y derecho de los
trabajadores”,  Revista  Centro  Estudios  Financieros,  2017,  nº415,  pp.55  y  ss;  LAHERA FORTEZA,J,  “Nueva
jurisprudencia  constitucional  en  la  videovigilancia  laboral:  valoración  crítica”,  Derecho de  Relaciones  Laborales
2016, nº 5, pp. 494 y ss
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desenvolvimiento de la actividad productiva ni ser una medida proporcionada al fin perseguido,

sacrificando en exceso la intimidad de los trabajadores.

Por su parte, la STC 29/2013 completa esta jurisprudencia constitucional integrando en el

contrato de trabajo también el derecho a la protección de datos personales, amparado por el art.18.4

CE.  Según  el  TC,  las  imágenes  grabadas  con estos  sistemas  constituyen  un  “dato  de  carácter

personal” bajo la cobertura del art.18.4 CE. El TC diferencia, así, el derecho a la intimidad personal

del art.18.1 CE, que exige la ponderación jurídica antes desarrollada, y el derecho a la protección de

datos personales del art.18.4 CE, que implica nuevos límites cuando se adopte la medida. La STC

29/2013 afirma, desde esta perspectiva,  el derecho del trabajador a ser informado del tratamiento

de los datos personales resultantes de la captación de imágenes a través de este sistema de control

empresarial. Esta información ha de ser “previa, expresa, precisa, clara e inequívoca en conexión

con la finalidad pretendida por la empresa”. En particular, la STC 29/2013 rechaza, por falta de esta

información, que las imágenes captadas por una cámara en un recinto universitario sirva de prueba

para la imposición de sanciones a un trabajador. 

La STC 39/2016, finalmente, relaja sustancialmente este deber de información al admitir,

en determinadas cámaras, su cumplimiento a través del distintivo general de videovigilancia de

seguridad. La sentencia cambia, ante la presencia de indicios de irregularidad grave cometida por el

trabajador,  la doctrina respecto a las exigencias de información, porque estima suficientes estos

distintivos informativos visibles en la empresa, conforme a la Instrucción 1/2006 de la Agencia de

Protección de Datos Personales (APD). En el caso planteado, el trabajador no había sido informado

expresamente de la instalación de videocámaras, pero existía este distintivo informativo visible. El

TC admite como suficiente este modo de información; cumplido este requisito, el trabajador “podía

conocer la existencia de cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas”. Opera, a juicio

del  TC,  una  especie  de  proporcionalidad  en  la  información  cuando  existen  indicios  de

irregularidades del trabajador.  

La suma de ambas líneas jurisprudenciales concluye, en definitiva, en esta doble exigencia

cuando se articula en una empresa un sistema de videocámaras. De un lado, motivar su articulación

con un juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad respecto al fin perseguido. De otro lado,

informar al trabajador controlado de esta finalidad y, al ser datos personales, del tratamiento de las

imágenes captadas, quedando aceptados, ante indicios de irregularidad cometida por el trabajador,

los distintivos visibles informativos de videovigilancia de seguridad.

La fundamentación jurídica de esta doctrina consolidada, elaborada antes del art.89 LOPD,

también es apuntada en la STC 39/2016. El TC parte de la conexión constitucional entre la libertad

de empresa del art.38 CE y el derecho a la propiedad del art.33 CE con el poder de dirección y
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control del art.20.3 ET, así definido:  “el poder de dirección empresarial, imprescindible para la

buena  marcha  de  la  organización  productiva  que  es  reflejo  de  los  derechos  constitucionales

reconocidos en los arts. 33 y 38 CE, que se concreta en el art.20.3 ET que expresamente faculta al

empresario  a  adoptar  medidas  de  vigilancia  y  control  para  verificar  el  cumplimiento  de  las

obligaciones laborales”. Esta conexión permite efectuar, desde una dimensión constitucional, la

ponderación jurídica entre la libertad de empresa del art.38 y la propiedad privada del art.33 CE con

el derecho a la intimidad personal del trabajador del art.18.1 CE y con la protección de sus datos

personales del art.18.4 CE.

La jurisprudencia ordinaria de la sala IV del TS en videovigilancia laboral es deudora de la

expuesta jurisprudencia constitucional porque ha seguido una idéntica evolución y ha terminado

exigiendo los dos límites de la  intimidad personal  y la  protección de datos personales,  con las

mismas  técnicas  utilizadas  por  el  TC3,  incluida  la  expuesta  relajación  de  la  información  ante

indicios de irregularidades del trabajador.

Un buen ejemplo de esta confluencia es la STS 13 de Mayo de 2014 (Rec. 1685/2013)

construida jurídicamente desde la doble referencia de las SSTC 98/2000 y 186/2000 y de la STC

29/2013. Tras aplicar las técnicas clásicas de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la cámara,

en aras del respeto a la intimidad personal,  la sentencia exige el  requisito de la información al

trabajador,  porque  “no  hay  una habilitación  legal  expresa  para  esa  omisión  del  derecho  a  la

información sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones laborales”. La

STS 13 Mayo 2014 no avala, así, una prueba obtenida por cámara en una zona de cajas porque “no

se dio información previa a la trabajadora de la posibilidad de tal tipo de grabación ni de la

finalidad  de  dichas  cámaras”.  Subraya  también  esta  jurisprudencia  la  debida  consulta  a  los

representantes de los trabajadores exigida por el art.64.5.f ET.

Las SSTS 7 Julio 2016 (Rec.630/2016), 31 Enero 2017 (Rec.3331/2015), 1 Febrero 2017

(Rec.  3262/2015)  y  2  Febrero  2017 (Rec.  554/2016)  se  sitúan  en  este  plano técnico  de  doble

exigencia, pero reciben la doctrina de la STC 39/2016, antes expuesta, que reconoce el papel de los

distintivos visibles de información de la videovigilancia, ante sospechas fundadas de irregularidades

del trabajador.  Son, en este marco, admitidas como pruebas lícitas grabaciones de trabajadores,

justificadas,  que  carecían  de  información  individual  bajo  la  cobertura  del  distintivo  visible

informativo de videovigilancia de seguridad.

Finalmente, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 9 Enero

2018, asunto Lopez Ribalda 1, debe ser tenida muy en cuenta, en este análisis jurisprudencial previo

3 Ver TASCON LOPEZ,R, “Tecnovigilancia empresarial y derechos de los trabajadores”, cit, pp.85-86; PRECIADO
DOMENECH,C.H,  “La videovigilancia  en  el  lugar  de  trabajo y  el  derecho fundamental  a  la  protección  de  datos
personales”, Revista Derecho Social 2017, nº77, pp.175 y ss
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a la LOPD4, aunque su corrección, en sala general, es posterior y más reciente, el 17 Octubre 2019,

asunto López Ribalda 25. El TEDH analiza el supuesto específico de una cámara oculta, ante la

sospecha fundada de robos de empleados, donde no se había informado al trabajador. La doctrina de

López Ribalda 1 y López Ribalda 2 es bastante similar, estando la diferencia en el enjuiciamiento y

calificación de los hechos acontecidos. El TEDH parte de la regla general de la información al

trabajador para generar una expectativa de intimidad ante la grabación y proteger el dato personal

de la imagen, siguiendo en ello la senda de la STEDH 5 de Septiembre 2017, asunto Barbulescu 2

en control de correos electrónicos corporativos. El marco general de actuación empresarial es, por

tanto, la información de la videovigilancia, y de sus fines, al trabajador grabado. Esta información

debe ir unida a una justificación adecuada, necesaria y proporcionada de la utilización de este medio

de control, en términos muy similares a los utilizados por el TS y TC. El TEDH, sin embargo,

admite la ausencia de información en cámaras ocultas instaladas ante indicios y sospechas fundadas

de irregularidades graves del trabajador grabado con exigentes requisitos. El indicio debe ser cierto

y acreditado, la videovigilancia limitada al área y trabajador sobre el que pesan estas sospechas

fundadas, la duración de la instalación puntual y de tiempo proporcionado al fin de control, las

imágenes deben ser vistas exclusivamente por responsables de la empresa, nunca difundidas, y con

un tratamiento sólo dirigido a la penalización de esta irregularidad grave, siendo luego sometidas a

las mayores garantías y exigencias de la protección de datos personales. Esta suma de requisitos

conlleva un grado razonable y proporcionado de intromisión en la privacidad, no contrario al art.8

de la CDH, y origina una prueba lícita en un proceso, sin vulnerar el art.6 de la CDH. La ausencia

de  información  en  esta  cámara  oculta  fundamentada  y  proporcionada  puede  dar  lugar  a

responsabilidades administrativas de protección de datos personales o civiles de daños, pero no

anula la prueba laboral lícita y las reacciones empresariales ante la comisión de irregularidades

graves,  así  acreditadas.  La  única  diferencia  entre  Lopéz  Ribalda  1  y  2,  es  que  en  la  primera

sentencia no quedan acreditados estos requisitos y se aprecia vulneración de los arts. 8 y 6 CDH, y

en la reciente y segunda sentencia sí se constatan probados estos requisitos y se avala la prueba

laboral  así  obtenida.  A diferencia  del  TC,  que  aplica  una  especie  de  proporcionalidad  en  la

4 Ver GOÑI SEIN,J.L, “Videovigilancia empresarial mediante cámaras ocultas: su excepcional validez como control
defensivo ex post”,  Trabajo y Derecho 2018,  nº47, pp.74 y ss; CASAS BAAMONDE, M.E, “Informar antes que
vigilar. ¿Tiene el Estado la obligación positiva de garantizar un mínimo de vida privada a los trabajadores en la empresa
en la era digital?” y ROJO TORRECILLA,E, “Derecho del trabajador a la privacidad en la empresa y límites a su
control por las cámaras de videovigilancia”, ambas aportaciones en Derecho Relaciones Laborales  2018, nº2,
pp.103 y ss y pp.135 y ss.
5 Ver ROJO TORRECILLA,E, “Medias verdades y fake news en el mundo jurídico. No todo cabe en la videovigilancia
de una persona trabajadora. A propósito de la sentencia TEDH López Ribalda II, 17 Octubre 2019”, blog  Eduardo
Rojo,  entrada  23  Octubre  2019,  dando  cuenta  de  algunas  aportaciones  disponibles  en  versión  digital  sobre  esta
sentencia (Hugo Preciado,C; Molina Navarrete,C; González Espada, J.A etc ..)
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información debida,  el  TEDH pone el  foco en los requisitos de la  cámara oculta,  aceptando la

ausencia de información. 

Tampoco es ésta una doctrina internacional novedosa porque ya existía el precedente del

asunto  Köpke,  5  Octubre  2010,  donde  el  TEDH  admite,  sin  información  previa,  una  cámara

coyuntural oculta ante indicios claros de conducta ilícita del trabajador instalada con esta exclusiva

finalidad de constatar las sospechas, durante un tiempo limitado y con estos exigentes requisitos. El

TEDH abre así la puerta a cámaras ocultas, con estas garantías, como ya hiciera en su día las SSTC

186/2000  y  98/2000  y,  de  otro  modo,  utilizando  el  distintivo  genérico  visible  de  cámaras  de

seguridad, la STC 39/2016.

2  TÉCNICA  Y  FUNDAMENTACIÓN  JURÍDICA  DE  LA  PRIMERA  REGULACIÓN
LEGAL DE  LA VIDEOVIGILANCIA LABORAL EN  LA LEY ORGÁNICA 3/2018  DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍAS DIGITALES

Los derechos digitales en la empresa – videocámaras, uso de dispositivos digitales, control

mails,  grabaciones  telefónicas,  geolocalización,  desconexión  digital  –  no  estaban  hasta  ahora

regulados  legalmente.  Durante  años,  la  jurisprudencia  constitucional  y  ordinaria,  con  apoyo

colateral  de TEDH,  ha ido solucionando problemas de control tecnológico y uso digital  en la

empresa, creando criterios y reglas sobre la base del respeto a los derechos constitucionales de

imagen e intimidad personal (art.18.1 CE), protección de datos personales (art.18.4 CE) y secreto de

comunicaciones (art.18.3 CE). El poder empresarial de dirección (art.20 ET) ha sido modulado y

limitado  en  función  de  estos  tres  derechos  constitucionales.  La  analizada  jurisprudencia  de

videovigilancia laboral es una manifestación clara de esta configuración jurídica.

La  LOPD,  tras  el  Reglamento  Europeo  2016/679  de  protección  de  datos  personales

(REPD), regula,  por primera vez y tras esta intensa jurisprudencia,  los derechos digitales en el

ámbito laboral. Responde así, en parte, a la previsión del art.88 REPD para que los Estados regulen

“normas más específicas para garantizar la protección de derechos y libertades en relación con el

tratamiento  de  datos  personales  de  los  trabajadores  en  el  ámbito  laboral…  en  particular  la

ejecución del contrato laboral … con especial atención a los sistemas de supervisión en el lugar de

trabajo”. Pero lo que es más importante, es una respuesta a una carencia normativa laboral que era

incomprensible en una sociedad ya digitalizada6. 

La técnica empleada, en la DF 13 LOPD, que añade un nuevo art.20.bis ET es la siguiente:

6 CASAS BAAMONDE, M.E, “Informar antes de vigilar …”, cit, p.119; SALA,T;TARABINI-CASTELLANI,M, “El
derecho a la intimidad personal y el  control del trabajador” en dir SALA,T,  Propuestas para un debate sobre la
reforma laboral, Lefebvre, Madrid, 2018, pp.256-257.
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Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la
desconexión. Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso d-«Artículo
20 bis.e los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la
desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia
y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.»

La opción legal, en la línea jurisprudencial, es modular y limitar el poder contractual de

dirección  y  control  empresarial  del  art.20  ET con  estos  derechos  constitucionales.  La  técnica

utilizada es la remisión a la legislación específica de protección de datos personales y garantía de

derechos  digitales,  en  concreto  los  arts.87-90  LOPD.  De manera  específica,  la  videovigilancia

laboral, y sus limitaciones, es, en consecuencia, mencionada en la DF 13 LOPD e incorporada en

este nuevo arts.20.bis ET. Y la remisión a la legislación vigente en la regulación es al art.89 LOPD,

en diálogo con el art. 22 LOPD, que regula, de manera concreta, el derecho a la intimidad frente al

uso de herramientas de videovigilancia laboral y grabación de sonido en los lugares de trabajo.

El  art.22.1  LOPD declara  que  “las  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,

podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras

con la finalidad de preservar la seguridad de personas y bienes, así como de sus instalaciones”.

Los  arts.  22.7 y 8 LOPD establecen dos remisiones  específicas:  a la  Ley 5/2014 de seguridad

privada, en cámaras instaladas con estas finalidades, y al art.89 LOPD, en el tratamiento de datos

obtenidos por imágenes por las empresas en el ámbito laboral. El art.89.1 LOPD declara, como

norma específica laboral en diálogo con el art.22 LOPD, que “los empleadores podrán tratar las

imágenes  obtenidas  a  través  de  sistemas  de  cámaras o videocámaras para  el  ejercicio  de  las

funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el

artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que

estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo”. 

El  art.22.1  LOPD  entronca  con  el  interés  legítimo  de  la  seguridad  que  sustenta  el

tratamiento del dato personal de la imagen grabada,  sin consentimiento expreso,  en línea de lo

exigido con carácter general en el art. 6.1.f REPD. El art.89.1 LOPD es una proyección de este

interés legítimo de seguridad en el ámbito laboral pero, a la vez, entronca de manera específica con

un interés empresarial legítimo al control de los trabajadores y con la necesidad de garantizar el

cumplimiento  del  contrato  de  trabajo,  como  excepción  al  consentimiento  de  los  arts.6.1.f  y  b

REPD7. En este marco de fundamentación jurídica, el diálogo entre el art.22.1 LOPD y 89.1 LOPD

no  desemboca  en  restringir  la  videovigilancia  laboral  a  la  función  exclusiva  de  preservar  la

seguridad de personas, bienes e instalaciones dentro de la empresa, sino que supone, por la remisión

7 ALTES  TARREGA,J.A,  “La  videovigilancia  de  la  actividad  laboral”,  en  prensa,  ejemplar  original,  próxima
publicación 
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del art.22.8 LOPD en conexión con los arts.6.1.f y b REPD, un reconocimiento de estos dispositivos

como herramienta específica de control de los trabajadores, sin consentimiento expreso de éstos,

siempre que se respete la intimidad personal y la protección de datos personales. En la función de

control  laboral  cabe  utilizar  cámaras  para  preservar  la  “seguridad  de  personas,  bienes  e

instalaciones”, como sucede ante sospechas de robos de los empleados, un supuesto que ofrece la

práctica.  Pero  el  término  específico,  “control  de  los  trabajadores”  del  art.89  LOPD es   más

extensivo que la mera preservación de la “seguridad” del art. 22 LOPD y habilita, respetando los

límites correspondientes, la instalación de cámaras con esta finalidad, sirviendo la imagen como

prueba lícita de sanción o despido disciplinario. En cada caso, como ahora veremos, habrá que

justificar la medida para no invadir de manera injustificada la privacidad del empleado y cumplir

con la legislación vigente de datos personales, incluido el art.22 LOPD, lo que delimita, de suyo,

esta  capacidad  de  control  laboral.  Pero  ello  no  conduce  a  restringir  la  cámara  a  supuestos  de

seguridad como robos de bienes o dinero a la empresa. Pueden existir otros supuestos, como acosos

laborales o sexuales de empleados,  mala conducta que derive en incumplimientos contractuales

laborales,  comisión  de  irregularidades  laborales  graves  u  otros,  donde  encaje  una  cámara  con

obtención de pruebas lícitas8. Lo que no resultará en ningún modo admisible, siguiendo la doctrina

de la Agencia de Protección de Datos Personales (APD), es utilizar imágenes no relevantes en el

ámbito laboral, ni instalar una cámara para verificar comportamientos o características personales

ajenas al contrato de trabajo9.

El sistema legal dual, además, diferencia las cámaras de seguridad y las laborales, no sólo

en este diálogo entre los arts.22 y 89 LOPD, sino en el art. 42.4 de la Ley de Seguridad Privada

5/2014 (LSP), al declarar que las grabaciones obtenidas por la videovigilancia de  “seguridad no

pueden destinarse a uso distinto de su finalidad”. Esta base legal distingue, así, claramente, entre

sistemas de videovigilancia, de seguridad privada en espacio público y de control empresarial del

trabajador, sujetos a mecanismos de información y procedimientos distintos, también ante la APD.

Los arts 22 y 89 LOPD deben ser leídos sobre esta distinción dual, presente ya antes de la LOPD de

2018, en nuestro ordenamiento.

El  fundamento  jurídico  de  esta  primera  regulación  legal  laboral  específica  de  la

videovigilancia  laboral  tiene  una  clara  huella  jurisprudencial  constitucional.  La  integración  del

poder de dirección y control del art.20 ET en los derechos constitucionales de libertad de empresa

8 No comparto por todas estas razones jurídicas la tesis restrictiva de videovigilancia laboral exclusiva de funciones de
seguridad  de  personas,  bienes  e  instalaciones  de  BAZ  RODRIGUEZ,J,  “La  Ley  orgánica  3/2018  como  marco
embrionario de garantía de los derechos digitales laborales”, Trabajo y Derecho 2019, nº54, pp.62-65. Sí comparto la
tesis extensiva de videovigilancia laboral asociada el control del contrato de trabajo, en similares términos a los aquí
expresados, de ALTES TARREGA,J.A, “La videovigilancia en la actividad laboral”, cit.
9 MERCADER UGUINA,J, Protección de datos y garantías de los derechos digitales en las relaciones laborales ,
Lefebvre, Madrid, 2019, p.139.
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del  art.38  CE  y  de  propiedad  privada  del  art.  33  CE  ofrece  cobertura  legal  a  la  instalación

empresarial  de  herramientas  de  videovigilancia  y  grabación  de  sonido  para  controlar  el

cumplimiento de los contratos de trabajo, con los límites correspondientes. Queda reconocida de

manera expresa esta herramienta de control audiovisual de los trabajadores, con una mención ya

literal en el art.20 ET. Pero, a la vez, la necesaria ponderación entre los arts.38 y 33 CE y los

derechos  personales  del  trabajador  exige  la  limitación  de  estos  dispositivos  para  respetar  la

intimidad y  protección de datos  personales  de los  arts.18.1  y  4  CE,  lo  que explica  la  expresa

mención legal en el art.20 ET a la intimidad del trabajador, también reconocida en el art.4.2.e ET.

La regulación legal en el art.89 LOPD de la videovigilancia laboral está marcada, desde su rótulo,

por estas coordenadas, el reconocimiento del uso de estas herramientas de control por las empresas

y su limitación para proteger la intimidad personal y los datos personales del trabajador. El art.89

LOPD, norma específica frente al art.22 LOPD, es, en consecuencia, resultado de una ponderación

jurídica, ya mostrada por el TC y TS, entre los arts.38 y 33 CE, y su manifestación legal en el art.20

ET – poder contractual de control de la empresa - y los arts.18.1 y 4 CE, y su manifestación legal en

el art.4.2.e ET – derechos de intimidad personal y protección de datos personales del trabajador

controlado10.

Estas  raíces  constitucionales  no  dejan,  sin  embargo,  de  ser  controvertidas.  El  voto

particular de D.Fernando Valdés a la STC 39/2016, que descarta una conexión automática entre los

arts.33 y 38 CE con los poderes contractuales laborales del art.20 ET, muestra esta controversia11.

Frente a la tesis amplia, que asocia la libertad de empresa sin matices con la buena marcha de la

organización  productiva,  aparece  la  tesis  más  restrictiva,  que  niega  la  vinculación  directa  y

automática de este derecho con los poderes empresariales en el contrato de trabajo. A mi juicio,

como vía intermedia, es necesario otorgar un mínimo de contenido esencial a la libertad de empresa

del art.38 CE que, desde su conexión con la propiedad privada del art.33 CE, fundamente el poder

empresarial de control de sus medios de producción y la gestión de la ajenidad y dependencia que

implica la relación contractual laboral. No tanto en clave de productividad como apunta el TC  (en

aras de una buena marcha de la organización productiva), como de disposición de la propiedad de

los medios de producción y del propio patrimonio, lo que puede conllevar facultades de control a

los trabajadores. Sin esta fundamentación constitucional del art.38 CE es muy difícil este tipo de

10 Esta  ponderación  jurídica  entre  control  audiovisual  de  la  empresa  e  intimidad  personal  y  protección  de  datos
personales  del  trabajador ha dominado el  tratamiento doctrinal  de  la  cuestión,  con  posiciones  más restrictivas  del
control – incluso negando su legitimidad – y más proclives a asumir este tipo de herramientas con respeto a estos
límites. Un repaso doctrinal con interesantes reflexiones sobre estos debates y un riguroso análisis sobre el alcance de la
intimidad personal en el lugar de trabajo en DESDENTADO BONETE,A; MUÑOZ RUIZ,A.B, Control informático,
videovigilancia y protección de datos en el trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp.40-71.
11  ROJO TORRECILLA,E, “Derecho del trabajador a la privacidad en la empresa y límites a su control por las
cámaras de videovigilancia”, cit, pp.135 y ss.
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ponderación jurídica - triple test de necesidad, idoneidad y proporcionalidad -  que viene efectuando

el TC en los derechos fundamentales de los trabajadores. Porque sin anclaje constitucional, resulta

difícil admitir que un poder de exclusiva naturaleza legal (art.20.3 ET) pueda restringir un derecho

fundamental del trabajador (art.18 CE) sobre la justificación de ser una medida necesaria, idónea y

proporcional. El único que puede limitar a un derecho constitucional es otro derecho constitucional,

como sucede en el diálogo ponderado entre la libertad de empresa y la intimidad/protección de

datos  personales  del  trabajador.  La  opción  legal  del  art.89  LOPD se  sitúa  en  este  espacio  de

ponderación jurídica constitucional.

3 TIPOLOGÍA DE VIDEOVIGILANCIA LABORAL

La lectura del art.89 LOPD, a la luz de la expuesta jurisprudencia, deduce tres tipos de

videovigilancia  laboral12,  dos  expresamente  regulados  y  uno  dejado  a  la  interpretación  de  la

ponderación jurídica entre el poder de control empresarial y los derechos personales del trabajador

de intimidad y protección de datos personales.

El primer tipo de videovigilancia laboral es la cámara estructural que tiene como finalidad

el control de los trabajadores con los límites pertinentes.  La instalación de esta herramienta de

videovigilancia  es  continua  y  estable.  El  art.89  LOPD  regula,  como  ahora  expondré,

sustancialmente este tipo de cámara estructural, con esta finalidad laboral, imponiendo límites que

deben ser valorados, así como garantías y reglas que deben ser cumplidas. El art.89 LODP recoge,

en este sentido, la jurisprudencia antes expuesta, que, a la vez que avala este medio de control, es

garantista en el respeto de los derechos personales de intimidad y protección de datos personales del

trabajador.

El  segundo tipo  de  videovigilancia  laboral  previsto  en  el  art.89  LOPD es  el  hallazgo

casual, la comisión flagrante de acto ilícito del trabajador, a través de una cámara de seguridad,

donde resulta  suficiente  el  distintivo  informativo  genérico  y visible  exigido  por  la  Agencia  de

Protección de Datos en este tipo de cámaras. El art.89 LOPD también está inspirado, pero con

muchos  matices,  en  la  antes  mencionada  jurisprudencia  constitucional  que  había  admitido  este

distintivo genérico en determinadas captaciones de imágenes del trabajador.

La  carencia  del  art.89  LOPD es  el  tercer  tipo  de  videovigilancia  laboral,  las  cámaras

ocultas  instaladas  ad  hoc ante  indicios  de  irregularidades  del  trabajador.  Pese  a  existir

jurisprudencia, constitucional y del TEDH, que pondera control empresarial y derechos personales

del trabajadores en este tipo de cámaras, la LOPD no establece reglas claras de su admisión y uso.

12 LAHERA FORTEZA,J, “Seguridad jurídica en la videovigilancia laboral de las empresas”, Cinco Días/El País, 29
Octubre 2019
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Esta tipología de videovigilancia es, por ello, la más controvertida y abierta a interpretaciones de

ponderación jurídica, sobre los límites mencionados con carácter general en el art.89 LOPD. Siendo

la  formulación  donde,  ante  el  vacío  normativo,  cabe  más  acudir  a  la  expuesta  jurisprudencia

constitucional e internacional.

Creo fundamental diferenciar, como punto de partida, estos tres tipos de videovigilancia

laboral – estructural, hallazgo casual y oculta ad hoc – pues los límites, reglas y garantías son, como

ahora expondré, diferentes.

4 CÁMARA ESTRUCTURAL PARA EL CONTROL LABORAL  

El art.89 LOPD regula sustancialmente las cámaras estructurales con finalidad de control

laboral, diferenciadas, como ya he expuesto, de las cámaras de seguridad del art. 22 LOPD, que se

remite en su apartado 8, como norma específica, a este precepto. El art. 89 LOPD admite la cámara

estructural laboral pero es muy garantista en el respeto a la intimidad personal y protección de datos

personales del trabajador, en línea con los límites impuestos ya por la jurisprudencia constitucional,

ordinaria e internacional.

De un lado, el respeto a la intimidad personal del trabajador aparece expresamente en el

nuevo art.20 bis ET e, implícitamente, en el art.89 LOPD. Los mencionados “límites inherentes al

marco legal”, de manera autorreferencial, vienen determinados, sin duda, por la intimidad personal

del trabajador de los arts.20 bis y 4.e ET, expresamente mencionada en la apertura del art.89 LOPD,

“derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el

lugar  de  trabajo”.  La  videocámara  debe  respetar,  en  consecuencia,  la  intimidad  personal  del

trabajador,  y,  por  tanto,  conforme  a  la  jurisprudencia  examinada,  ser  adecuada,  necesaria  y

proporcionada al fin perseguido. La empresa debe justificar, en cada caso, la instalación necesaria y

proporcionada de videocámaras laborales estructurales. La remisión al marco legal es, a su vez, un

reenvío a la jurisprudencia consolidada, que limita el uso de estos dispositivos, exigiendo, en cada

supuesto de hecho,  la  superación de los test  de adecuación,  necesidad y proporcionalidad para

contrastar el debido respeto a la intimidad personal del trabajador. Cobran pleno vigor, desde esta

cobertura  legal,  las  técnicas  clásicas  jurisprudenciales  de  examen  de  la  videovigilancia  laboral

utilizadas por el TC, el TS y también, en otro plano, por el TEDH, con las sentencias de referencia

antes expuestas.

De manera más específica,  el  art.89.2 LOPD concreta el  debido respeto a la intimidad

personal  declarando  lo  siguiente:  “En  ningún  caso  se  admitirá  la  instalación  de  sistemas  de

grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los
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trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Esta

prohibición  es  claramente  deudora  de  la  jurisprudencia  constitucional  antes  analizada  (SSTC

98/2000 y 186/2000) que, expresamente, impide el uso de estos dispositivos de control en estos

lugares de descanso o esparcimiento como vestuario, aseos, comedores y análogos, donde siempre

prevalece la intimidad personal del trabajador.  La influencia jurisprudencial  es evidente en esta

prohibición expresa, que ya tiene plena habilitación legal. Queda descartado cualquier juicio de

necesidad y proporcionalidad en estas cámaras porque debe ser respetado siempre, por encima de

todo,  el  derecho  a  la  intimidad,  determinado,  en  este  caso,  por  el  espacio  de  privacidad  del

trabajador dentro del centro de trabajo. Algo que ha recordado también la STEDH 17 Octubre 2019,

asunto López Ribalda 2, al referirse a estos especiales y protegidos espacios de privacidad de los

empleados en las empresas.

De otro lado, la debida protección de los datos personales, considerando la imagen grabada

como un dato personal, recibe consolidación legal, en este tipo de cámaras, con una clara huella

jurisprudencial en el art.89.1.2º párrafo LOPD: “Los empleadores habrán de informar con carácter

previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su

caso, a sus representantes, acerca de esta medida”. La jurisprudencia constitucional antes expuesta

(SSTC  29/2013  y  39/2016)  y  su  recepción  por  el  TS  (STS  13  Mayo  2014)  obligan  a  esta

información, desde la óptica de la protección del dato personal de la imagen, en los términos ahora

ya expresados legalmente. La empresa debe informar al trabajador, individualmente, con carácter

previo, y de manera clara e inequívoca de la instalación de la videocámara y de sus finalidades de

control y sancionadoras, así como del tratamiento de este dato personal. Las SSTEDH 9 Enero 2018

y 17 Octubre 2019, asunto Lopez Ribada 1 y 2, subrayan también de manera concreta este deber de

información, ahora fortalecido legalmente. El tratamiento de dato personal de la imagen exige un

protocolo  de  información  individualizada,  pero  también  la  exigencia  de  una  expectativa  de

intimidad del trabajador grabado, que debe ser consciente de ser objeto de este control tecnológico. 

Está ya fuera de toda duda, en fin, la exigencia de información individual, clara y explícita,

al trabajador, de la instalación de un sistema estructural de videovigilancia, en términos similares a

los exigidos en el  art.12 REPD con carácter general.  La información clara  y transparente debe

consistir en la identidad del responsable del tratamiento, la localización exacta de la cámara, la

finalidad, exclusivamente sancionadora, del tratamiento del dato personal de la imagen grabada y la

posibilidad  del  trabajador  de  ejercer  los  derechos  de  los  arts.15-22  REPD,  que  permiten  al

interesado acceder y controlar los datos personales, así como la posibilidad de limitar su tratamiento
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u  oponerse  al  mismo  en  determinadas  circunstancias13.  Ello  desmiente  la  jurisprudencia

constitucional menos exigente con este deber (STC 39/2016) y su recepción por la sala IV del TS,

que  admiten,  en  ocasiones,  un  dispositivo  visible  y  genérico  de  cámaras  como  procedimiento

informativo.  Como ahora veremos, este  tipo de dispositivo,  aplicable en cámaras  de seguridad,

puede tener trascendencia en hallazgos causales de actos ilícitos del trabajador – art.89.1.3º LOPD-

o en cámaras  ocultas  –art.22 LOPD -,  pero no sirve nunca para dar  cumplimiento al  deber  de

información del tratamiento del dato personal de la imagen, que debe ser, en los términos antes

descritos, individual, claro y expreso. La decisión legal del art.89.1.2º LOPD es razonable, porque

la información del uso del dato personal existe o no existe: o el trabajador es legalmente informado

del uso laboral de la videocámara o no. Resultaba desconcertante la aplicación por parte de la STC

39/2016 de la  técnica de la  proporcionalidad en el  reconocimiento  de la  información,  como si

pudieran existir grados intermedios en ser informado o ésta pudiera llegar a ser desproporcionada14.

Técnica de la proporcionalidad que puede ser útil en la ponderación entre derechos constitucionales,

pero no en reconocer si ha existido o no una información exigida legalmente al empresario, como

bien sostuvo en su día el voto particular de D. Fernando Valdés a dicha sentencia. La deficiencia de

información no puede ser ponderada porque no hay derecho de la empresa en juego que sirva de

espejo frente a la protección de datos personales del art.18.4 CE que, en su contenido esencial, tiene

esta garantía jurídica. La libertad de empresa del art.38 CE ampara los márgenes proporcionados del

poder contractual de control pero no justifica de ninguna manera incumplir la exigencia de informar

al trabajador del instrumento controlador cuando, como ya sucedía con la anterior LOPD, lo exige

expresamente la Ley. 

La Instrucción 1/2006 de la APD, que exige colocar estos “distintivos informativos en un

lugar  suficientemente  visible,  tanto  en  espacios  abiertos  como cerrados”, se  refiere  a  cámaras

estructurales de seguridad y no a las estrictamente laborales. Como ha sido anticipado, el art.42.4 de

la Ley de Seguridad Privada 5/2014 declara que las grabaciones obtenidas por la videovigilancia de

“seguridad no pueden destinarse a uso distinto de su finalidad”,  de igual modo que el  art.  22

LOPD,  vinculado  a  la  seguridad,  queda  diferenciado  del  art.89  LOPD,  conexo  con  el  control

laboral. Estas bases legales distinguen, así, entre sistemas de videovigilancia, de seguridad privada

en  espacio  público  y  de  control  empresarial  del  trabajador  en  su  lugar  de  trabajo,  sujetos  a

mecanismos  de  información  y  procedimientos  distintos,  también  ante  la  APD.  Por  eso  es  tan

importante  la  información  al  trabajador  del  uso  de  la  cámara  y  de  su  finalidad  disciplinaria,

13 ALTES TARREGA,J.A, “La videovigilancia de la actividad laboral”, cit, subrayando la presencia de infracciones
muy graves y leves en caso de incumplimiento, en los arts.72.1.h, 72.1.d y 74.b LOPD.
14 LAHERA FORTEZA,J,  “Nueva  jurisprudencia  constitucional  en  la  videovigilancia  laboral:  valoración  crítica”,
Derecho de Relaciones Laborales 2016, nº 5, pp. 494 y ss
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confirmada  por  el  art.89  LOPD.  Técnicamente  una  cámara  de  seguridad  privada  puede  ser

aprovechada para el control laboral pero siempre que el trabajador reciba la información de este uso

específico con claridad. Grabar a un trabajador sin informar, a través de la cámara de seguridad

privada,  vulnera  el  art.42.4  de  la  LSP.  Y es  en  este  contexto  donde hay  que  situar  la  manida

Instrucción 1/2006 de la APD, pensada para el dominio de la seguridad en espacio público, donde

resulta suficiente la pegatina en un cristal de una empresa, pero no para el ámbito laboral, donde la

información debe ser más específica y clara. El art.89.1.2º LOPD, al establecer un deber individual

claro de información, excepciona en el ámbito laboral lo dispuesto en el art.22.4 LOPD, que la

colocación del distintivo informativo visible es suficiente para el tratamiento del dato personal de la

imagen.  Quedan  reconciliados,  así,  los  arts.42.4  LSP  con  el  art.89.1  LOPD  y  22.4  LOPD,

corrigiendo la confusión creada por la errática STC 39/2016. Las cámaras de seguridad tienen el

régimen  jurídico  de  información  y  tratamiento  de  datos  personales  del  art.22  LOPD,  y,  en

coherencia con el art.42.4 LSP, las cámaras laborales se sujetan al régimen específico del art. 89.1

LOPD,  con  una  información  individualizada,  clara  y  explícita  del  fin  y  tratamiento  del  dato

personal.

Por otra parte, el art.89.1.2º párrafo LOPD subraya la necesaria, en su caso, “información a

los  representantes  de  los  trabajadores”  de  la  instalación  del  sistema de  videovigilancia  laboral

estructural. La previsión debe ser completada con el art.64.5.f ET, que exige a la empresa informar

y consultar a los representantes de los trabajadores de la instalación de la videocámara y de sus

finalidades de control y sancionadoras. Se debe respetar este derecho colectivo, como por otra parte,

venía recordando la jurisprudencia constitucional (STC 29/2013) y ordinaria (STS 13 Mayo 2014).

Ello  implica  no  sólo  informar,  como  menciona  el  art.89  LOPD,  sino  también  consultar  a  los

representantes de los trabajadores, como exige el art.64.5.f  ET, elaborando éstos un informe no

vinculante sobre la instalación de la cámara estructural laboral,  en el  plazo general máximo de

quince días desde la información recibida conforme a lo previsto en el art.64.6 ET.

La remisión del art.22.8 LOPD al art. 89 LOPD plantea, finalmente, si resultan aplicables

otras reglas de tratamiento del dato personal de la imagen del art.22 LOPD a la videovigilancia

laboral, en especial la destrucción de imágenes del apartado 3 en el plazo de un mes desde su

captación, salvo que acrediten la comisión de actos que atentan contra la integridad de personas,

instalaciones o bienes. El art.89 LOPD, por el contrario, no regula la destrucción de imágenes en

ningún plazo, a diferencia de la grabación de sonidos, como veremos a continuación. A mi juicio, la

remisión del art.22.8 LOPD al art.89 LOPD en el tratamiento de imágenes laborales y la ausencia

de remisión al art.22.3 LOPD en la supresión de imágenes, a diferencia de la grabación de sonidos,
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concluye en la inaplicación de este plazo mensual de destrucción desde la captación15. Tiene lógica

esta conclusión porque permite la utilización de la imagen grabada como prueba lícita en juicio

posterior  al  mes  o  recoger  imágenes  de  reiteración  de  irregularidades  del  empleado  en  tramos

superiores al mes. La prueba será destruida cuando ya no sea útil y en el tiempo de conservación no

podrá ser difundida la imagen, ni dentro ni fuera de la empresa, en respeto a la intimidad personal

de los grabados y del tratamiento de sus datos personales. Con esta salvedad, el tratamiento del dato

personal  de  la  imagen  del  trabajador  se  sujeta  a  las  reglas  generales  de  protección  de  datos

personales del art.22 LOPD y a  los principios del art.5  REPD. En especial  resulta  aplicable la

limitación de la finalidad de los datos personales, que “serán recogidos con fines determinados,

explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”,

del  art.5.1.b  REPD16.  La  imagen  grabada  se  sujeta,  en  fin,  a  los  más  estrictos  requisitos  de

confidencialidad,  de no difusión a  terceros  y de tratamiento exclusivo,  por los responsables  de

tratamiento de datos personales en cada caso, con esta finalidad.

5 HALLAZGO CASUAL DE ACTO ILÍCITO DEL TRABAJADOR

El art.89.1. 3º párrafo de la LOPD establece un tratamiento específico, del segundo tipo de

videovigilancia laboral, el hallazgo casual de acto ilícito: “en el supuesto de que se haya captado la

comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá

cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo

22.4 de esta ley orgánica”.  

El art.22.4 LOPD contempla el distintivo visible y general de videocámaras con fines de

seguridad de personas, bienes e instalaciones, al que hace referencia la citada instrucción 1/2006 de

la APD. La regla general es, como ha sido razonado, que este distintivo informativo no es suficiente

en la videovigilancia laboral estructural porque el art.22.8 LOPD se remite al art.89 LOPD, que

establece un deber de información individual, mucho más exigente, en los términos antes descritos.

La excepción a esta regla general es el supuesto de hecho de “captación de comisión flagrante de

actos ilícitos”,  donde resulta suficiente el  distintivo visible y general del art.22.4 LOPD de las

cámaras de seguridad. 

Puede parecer  que este  criterio  legal  confirma la  STC 39/2016,  que admite  distintivos

visibles de cámaras  de seguridad como información para el  tratamiento de dato personal  de la

imagen en el ámbito laboral. Como ha sido antes razonado, el art.89.1.2º LOPD es más bien una

15 Defiende,  en cambio, la aplicación del  plazo mensual  de destrucción BAZ RODRÍGUEZ,J,  “La Ley Orgánica
3/2018 como marco embrionario de la garantía de derechos digitales laborales”, cit, p.62.
16 ALTES TARREGA,J.A, “La videovigilancia de la actividad laboral”, cit.
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corrección de esta confusa sentencia,  que no diferencia entre  tipos de cámaras.  Sí se acerca la

excepción del art.89.1.3º LOPD al preciso contenido del voto particular a la STC 39/2016 de D.

Juan Antonio Xiol Rius.  La prueba lícita penal del  hallazgo casual,  en una imagen grabada en

espacio abierto o cerrado, es aplicable en cámaras de seguridad privada, donde un distintivo visible

es  suficiente  en  la  protección  de  datos  personales.  Sólo  así  es  posible  instalar,  por  eficiencia,

controles de seguridad en espacios donde pueden entrar miles de clientes, siendo útil el hallazgo

causal  como  prueba  en  un  procedimiento  sancionador  o  judicial.  Sería  absurdo  informar

individualmente y ello explica que la APD admita distintivos visibles que están expuestos en tantas

empresas abiertas a consumidores y clientes de nuestra realidad social. Hasta el art.89.1.3º LOPD

esta  doctrina  no  tenía  proyección  legal  explícita  en  el  ámbito  laboral,  generando  algunas

contradicciones. Si el trabajador cometía un delito en el centro de trabajo, y ello era grabado por la

cámara de seguridad, la prueba era lícita por hallazgo causal en el ámbito penal, pero podía ser

ilícita en el plano laboral disciplinario. El art.89.1.3º LOPD supera esta contradicción y aplica el

hallazgo casual también al ámbito laboral, sin por ello relajar la información debida con carácter

general  al  trabajador  en  la  videovigilancia  estructural  laboral.  Es  una  excepción,  en  fin,  que

confirma la regla general. 

Por actos ilícitos en el hallazgo causal hay que entender, por supuesto, delitos, que era el

término utilizado en la  versión original  del  proyecto de la  LOPD. La grabación de delitos  por

hallazgo causal del trabajador mediante una cámara de seguridad es una prueba lícita también en el

plano disciplinario laboral, superando la contradicción antes expresada. Queda la duda de si ampliar

la validez de estas pruebas por hallazgo casual a conductas no delictivas del trabajador, pero sí

ilícitas en el plano laboral. La sustitución del término “delictivo” por “ilícito” en la tramitación de

la LOPD es una base para sostener la admisión de estas pruebas estrictamente laborales, que puedan

sustentar una sanción o despido disciplinario. Al fin y al cabo el incumplimiento contractual es un

acto  ilícito,  como  lo  es  cualquier  irregularidad  laboral.  No  es  necesario  que  se  abra  un

procedimiento  penal  al  trabajador,  por  tanto,  para  admitir  grabaciones  por  hallazgo  casual  de

cámaras de seguridad que motiven una sanción o despido disciplinario. Es una cuestión, en todo

caso, que la jurisprudencia irá configurando. Una alternativa intermedia es delimitar las pruebas de

hallazgos casuales a irregularidades laborales especialmente relevantes, que pueden sustentar un

despido disciplinario procedente, descartando su uso en sanciones disciplinarias menores.
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6 CÁMARA OCULTA AD HOC ANTE INDICIOS DE IRREGULARIDAD GRAVE DEL
TRABAJADOR

En los términos expuestos, el art.89. 1 y 2 LOPD establecen, por tanto, el régimen jurídico

de dos  tipos  de videovigilancia,  la  estructural  laboral  para  controlar  a  trabajadores  cuando sea

necesario, adecuado y proporcionado, y el hallazgo casual de actos ilícitos flagrantes captados por

imágenes de cámaras de seguridad. Las reglas son en, ambos casos, identificables, claras, aún con

algún  margen  interpretativo,  y  ofrecen  seguridad  jurídica  a  las  empresas.  El  casuismo  resulta

inevitable en cada supuesto de hecho, a examen de las técnicas empleadas, pero el régimen jurídico

está identificado con claridad.

El art.89 LOPD no aborda, por el contrario, un tercer tipo de cámaras laborales, de gran

incidencia práctica, las coyunturales ante indicios de irregularidad del trabajador. Las videocámaras

ocultas instaladas  ad hoc  ante la existencia de indicios de acto ilícito del trabajador para obtener

pruebas de cara a una sanción o despido disciplinario no están reguladas en el art.89 LOPD. 

Resulta,  de  un  lado,  absurdo  aplicar  a  este  tipo  de  cámara  coyuntural,  las  reglas  de

información al  trabajador  del  art.89.1  LOPD,  como si  fuera  estructural,  porque se  rompería  la

finalidad  probatoria  ante  los  indicios  detectados;  una  vez  informado,  el  trabajador  dejaría  de

cometer estos actos ilícitos que van a ser grabados y la cámara no sería ya oculta. Lo secreto nunca

se preavisa.

De otro lado, tampoco es aplicable el expuesto régimen del hallazgo casual, con distintivo

informativo visible,  del art.89.1.3º LOPD, que se refiere a cámaras con fines de seguridad que

graban la comisión flagrante de actos ilícitos,  porque este supuesto de hecho responde a poner

directamente una cámara laboral oculta que grabe irregularidades del trabajador a efectos de control

y sanción. Es una contradicción en sus propios términos intentar derivar las cámaras ocultas ad hoc

al hallazgo causal de acto ilícito del art.89.1 LOPD; si el hallazgo es casual,  ya no lo es porque se

instala  ad hoc una cámara oculta, si la comisión es flagrante es que no había indicios previos de

dicha acción grabada, y si lo capta una cámara de seguridad, ya no está instalada  ad hoc  en el

escenario de la irregularidad. La captación flagrante de ilícito del trabajador no se corresponde con

la captación premeditada ante sospechas de ilícito con una cámara oculta instalada ad hoc17. Existe,

en definitiva, una laguna normativa en este tipo de cámaras.

Ante la ausencia legal, vuelve a ser la jurisprudencia protagonista en este tercer tipo de

cámara laboral. La primera jurisprudencia constitucional (STC 186/2000), antes analizada, ya avaló

este tipo de cámara coyuntural ante indicios de graves irregularidades del trabajador al  ser una

17 No comparto, por estas razones, la tesis de encajar la cámara oculta en el supuesto de hallazgo causal del art.89.1
LOPD de BAZ RODRIGUEZ,J, “La ley orgánica 3/2018 como marco embrionario de garantía de derechos digitales
laborales”, cit, pp.68-69.
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medida idónea, necesaria y proporcionada. La cámara era puntual, limitada en el tiempo, afectaba

sólo  a  los  trabajadores  sospechosos,  en  zonas  delimitadas,  y  estaba  destinada  a  constatar  las

irregularidades sospechadas. La evolución jurisprudencia posterior, que subraya la información al

trabajador al ser la imagen un dato personal, desviaron el foco de este tipo de medida, extendiendo

este deber a cualquier cámara tratada siempre como estructural (STC 29/2013 y STS 13 Mayo

2014). La STC 39/2016 eludió afrontar, de nuevo, el problema de las cámaras coyunturales en un

supuesto de hecho de sospecha de irregularidades, al relajar este deber informativo con el distintivo

visible, pero de nuevo con un tratamiento similar de cámara estructural y mezclado con las cámaras

de  seguridad.  Se  produce,  en  esta  evolución,  una  confusión  jurisprudencial  entre  cámaras

estructurales, hallazgos casuales de cámaras de seguridad y esta videovigilancia laboral coyuntural,

que impide ofrecer una solución específica al problema. En medio de esta confusión, no resulta

nada claro que la jurisprudencia admita este tipo de medidas de control coyuntural con cámaras

ocultas,  más  bien  parece  prohibir  esta  opción  al  generalizar  la  información  al  trabajador

incompatible  con  esta  herramienta  de  vigilancia18.  La  laguna  normativa  del  art.89  LOPD,  sin

embargo, no puede ser contemplada como una prohibición.

La jurisprudencia  que  ofrece  ahora  más  luz  en este  tipo  de  cámara  oculta  es  la  antes

expuesta del TEDH, 5 Octubre 2010, asunto Köpke, 9 Enero 2018, asunto Lopez Ribalda 1 y, sobre

todo,  la  reciente  17  Octubre  2019,  asunto  López  Ribalda  2.  El  TEDH admite  la  ausencia  de

información en cámaras ocultas instaladas ante indicios y sospechas fundadas de irregularidades

graves del trabajador grabado con exigentes requisitos. El indicio debe ser cierto y acreditado, la

videovigilancia limitada al  área y trabajador/es sobre el  que pesan estas sospechas fundadas,  la

duración de la instalación puntual y de tiempo proporcionado al fin de control, las imágenes deben

ser vistas exclusivamente por responsables de la empresa, nunca difundidas, y con un tratamiento

sólo dirigido a la penalización de esta irregularidad grave, siendo luego sometidas a las mayores

garantías y exigencias de la protección de datos personales. Esta suma de requisitos conlleva un

grado razonable y proporcionado de intromisión en la privacidad, no contrario al art.8 de la CDH, y

origina una prueba lícita en un proceso, sin vulnerar el art.6 de la CDH. La ausencia de información

en  esta  cámara  oculta  fundamentada  y  proporcionada  puede  dar  lugar,  apunta  el  TEDH,  a

responsabilidades administrativas de protección de datos personales o civiles de daños, pero no

invalida la prueba laboral lícita y las reacciones empresariales ante la comisión de irregularidades

graves  así  acreditadas.  En estas  condiciones,  se  solventa  la  proporcionalidad y se exime de  la

información previa, contraria a la propia naturaleza de este tipo de cámara oculta. El respeto a la

intimidad  personal  del  art.  89  LOPD  también  es  aplicable  a  estas  cámaras,  lo  que  exige  una

18 GOÑI SEIN,J.L, “Videovigilancia empresarial mediante cámaras ocultas …”, cit, p.79.
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justificación  proporcionada  muy  exigente  de  su  uso,  exclusivo  ante  indicios  de  irregularidades

graves del trabajador, y sin, en ningún caso, traspasar la privacidad en los ámbitos mencionados de

aseos, vestuarios y lugares de esparcimiento del trabajador. Hay dos argumentos añadidos que, en el

marco del art.89 LOPD, fortalecen la admisión de estas cámaras ocultas en línea con lo establecido

por el TEDH.

De un lado, la aplicación de transparencia del art.89.1.2º LOPD se puede hacer, en este tipo

de cámara, con una información preventiva y previa de posible instalación de estos dispositivos ante

hipotéticas y futuras sospechas de irregularidades del trabajador en el centro de trabajo. Puede ser

una vía formal para las empresas comunicar estas informaciones preventivas para ofrecer cobertura

a  una  futura  videovigilancia  laboral  coyuntural,  si  quedan  acreditados  indicios  previos  de

irregularidades del trabajador y se cumplen los criterios del TEHD. No es posible informar ante el

hecho  puntual  pero  sí  de  manera  preventiva  y  de  este  modo  genérico.  Es  la  única  manera  de

solventar el problema desde una exigencia de transparencia porque es evidente que la información

puntual desmonta este mecanismo de control secreto. 

De  otro  lado,  cabe  mantener  la  opción  interpretativa,  por  analogía,  de  argumentar  la

presencia  de  distintivo  visible  de  videovigilancia,  contemplado  para  los  hallazgos  casuales  del

art.89.1.3º  LOPD,  pero  también  con  carácter  general  informativo  en  el  art.22.4  LOPD.  El

dispositivo  visible  ampararía  la  cámara  oculta  justificada,  confirmando,  de  alguna  manera,  el

criterio de la STC 39/2016 por el camino interpretativo de la analogía ante el actual vacío legal. Se

trataría de aplicar, por otra parte, la regla general del art.22.4 LOPD. Si cabe el hallazgo casual o

azaroso sin que existan indicios de irregularidad grave, también cabrá la cámara oculta, con los

requisitos del TEDH, si están acreditados estos indicios previamente. Quien puede lo más puede lo

menos.

Ambas  vías  legales,  en  conjunción  con  la  doctrina  del  TC y  TEDH,  pueden  amparar

cámaras ocultas justificadas y respetuosas con la intimidad personal del trabajador, en el marco de

los arts. 22 y 89 LOPD. Pero, incluso, sin este mecanismo preventivo informativo o sin distintivo

visible, creo se puede defender, con los argumentos iniciales del TC y el refuerzo del TEDH, este

tipo de cámara coyuntural, si se acreditan indicios de irregularidades graves y se procede a instalar,

con  cautelas  y  de  manera  proporcionada,  este  dispositivo  que  confirme  las  sospechas  de

irregularidades laborales con imágenes que sirvan de prueba lícita. El principio de transparencia

informativa  cedería  en  este  tipo  de  situaciones  que  pueden  ser  denominadas  como un  control

empresarial defensivo ex post19. 

19 Utilizando la terminología de GOÑI SEIN, J.L, “Videovigilancia empresarial mediante cámaras ocultas …”, cit,
pp.74 y ss
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La finalidad de esta cámara es, esta vez sí, exclusivamente de protección de seguridad de

bienes, personas y daños, aplicando la regla general del art. 22.1 LOPD, y el control es defensivo,

porque  ya  están  acreditados  indicios  de  actos  ilícitos  del  trabajador  contra  esta  seguridad.  El

supuesto más claro es el de los robos por parte del empleado o el de cualquier otra comisión de

delitos en el lugar de trabajo. La prudencia jurídica creo debe limitar estas cámaras secretas a la

comisión de actos delictivos. El interés público a la seguridad y cumplimiento de la ley penal debe

prevalecer sobre el principio de transparencia de protección de datos personales. En este marco, y

con los límites apuntados por el TDEH, la cámara oculta es legítima y la imagen obtenida del ilícito

una prueba legal. 

La doctrina judicial y jurisprudencia futura tendrá, en todo caso, que despejar de manera

clara la viabilidad de este tipo de cámaras ocultas y no informadas, las más abiertas, tras el art. 89

LOPD, a  la  controversia  jurídica.  He razonado,  con apoyo legal  y  jurisprudencial,  argumentos

favorables a su admisión con garantías y requisitos. Pero no habría que descartar interpretaciones

formales sustentadas en el vacío de regulación en el art.89 LOPD y en la exigencia de información

que pudieran concluir en una prohibición legal en España de este tipo de cámaras, pese a la doctrina

del TC y TEDH que sí las admite. El TC y TS tendrán que aclarar en un futuro esta controversia

jurídica con claridad.

7 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LA GRABACIÓN DE SONIDO EN EL LUGAR DE
TRABAJO

 La grabación de sonidos tiene especiales restricciones, con una exigente protección de la

intimidad  de  los  trabajadores,  prevista  en  el  art.89.3  LOPD  en  los  siguientes  términos: “la

utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de

sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para

la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en

el  centro de trabajo y siempre respetando el  principio de proporcionalidad, el  de intervención

mínima  y  las  garantías  previstas  en  los  apartados  anteriores.  La  supresión  de  los  sonidos

conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado

3 del artículo 22 de esta ley”

El tratamiento específico de la grabación de sonido en el  lugar de trabajo muestra una

mayor conexión con el art.22 LOPD que el de la estricta videovigilancia laboral. A diferencia de las

cámaras,  la captación de sonido no es una posible  herramienta de control del trabajador,  en el

cumplimiento  del  contrato  de trabajo,  si  resulta  justificado.  El  art.89.3  LOPD, a  diferencia  del
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art.89.1 LOPD, delimita la grabación de sonidos cuando  “resulte relevante para la seguridad de

bienes, personas e instalaciones” en el centro de trabajo, en los mismos términos que expresa el

art.22  LOPD  respecto  a  la  videovigilancia  no  estrictamente  laboral.  Sólo  será  trascendente,  y

relevante jurídicamente, el sonido grabado en el lugar de trabajo, cuando preserve la seguridad de

bienes, personas e instalaciones, operando entonces como prueba lícita. La norma específica retorna

así a la norma general del art. 22 LOPD.

Este criterio restrictivo tiene huella jurisprudencial porque la iniciática STC 98/2000 ya

entendió, en su día, ilegítima la captación de sonido por la empresa de los trabajadores al ser un

sistema en exceso intrusivo con la privacidad, desproporcionado y falto de fundamento; también la

APD se ha pronunciado en esta misma dirección delimitadora20. La opción del art.89.3 LOPD viene

a confirmar esta jurisprudencia y criterio garantista, diferenciando la mera videovigilancia de las

grabaciones de sonidos. De igual modo, la normativa más garantista se explica por la protección

añadida  del  secreto  de  comunicaciones,  que  aparece  directamente  como  bien  jurídico  en  los

sistemas de control de las grabaciones telefónicas y de cualquier sonido. La STC 85/1994 declaró,

ya en su día, que “la observación de telecomunicaciones supone una grave injerencia en la esfera

de la intimidad personal”, de tal modo que debe  “estar sometida al principio de legalidad y de

proporcionalidad”. El art.18.4 CE avala la libertad de comunicaciones y comprende  “su secreto

con la interdicción del conocimiento antijurídico de comunicaciones ajenas”, en la línea de la STC

114/1984. El régimen singular del art.89.3 LOPD tiene raíces en esta conexión y jurisprudencia

consolidada. 

La  instalación  de  cámaras  con  grabación  de  sonidos  está  sujeta,  así,  a  una  mayor

restricción que la mera videovigilancia laboral sin audio. Es común la prohibición de grabar sonidos

en lugares destinados a descanso o esparcimiento, como aseos, vestuarios o comedores del art.89.2

LOPD. Pero la captación de imagen del art.89.1 LOPD tiene un espacio mucho más amplio, como

posible herramienta de control de los trabajadores, que la grabación de sonido del art.89.3 LOPD,

necesariamente ligada a la seguridad de personas, bienes e instalaciones en la empresa. 

A  partir  de  esta  conexión,  el  art.89.3  LOPD  apela  a  una  intervención  mínima  y

proporcionalidad, que respete al máximo la intimidad personal, expuesta en conversaciones, de o

entre,  los empleados.  Parece lógico aplicar las expuestas garantías legales de la videovigilancia

laboral – medida justificada y proporcionada, información individual al trabajador, consulta a los

representantes de los trabajadores – con una mayor exigencia en las técnicas de limitación porque el

art.89.3 LOPD exige una intervención mínima. Se debe optar por la fórmula menos intrusiva de la

privacidad de los empleados.

20 MERCADER UGUINA,J, Protección de datos …, cit, p.148.
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Es interesante subrayar, finalmente, que las grabaciones de sonidos sí están sujetas al plazo

de destrucción de un mes desde la grabación del art.22.3 LOPD, como otra manifestación de mayor

garantismo respecto a la mera videovigilancia sin audio.

Esta regulación garantista pone en cierta tensión la jurisprudencia que admite sistemas de

grabaciones telefónicas con finalidad de control laboral. Hay que recordar, en este sentido, que la

STS 5 de Diciembre de 2003 (Rec. 52/2003) admitió la grabación de conversaciones telefónicas de

trabajadores, siempre que el personal esté correctamente preavisado, generando una expectativa de

intimidad; las conversaciones pueden ser escuchadas y grabadas exclusivamente a efectos de vigilar

y controlar  la  prestación laboral,  existiendo teléfonos,  no intervenidos,  para el  uso privado.  La

medida  se  entendió  “adecuada  y  proporcionada  al  objetivo  laboral  pretendido” sin  que  se

plantearan  especiales  problemas  con  el  secreto  de  comunicaciones  del  art.18.4  CE21.  Desde

entonces, en el sector de telemarketing o call center es habitual utilizar estos sistemas de grabación

telefónica con finalidad de control laboral. 

Si  aplicamos  ahora,  estrictamente,  el  art.89.3  LOPD,  estos  sistemas  deberían  estar

conectados a  una finalidad exclusiva de seguridad de personas,  bienes e instalaciones,  con una

intervención mínima. Sin embargo, al ser la herramienta de trabajo el teléfono, y no existir ninguna

medida  alternativa  de  control  laboral  menos  intrusiva  en  la  privacidad,  cabría  admitir  su

procedencia. Además, este tipo de cláusulas van acompañadas del consentimiento del trabajador, en

su contrato o en documento adjunto,  escapando de las  restricciones  del  art.89.3 LOPD. Podría

plantearse, incluso, que el mero preaviso informativo es suficiente, porque el tratamiento de dato

personal responde a la finalidad de ejecución de contrato de trabajo del art.6.1.b REPD, pero las

empresas  del  sector  refuerzan  la  viabilidad  de  la  medida  con  consentimientos  individuales

acreditados, en el marco del art.6.1.a REPD. 

Recientemente, la STS 10 Abril 2019 (Rec.227/2017) ha avalado una cláusula contractual

firmada, incluso, de cesión de imagen, mediante videollamada, en el sector del telemarketing. No

parece  que  sea  previsible  una  línea  jurisprudencial  estricta  con  estos  sistemas  consentidos  de

grabaciones telefónicas, en estos sectores, donde la principal herramienta de trabajo es el teléfono y

la  función laboral  la  atención o propaganda telefónica a  ciudadanos.  El  art.6.1.a  REPD parece

avalar estos tratamientos específicos de datos personales en el marco de grabaciones de sonidos con

finalidad exclusivamente laboral. Pero el nuevo art.89.3 LOPD abre ciertas grietas jurídicas en este

tipo  de  sistemas,  sobre  todo  si  no  existe  consentimiento  expreso  del  trabajador,  que  la  futura

doctrina judicial y jurisprudencia tendrá que ir valorando.

21 DESDENTADO BONETE,A;MUÑOZ RUIZ,A.B, Control informático, videovigilancia y protección de datos en el
trabajo, cit, pp.28-29
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EL DEBER DE SECRETO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR EN EL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL
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deber de secreto profesional del trabajador. 4.1. El referente del derecho fundamental de libertad de
expresión.  3.2.  La configuración del deber  de secreto profesional  del trabajador  como límite al
derecho  fundamental  de  libertad  de  expresión.  3.3.  El  contraste  con  la  regulación  del  sigilo
profesional de los representantes de los trabajadores en el ET. 3.4. Algunas claves para la adecuada
configuración  del  deber  de  secreto  profesional  del  trabajador  con  ocasión  de  su  hipotética
regulación legal futura. 4. Valoración conclusiva. 5. Bibliografía.

1 INTRODUCCIÓN

El estudio que nos proponemos desarrollar  en los epígrafes siguientes  tiene por objeto

examinar  las  distintas  cuestiones  que  plantea  el  deber  de  secreto  profesional  del  trabajador.

Advertencia hecha de que semejante apelación al deber de secreto profesional del trabajador se

entiende efectuada únicamente respecto del trabajador común por cuenta ajena en el  marco del

contrato de trabajo. Perspectiva de análisis que justifica así la inclusión en el título de esa referencia

expresa al trabajador como destinatario del deber de secreto profesional. 

Conscientes  de que  semejante  materia,  en  ocasiones,  ha sido abordada por  la  doctrina

laboralista  bajo  la  expresión  de “obligación de secreto”,  para  diferenciarla  de la  obligación de

secreto  profesional,  reservando  para  esta  última  ese  concepto  que  llama  a  la  protección  de  la

intimidad personal del cliente en el contexto del funcionamiento de determinadas profesiones, por

alusión  a  su  condición  de  depositarios  cualificados  de  la  confianza  del  cliente  por  razón  del

ejercicio  de  la  profesión,  singularmente  la  abogacía2.  Aspecto  éste  que  ha generado en tiempo

relativamente reciente un debate bastante intenso, acerca de si el secreto profesional debe amparar

asimismo  a  los  abogados  de  empresa.  Controversia  con  derivaciones  penales  y  civiles,  que

traspasan por tanto el orden estrictamente laboral3. 

1 Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UCM
2 A este respecto, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, Editorial Trotta, Madrid,
1991, p. 70-71. 
3 En este sentido, véase VELASCO PERDIGONES, J. C., “Nociones sobre cuestiones civiles y penales controvertidas
en  la  responsabilidad  penal  de  las  personas  jurídicas:  el  Compliance  Officer,  transparencia  y  prevención  de  la



32

Además,  por  contraposición con lo  acaecido en tiempos pretéritos,  resulta  difícil  en la

actualidad vincular el deber de secreto profesional con una categoría específica de trabajadores,

cualificados de forma expresa por su manejo o posesión de medios informáticos, circunstancia ésta

convertida ahora en una variable de presencia más o menos recurrente y aplicable de un modo u

otro al común de los trabajadores de la empresa4. Desde esta premisa, nos ha parecido importante

dedicar  los  siguientes  apartados  al  análisis  de  la  Ley  1/2019,  de  20  de  febrero,  de  Secretos

Empresariales, por su condición de referencia novedosa directa o tangencialmente vinculada con

nuestro tema de estudio, dispensando una atención particular a las motivaciones que refieren los

primeros apartados (I y II) del Preámbulo, complementado asimismo con una mención a las escasas

alusiones que incluye el Texto legal citado hacia la figura del trabajador. Referencias vinculadas,

como se verá, con el propio objeto de la Ley 1/2019 en relación con la protección de los secretos

empresariales (artículo 1), así  como respecto de la obtención, utilización y revelación lícitas de

secretos empresariales (artículo 2). Por más que, según se comprobará más adelante, bastantes de

las motivaciones expuestas por el legislador como trasfondo y justificación de la Ley 1/2019, citada,

resultan comunes –o en cualquier  caso serían  plenamente asumibles-  para  la  configuración del

deber de secreto profesional del trabajador.

A continuación, examinamos el deber de secreto profesional del trabajador propiamente

dicho, sustentando nuestro análisis sobre una sistemática que atiende, en primer lugar, al referente

del derecho fundamental a la libertad de expresión, para desarrollar después la configuración del

deber  de  secreto  profesional  del  trabajador  como límite  al  derecho fundamental  de libertad  de

expresión, considerando su regulación –o por mejor decir, su ausencia de regulación- en el Estatuto

de los Trabajadores (ET), junto con el tratamiento en su caso a nivel de la doctrina judicial y la

jurisprudencia. Silencio que contrasta con el interés manifestado por el legislador para regular el

sigilo profesional de los representantes de los trabajadores, al modo y con el desarrollo que se verá,

en el artículo 65 del ET, desde el referente de los comités de empresa; con ampliación igualmente y

bajo  los  mismos  términos  respecto  de  los  delegados  de  personal,  conforme  refiere  el  párrafo

segundo del artículo 62.2 del ET. Mención al sigilo profesional que reproduce, también, el artículo

10.3.1 de la LOLS. Y finalizar luego con la enumeración de algunas claves que pueden contribuir a

configurar de manera adecuada el deber de secreto profesional del trabajador, para el supuesto de su

hipotética regulación legal futura.

corrupción en las empresas y secreto profesional del abogado y blanqueo de capitales”, Revista Aranzadi Doctrinal,
núm. 3, 2018, págs. 187 y ss.; SIGNES DE MESA, J. I., “La independencia de los abogados de empresa y la protección
del secreto profesional en la Unión Europea”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 279, 2011, págs. 177 y ss. 
4 En este sentido, con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido, véase  HIDALGO RÚA, G. Mª y DEL VAL
ARNAL, J., “El deber de guardar secreto en la relación laboral del personal con medios informáticos”, Documentación
Laboral, núm. 35, 1991, págs. 203 y ss. 
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2  LA  REFERENCIA  NOVEDOSA  DE  LA  LEY  1/2019,  DE  20  DE  FEBRERO,  DE
SECRETOS EMPRESARIALES

El examen de la Ley 1/2019, de 20 de febrero,  de Secretos Empresariales puede resultar

útil en relación con el deber de secreto profesional o el deber de confidencialidad del trabajador,

desde su conexión con las nuevas tecnologías, condicionado a un análisis selectivo del Texto legal

citado,  por  su  vinculación  con  nuestro  tema  de  estudio5.  Máxime  cuando,  como  se  verá  a

continuación, algunas de las motivaciones expuestas en su Preámbulo resultan comunes –o son

plenamente  asumibles-  con  aquellas  que  están  en  el  trasfondo  de  la  cuestión  que  nos  ocupa.

Efectuada esa justificación, nos ha parecido oportuno estructurar nuestro análisis de la Ley 1/2019

dedicando un primer epígrafe a las motivaciones que enumera el Preámbulo, significadamente, en

sus  apartados I  y  II.  Para,  acto seguido,  con base  siempre  en  el  tenor  dispuesto  en el  mismo,

examinar aquellas cuestiones de interés por su interacción con el deber de secreto profesional del

trabajador, junto con las alusiones, escasas, que dedica a la figura del trabajador, con el referente de

lo preceptuado en los artículos 1 y 2. 

En  efecto,  como se  verá  más  adelante,  la  ausencia  de  referencias  al  deber  de  secreto

profesional del trabajador, tampoco por tanto desde su contextualización específica con las nuevas

tecnologías,  no  desmiente  en  cualquier  caso  la  oportunidad  de  extraer  de  esta  regulación  que

analizamos aquellos elementos  que puedan contribuir  a  perfilar  mejor  cuestiones  tales  como el

concepto de “secreto”, considerando el tratamiento del “secreto empresarial” que contiene la Ley

1/2019. Y confrontar después su resultado con la perspectiva del trabajador a través de su deber de

“secreto profesional”. Conscientes de que una deseable sistemática exigiría garantizar la adecuada

sincronía entre los dos conceptos citados, “secreto empresarial” de un lado y “secreto profesional”

de otro lado6. Máxime, atendiendo a la trayectoria y el origen que ha acabado derivando en la citada

Ley 1/2019, unido además a su actualidad por esa cercanía en el tiempo. 

No en vano, a modo de ejemplo, como corroboración de esta afirmación, en orden a una

adecuada ponderación del deber de secreto profesional desde todas las perspectivas posibles, el

artículo  9  de  la  LISOS,  ubicado  sistemáticamente  dentro  de  la  Subsección  2ª  bajo  rúbrica  de

“Infracciones  en  materia  de  derechos  de  información  y  consulta  de  los  trabajadores  en  las

empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria”,  contempla como infracciones muy

graves en su apartado 2.c)  “Las acciones u omisiones que impidan el  ejercicio efectivo de los

5 Para el análisis de lo dispuesto en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, desde una lógica del
Derecho Mercantil, véase CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., PALOMAR OLMEDA, A., SANJUÁN Y MUÑOZ, E. y
MOLINA HERNÁNDEZ, C., La protección de secretos empresariales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 13 y ss. 
6 En relación con el concepto y el contenido del secreto de empresa, véase OLMO FERNÁNDEZ-DELGADO, L., “El
secreto  de  empresa  en  el  ámbito  laboral”,  Revista  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  del  Centro  de  Estudios
Financieros, núm. 205, 2000, págs. 61 y ss.; TODOLÍ SIGNES, A., “El deber de guardar secreto de los trabajadores”,
Actualidad Laboral, núm. 6, 2013, p. 796 y ss. 



34

derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, incluido el abuso en

el establecimiento de la obligación de confidencialidad en la información proporcionada o en el

recurso a la dispensa de la obligación de comunicar aquellas informaciones de carácter secreto”.

Previsión que se reitera después en los mismos términos, dentro del propio Texto legal, Subsección

4ª, con la rúbrica de “Infracciones en materia de derechos de información, consulta y participación

de los trabajadores en las sociedades anónimas y sociedades cooperativas europeas”, en el artículo

10 bis.2.c). 

2.1 Significación de las motivaciones expuestas en el Preámbulo de la Ley 1/2019 desde la
perspectiva del deber de secreto profesional del trabajador

Con la referencia puesta en el  apartado I  del Preámbulo,  su primer párrafo valoriza la

innovación como estímulo importante para el desarrollo de nuevos conocimientos, en paralelo con

su función como factor de impulso para el surgimiento de modelos empresariales basados en la

utilización  de  conocimientos  adquiridos  de  manera  colectiva.  Para,  a  continuación,  subrayar  la

importancia que tienen para la empresa los secretos empresariales, elevados a la misma altura que

los derechos de propiedad industrial e intelectual, cuya preservación debe tener lugar a través de la

confidencialidad.  Una  confidencialidad  que,  siguiendo  siempre  el  tenor  del  apartado  I  del

Preámbulo,  alcanza  una  triple  condición.  En  primer  lugar,  como herramienta  de  gestión  de  la

competitividad empresarial; en segundo lugar, como herramienta de transferencia de conocimiento

público privada; y en tercer lugar, como herramienta de innovación en investigación. Dimensiones

todas  concebidas  al  servicio  de  un  objetivo  común  como  es  la  protección  de  la  información,

entendida  esta  última  en  sentido  amplio,  con  extensión  tanto  a  los  conocimientos  técnicos  o

científicos, al tiempo que comprensiva también de los datos empresariales alusivos a clientes y

proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. 

Subrayada en el párrafo anterior la importancia de la innovación dentro de la dinámica

empresarial, en paralelo con la significación que alcanza la necesidad de garantizarla mediante una

noción amplia de confidencialidad, con el contenido complejo que se ha visto, el siguiente párrafo

se dedica a exponer una constatación, cual es el peligro creciente de las empresas para ser objeto de

prácticas  desleales,  bajo  ese  objetivo  de  apropiarse  indebidamente,  por  medios  ilícitos,  de  los

secretos empresariales,  en alusión al  robo, la copia no autorizada,  el  espionaje económico o el

incumplimiento  de  los  requisitos  de  confidencialidad.  Fenómeno  al  que  contribuyen  asimismo

factores  macro,  cuyo  asentamiento  escaparía  de  la  propia  voluntad  empresarial,  como  son  la

globalización, una creciente externalización, el aumento de las cadenas de suministro, o un mayor
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uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Factores todos con una incidencia cierta

en el aumento del riesgo de incurrir en esas prácticas desleales.

La  suma  de  todas  las  circunstancias  enumeradas  corre  el  peligro  de  desincentivar  la

innovación y la creatividad, con la consiguiente disminución de la inversión empresarial a estos

efectos, susceptible de provocar consecuencias negativas en el buen funcionamiento del mercado,

con su incidencia correspondiente en términos de mermar el potencial como factor de crecimiento.

Una vez  que la  obtención,  utilización  o  revelación  ilícitas  de  un secreto  empresarial  repercute

negativamente en la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le pertenecen

como  precursor  por  su  labor  de  innovación.  Resultado  al  que  contribuye  también  la  falta  de

instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales, con

el consiguiente menoscabo de los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación,

en paralelo con el impedimento para que los secretos empresariales desarrollen todo su potencial

como estímulos del crecimiento económico y del empleo.

Con todas estas variables negativas, el legislador se afana en reivindicar un concepto de

competitividad sustentada tanto en el  saber hacer como en la no divulgación de la información

empresarial,  cuya protección debe garantizarse de manera adecuada, junto con la mejora de las

condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de

conocimientos en el mercado. Pretensiones todas que demandan un reforzamiento de la seguridad

jurídica  para  aumentar  el  valor  de  las  innovaciones  que  las  empresas  tratan  de proteger  como

secretos  empresariales,  con  la  consiguiente  disminución  del  riesgo  de  apropiación  indebida.

Combinación cuya realización tendría efectos positivos en el funcionamiento del mercado, con una

alusión especial a las empresas pequeñas y medianas, a los centros públicos de investigación, con el

correspondiente aumento también de la inversión por parte del sector privado en investigación e

innovación. 

La suma de todos los elementos señalados, que componen el apartado I del Preámbulo,

deja entrever una conclusión, cual es la total ausencia de mención -siquiera puntual- al trabajador,

como titular de ese deber de secreto profesional en el contexto de las nuevas tecnologías. Silencio

que, interpretando la lógica utilizada por el legislador, podría explicarse por dos factores distintos.

Bien estimar que la figura del trabajador, en el marco de la relación laboral dentro de la empresa, no

incorpora ningún elemento relevante para la cuestión que se analiza. Interpretación a todas luces

improbable.  Bien considerar implícitamente que la participación del trabajador  como titular del

deber de secreto profesional, dentro del contrato de trabajo por cuenta ajena, tiene su regulación

natural en otras normas del ordenamiento jurídico. Y ello, a pesar de que, como se verá en epígrafes

sucesivos, el ET no incluye ninguna referencia específica sobre dicho particular, como constata su
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artículo 5 cuando, bajo la rúbrica de “Deberes laborales”, omite cualquier alusión directa a esos

efectos.

Por su parte, el apartado II del Preámbulo se dedica a repasar las claves, primero a nivel

internacional y después de la Unión Europea, que están en el origen de la Ley 1/2019, evidenciando

claramente la dimensión internacional de las preocupaciones enumeradas en el apartado I del propio

Preámbulo. De esta forma, con la referencia de la normativa internacional, se menciona el Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo

1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de

1994, comúnmente denominados “ADPIC”). Acuerdo que contiene, en lo que nos interesa por su

vinculación  con nuestro  objeto  de  estudio,  determinadas  disposiciones  sobre  protección  de  los

secretos empresariales contra su obtención, utilización o revelación ilícita por terceros, bajo esa

configuración de normas internacionales comunes.

Para precisar,  a continuación, de manera expresa,  la vinculación por dicho Acuerdo de

todos los Estados de la Unión Europea, así como la propia Unión, aprobado que fue ese Acuerdo

mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración

en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los

acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994). Lo cual

no obsta para que se haya advertido, dentro de la Unión Europea, la existencia de divergencias

nacionales en materia de protección de secretos empresariales. Disparidad que está en el origen de

la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa

a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos

comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, con el fin declarado de armonizar

la  legislación  de  los  Estados  miembros  estableciendo  un  nivel  suficiente  y  comparable  de

reparación  en  todo  el  mercado  interior  para  supuestos  de  apropiación  indebida  de  secretos

empresariales. 

Objetivo  de  la  Directiva  (UE)  2016/943  que  es  doble.  En  primer  lugar,  garantizar  la

competitividad de las  empresas y organismos de investigación europeos,  sustentada en el  saber

hacer  y  una  adecuada  protección  de  la  información  empresarial  no  divulgada  (secretos

empresariales). Y, en segundo lugar, repercutir favorablemente en una mejora de las condiciones y

el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en

el mercado interior. Llegados a este punto, se preocupa de señalar el Preámbulo de la Ley 1/2019,

de manera expresa, la prohibición de invocar las normas que contiene la Directiva (UE) 2016/943

en  materia  de  protección  frente  a  la  obtención,  utilización  y  revelación  ilícitas  de  secretos

empresariales, cuando se pretenda restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de
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los  trabajadores  o  la  movilidad  de  éstos,  así  como  tampoco  la  posibilidad  de  empresarios  y

trabajadores para celebrar pactos de limitación de la competencia entre ellos. Previsiones todas que

parecen corroborar, en efecto, la intención del legislador de no interferir con las materias de índole

laboral,  blindando  las  cuestiones  enumeradas  de  eventuales  tentativas  de  restricción  con  base,

precisamente, en la invocación de las normas que incluye la Directiva (UE) 2016/943, citada.

Siguiendo con el repaso del apartado II del Preámbulo, como se avanzaba antes, interesa

particularmente esa mención a la definición del objeto de la norma, entendiendo por “información

secreta”  aquella  que  no  sea,  en  su  conjunto  o  en  su  configuración  y  reunión  precisas  de  sus

componentes,  conocida  generalmente  por  las  personas  pertenecientes  a  los  círculos  en  que

normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para las mismas;

además de tener un valor comercial por su carácter secreto, así como haber sido objeto de medidas

razonables,  según  las  circunstancias  concretas  del  caso,  para  su  mantenimiento  en  secreto,

implementadas por la persona legitimada para ejercer su control. 

Una definición del objeto de la Ley 1/2019 que concreta después, con parecida precisión,

el  artículo  1.1,  considerando  como  secreto  empresarial  cualquier  información  o  conocimiento,

incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna una

triple condición. En primer lugar, ser secreto, en los términos que refería el Preámbulo, esto, es, que

en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente

conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de

información o  conocimiento  en  cuestión,  ni  fácilmente  accesible  para  ellas  (artículo  1.1.a).  En

segundo lugar, ostentar un valor empresarial, real o potencial, atendiendo precisamente a su carácter

secreto (artículo 1.1.b). Y en tercer lugar, haber sido objeto de medidas razonables por parte de su

titular para mantenerlo en secreto (artículo 1.1.c).

Definición de “secreto empresarial” según se refiere en el Preámbulo, comprensiva de los

distintos elementos enumerados, de la que quedan excluidos no obstante una serie de supuestos

cuya concreción se encarga también de señalar el propio Preámbulo, con una referencia específica a

los trabajadores.  En efecto,  las hipótesis  excluidas hacen referencia a la información de escasa

importancia, en primer lugar; la que se deriva de la experiencia y las competencias adquiridas por

los trabajadores durante el transcurso normal de su carrera profesional, en segundo lugar; así como

la información abierta al conocimiento general o de fácil acceso en los círculos donde se utiliza el

tipo de información de que se trate, en tercer lugar.

Además, junto con los requisitos precisos para estar en presencia del “secreto empresarial”,

alude el Preámbulo a la necesidad de establecer las circunstancias en las que está justificada su

protección  jurídica,  junto  con  aquellos  comportamientos  y  prácticas  que  son  constitutivos  de
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obtención, utilización o revelación ilícita de ese “secreto empresarial”. Para proseguir después, en

párrafo aparte, con una mención a las vías de acción civil que puedan promoverse frente a esa

obtención,  utilización  o  revelación  ilícitas  de  secretos  empresariales,  con la  advertencia  de  no

emplear las mismas para comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales así

como tampoco el interés público, abogando por el contrario por una aplicación proporcionada de las

mismas,  de  manera  que  no  se  conviertan  en  obstáculos  para  el  comercio  legítimo  dentro  del

mercado interior, sin que sean por tanto objeto de abusos. 

Como se ve, vinculado con esta última cuestión, el legislador adopta un posicionamiento

prudente, seguramente con la intención de evitar que mediante este mecanismo de reparación, a

través de las vías de acción civil, se amplíe en exceso el concepto de “secreto empresarial”, que

tanto esfuerzo ha dedicado a definir en sus adecuados términos. Consciente de que una expansión

exagerada del “secreto empresarial” acabaría convirtiéndolo en un factor de anquilosamiento para el

mercado,  por temor a eventuales acciones civiles reparadoras, en detrimento precisamente de su

concepción originaria como elemento dinámico al servicio de la lícita competencia empresarial.

Por su parte, en línea con lo expuesto en el Preámbulo, el Capítulo V de la Ley 1/2019,

bajo  la  rúbrica  de  “Acciones  de  defensa  de  los  secretos  empresariales”,  concreta  las  medidas

dispuestas para la garantía del secreto empresarial en los artículos 8 a 11, bajo una sistemática que

regula,  por  su orden,  la  defensa  de los  secretos  empresariales  (artículo  8);  las  acciones  civiles

(artículo  9);  el  cálculo  de  los  daños  y  perjuicios  (artículo  10);  para  finalizar  con  un precepto

relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica dedicado a la prescripción (artículo 11). Con

todos estos precedentes, como subraya el Preámbulo de la Ley 1/2019, el Texto citado responde al

objetivo de mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la

apropiación indebida en todo el mercado interior, completando la regulación de la Ley 3/1991, de

10  de  enero,  de  Competencia  Desleal,  específicamente  su  artículo  13,  desde  la  perspectiva

sustantiva y especialmente procesal.  Precepto,  este  último,  que con la  rúbrica de “violación de

secretos”, se limita a señalar cómo “Se considera desleal la violación de secretos empresariales,

que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales”.

El resultado descrito evidencia el salto cualitativo que ha dado la materia de los “secretos

empresariales” en el apartado legislativo con la Ley 1/2019, respondiendo a una necesidad cierta y

tangible. Aumento en la significación de las cuestiones vinculadas con el secreto empresarial que

tiene, en lo que nos afecta,  un reflejo directo también en la configuración del deber de secreto

profesional del trabajador, sobre todo, si a ello se suma la influencia creciente y decisiva de las

nuevas tecnologías, que colocan al mismo en una posición de mayor responsabilidad a estos efectos,

vinculado con el cumplimiento de ese específico deber de secreto profesional. Y, por tanto, como



39

consecuencia directa de lo anterior, ante un mayor riesgo potencial. En definitiva, existe una clara

irradiación sobre el papel del trabajador y su posicionamiento a la hora de observar dentro de su

justa medida el deber que tiene asignado mediante ese deber de secreto profesional. Importancia

que  debe  subrayarse  para  reivindicar  del  legislador  una  iniciativa  legal  que  responda  a  las

expectativas creadas, colocando a los órganos jurisdiccionales en una mejor tesitura para interpretar

los  distintos  conflictos  que puedan acaecer,  vinculados con el  deber  de secreto profesional  del

trabajador, según las circunstancias concurrentes. 

2.2  Cuestiones  de  interés  en  la  Ley  1/2019  desde  su  vinculación  con  el  deber  de  secreto
profesional y las escasas alusiones a la figura del trabajador

Una  vez  analizadas,  con  el  resultado  que  se  ha  visto,  las  principales  cuestiones  que

desarrolla el Preámbulo de la Ley 1/2019, corresponde entrar ahora en la parte dispositiva de la

norma para, desde la perspectiva del deber de secreto profesional del trabajador, destacar aquellos

elementos que puedan resultar de interés por su vinculación directa o tangencial con nuestro tema

de estudio.

2.2.1 En relación con el objeto declarado de la Ley 1/2019

La primera cuestión que puede resultar de interés,  a los efectos que nos ocupan, es la

contribución del artículo 1.1 de la Ley 1/2019 para determinar el objeto del citado Texto legal, con

una  definición  bastante  precisa  del  “secreto  empresarial”,  mediante  el  concurso  de  un  triple

requisito.   En  primer  lugar,  que  sea  secreto,  reputando  como  tal  que  en  su  conjunto  o  en  la

configuración  y  reunión  precisas  de  sus  componentes,  no  sea  generalmente  conocido  por  las

personas  pertenecientes  a  los  círculos  en  que  normalmente  se  utilice  el  tipo  de  información  o

conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para las mismas (artículo 1.1.a); que ostente un

valor empresarial, real o potencial, en virtud precisamente de su carácter secreto (artículo 1.1.b); y

que haya sido objeto de medidas razonables –sin mayor concreción de la norma- por parte del titular

de dicho secreto empresarial para su mantenimiento en secreto (artículo 1.1.c). Significación de la

aportación legal relativizada no obstante por algún representante de la doctrina, ante el seguidismo

que manifiesta la norma de los precedentes jurisdiccionales7.

Por su parte, en lo que nos interesa también por nuestro tema de estudio, el mismo artículo

1, en su apartado 3, subraya la separación o no afectación de los secretos empresariales frente a la

autonomía de los interlocutores sociales o su derecho de negociación colectiva. De igual modo que

no podrá emplearse tampoco para restringir la movilidad de los trabajadores, con dos alusiones

7 En este sentido, véase GUILLÉN CATALÁN, R.,  “Formación e-learning. Curso de especialización en Know-How,
propiedad intelectual e industrial en el mercado único digital”, Aranzadi, 2019, BIB 2019/6535, p. 2 y 3. 
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concretas a este respecto. En primer lugar, cuando afirma que no podrá servir de base para justificar

limitaciones del  uso por parte  de los trabajadores de experiencia y competencias adquiridas de

forma honesta durante el transcurso normal de su carrera profesional o de información que no reúna

todos los requisitos del secreto profesional. Y en segundo lugar, tampoco será posible utilizarlo para

imponer en los contratos de trabajo restricciones que carecen de previsión legal. Precauciones todas

expresivas  de  la  preocupación  lógica  del  legislador  para  evitar  que  la  protección  excesiva  del

secreto  empresarial,  con una  afectación  implícita  evidente  sobre  la  configuración del  deber  de

secreto  profesional  del  trabajador,  acabe  socavando  los  derechos  laborales  de  este  último.  Por

ejemplo, como se ha señalado -aunque no lo mencione expresamente el precepto examinado-, en

relación con su derecho a la promoción profesional. 

A continuación, para concluir, el artículo 1.3 de la Ley 1/2019 dedica un último párrafo

separado a preservar asimismo lo previsto en el Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes, bajo esa rúbrica de “Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de

servicios”,  cuyos artículos  15 a  21 regulan,  respectivamente,  las invenciones  que pertenecen al

empresario  (artículo  15);  las  invenciones  pertenecientes  al  empleado  o  prestador  de  servicios

(artículo 16); las invenciones asumibles por el empresario (artículo 17); el deber de información y

ejercicio de los derechos por el empresario y el trabajador (artículo 18); la carga de la prueba y

renuncia de derechos (artículo 19); el ámbito de aplicación (artículo 20); así como las invenciones

realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de

Investigación (artículo 21). En definitiva, otra referencia normativa a considerar cuyas previsiones

no pueden venir desmentidas por una extensión excesiva de la protección legal dispuesta por la Ley

1/2019, según los términos vistos, hacia el secreto empresarial. 

2.2.2 En relación con la obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1/2019 regula lo relativo a la obtención, utilización y

revelación  lícitas  de  secretos  empresariales,  entre  cuyas  previsiones  incluye  alguna  mención

vinculada  directamente  con  los  trabajadores  o  sus  representantes.  A estos  efectos,  el  apartado

primero del precepto enumera aquellos medios mediante los cuales la obtención de la información

constitutiva del secreto empresarial se considera lícita, entre los cuales invoca expresamente  “El

ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados

y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes”  (artículo

2.1.c). De este modo, como es pauta repetida en el Texto legal analizado, una vez más el legislador

manifiesta  su cautela  para  que lo  establecido en la  Ley 1/2019 no derive  en ninguna clase de

contradicción o incompatibilidad con los derechos reconocidos en el ámbito laboral.
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De igual  modo que  después,  todavía  dentro del  mismo precepto,  en su apartado 3,  se

precisa cómo en todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en la Ley 1/2019 cuando

las mismas se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial

que hayan tenido lugar en una serie de circunstancias, que enumera, entre las que aparece una nueva

mención  al  trabajador,  en  concreto  su  letra  c),  “cuando  los  trabajadores  lo  hayan  puesto  en

conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las

funciones que tienen legalmente atribuidas por el  Derecho europeo o español,  siempre que tal

revelación fuera necesaria para ese ejercicio”.

3 EL DEBER DE SECRETO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR

Examinadas  en epígrafes  anteriores  las  distintas  cuestiones  relevantes  que plantea,  con

carácter  general,  esa  interrelación  entre  nuevas  tecnologías  y relaciones  laborales,  junto  con el

examen puntual de la referencia novedosa que supone la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos

Empresariales, con implicaciones importantes asimismo para nuestro tema de estudio como se ha

tenido  ocasión  de  significar,  corresponde  ahora  analizar  el  deber  de  secreto  profesional  del

trabajador en el contexto de las nuevas tecnologías. Y ello, a partir de una sistemática que atiende,

en primer lugar, al referente del derecho fundamental de libertad de expresión; para continuar, en

segundo lugar, con una alusión  a la configuración del deber de secreto profesional del trabajador

como límite al derecho fundamental de libertad de expresión; seguido después, en tercer lugar, de

un repaso sobre la regulación del sigilo profesional de los representantes de los trabajadores en el

ET, como pauta de comparación importante desde la perspectiva de su tratamiento en este último

Texto legal, por contraste con la ausencia de referencia alguna sobre esta misma materia respecto

del trabajador común que no ostenta esa condición de representante; y finalizar, en cuarto lugar, con

la enumeración de algunas claves que pueden contribuir a configurar de manera adecuada el deber

de secreto profesional del trabajador, para el supuesto de su hipotética regulación legal futura a

cargo del legislador.

3.1 El referente del derecho fundamental de libertad de expresión

Como es conocido, con carácter general, ausente cualquier referencia específica al ámbito

laboral, con una proyección sobre el ciudadano y sin ninguna especialidad respecto del ciudadano-

trabajador,  el  artículo  20.1.a)  de  la  CE reconoce  y  protege  el  derecho  “A expresar  y  difundir

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro

medio  de  reproducción”.  Derecho  de  libertad  de  expresión  que,  con  base  en  su  condición  de



42

derecho  fundamental,  deviene  inmediatamente  aplicable,  sin  necesidad  por  tanto  de  ningún

reconocimiento legal adicional8. Un silencio que, vinculado ya el citado derecho fundamental de

libertad de expresión con su aplicación en el ámbito laboral, constata a esos efectos el propio ET

respecto  del  trabajador  común,  frente  a  lo  dispuesto  en  este  mismo  Texto  legal  para  con  los

representantes  de  los  trabajadores.  Diferencia  de  regímenes  según  la  condición  del  trabajador,

común o representante, vinculada con la materia que nos ocupa, sobre la que tendremos ocasión de

abundar con mayor profusión en epígrafes sucesivos. 

En cualquier caso, la innecesariedad de desarrollo legal para su inmediata aplicación como

derecho  fundamental  de  libertad  de  expresión,  que  proyecta  con  carácter  general  el  tenor  del

artículo 20.1.a) de la CE sobre el ciudadano, no obsta para que semejante derecho fundamental

adquiera una dimensión particular cuando su proyección se dirige sobre el trabajador, dentro de la

dinámica propia inherente a la relación laboral, considerando factores como el poder de dirección

del empresario, con todo lo que ello significa de cara a una nueva recomposición de equilibrios. Y,

como derivación de lo anterior, el aumento exponencial de la dificultad para garantizar su libre

ejercicio por parte del trabajador, atendidas las sinergias particulares que concurren alrededor del

contrato de trabajo9. Especialidad que ha llevado sin ir más lejos, en el plano internacional, a incluir

un reconocimiento expreso de la libertad de expresión e información en la Carta de Niza, con el

contenido  y  desarrollo  que  ha  examinado  la  doctrina  laboralista10.  De  igual  modo  que,  sin

abandonar el plano internacional, se ha fijado también la atención sobre el derecho a la libertad de

opinión  y  de  expresión  (incluido  el  derecho  a  comunicar  o  recibir  informaciones),  según  lo

dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19

del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos11.

No en vano, puede hablarse abiertamente sobre la existencia de limitaciones a la libertad

de expresión derivadas del contrato de trabajo12.  Una lógica en la que se inserta, claramente, el

8 En este sentido, con la referencia del derecho fundamental a la libertad de expresión, analizando lo relativo a su
naturaleza, contenido y límites, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., p. 21 y
ss.  
9 A este respecto,  ampliamente, sobre la dimensión laboral de la libertad de expresión, véase VALDÉS DAL-RÉ, F.,
“La dimensión laboral de la libertad de expresión”, Relaciones Laborales, Vol. I, 2004, págs. 81 y ss.   
10 En relación con la libertad de expresión e información, con la referencia de su tratamiento en la Carta de Niza, véase
VALDÉS DAL-RÉ, F., “La libertad de expresión e información en la Carta de Niza”,  Relaciones Laborales, Vol. I,
2014, p. 1 y ss. 
11 A este respecto,  sin abandonar el  plano internacional,  con la referencia de lo dispuesto en el  artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos así como en el artículo 19 del Pacto Internacional de derechos civiles
y políticos, véase VALDÉS DAL-RÉ, F., “Derecho a la libertad de opinión y de expresión (incluye derecho a comunicar
o recibir informaciones): (art. 19 DUDH; art. 19 PIDCP)”, AA. VV.: El sistema universal de los derechos humanos:
Estudio sistemático de la declaración universal de los derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y
políticos, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y textos internacionales concordantes,
Coord. Monereo Atienza, C., Monereo Pérez, J. L. y Aguilar Calahorro, A., 2014, p. 225 y ss.
12 En este sentido, ampliamente, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., p. 55 y
ss.
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deber de secreto profesional del trabajador, a pesar de que semejante deber no tenga una mención

expresa dentro del listado que, bajo la rúbrica de “Deberes laborales”, enumera el artículo 5 del ET.

Ausencia  de  previsión  legal  específica  que,  como  tendrá  ocasión  de  argumentarse,  incorpora

problemas adicionales para una adecuada delimitación de la figura, con su derivación consiguiente

en términos de conflictividad judicial.  Sobre todo, cuando se corrobora que el deber de secreto

profesional del trabajador no es una cuestión menor, máxime si se vincula con la potencialidad

creciente  del  mismo por  su  vinculación  con las  nuevas  tecnologías,  atendidas  por  ejemplo  las

mayores facilidades de acceso por parte del trabajador a la información reservada de la empresa. 

Mención al derecho de libertad de expresión del trabajador que, cuando se cohonesta con

las nuevas tecnologías en su grado de evolución actual, incorpora asimismo otra variante novedosa

en alusión al derecho a la reputación de la empresa13. Es por ello que semejante progresión debería

ir acompañada, guardando una justa proporción, con un aumento del rigor en la interpretación que

merece semejante deber, según las circunstancias específicas concurrentes. En paralelo, idealmente,

con  una  intervención  del  legislador  más  decidida  para  otorgar  específicamente,  dentro  del

ordenamiento laboral, un contenido cierto a semejante deber de secreto profesional del trabajador,

en lugar de reconducir el mismo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 5 del ET, por alusión al

cumplimiento  por  el  trabajador  de  las  obligaciones  concretas  de  su  puesto  de  trabajo,  de

conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia14

3.2 La configuración del deber de secreto profesional del trabajador como límite al derecho
fundamental de libertad de expresión

Como se ha avanzado ya,  al  contrario  de lo  que  sucede con los  representantes  de los

trabajadores, el ET no recoge respecto de los trabajadores comunes, que no ostentan esa condición

de representante, ninguna alusión específica a su deber de secreto profesional. Previsión que se

inserta así de manera implícita dentro del artículo 5 del ET cuando, bajo la rúbrica de “deberes

laborales”, enumera una serie de deberes básicos en alusión, respectivamente, al cumplimiento con

las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y

diligencia (artículo 5.a);  la  observancia de las  medidas  de  prevención de riesgos  laborales  que

puedan adoptarse (artículo 5.b); el cumplimiento de las órdenes e instrucciones del empresario en el

ejercicio regular de sus facultades de dirección (artículo 5.c); la prohibición de concurrencia con la

actividad de la empresa, en los términos fijados en el ET (artículo 5.d); la contribución a la mejora

13 Para el desarrollo de este argumento, ampliamente, véase SERRANO GARCÍA, J. Mª, “El derecho a la libertad de
expresión del trabajador a través de las nuevas tecnologías y el derecho a la reputación de la empresa”,  REDT, núm.
217, 2019, p. 102 y ss. 
14 Sobre la protección del secreto de empresa en el Derecho del Trabajo, bajo esa referencia de la buena fe contractual,
véase OLMO FERNÁNDEZ-DELGADO, L., “El secreto de empresa en el ámbito laboral”, cit., p. 65 y ss.
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de la productividad (artículo 5.e);  así  como, a modo de cláusula de cierre,  cualesquiera que se

deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo (artículo 5.f).

La falta de una referencia expresa al deber de secreto profesional del trabajador, entre la

relación de deberes básicos que señala el artículo 5 del ET, plantea un primer interrogante cual es,

precisamente, determinar dónde encuentra mejor encaje de entre los distintos deberes listados esa

eventual  inobservancia del  deber  de secreto profesional  por  parte  del  trabajador.  Parece  que la

cuestión planteada debería dirigirse hacia la primera de las manifestaciones enumeradas, esto es,

desde su vinculación con el cumplimiento de las obligaciones concretas inherentes al puesto de

trabajo, atendidas las reglas de la buena fe y la diligencia debida, en los términos que regula el

artículo 5.a) del ET. 

De manera que  el  deber  de secreto  profesional  sería  exigible,  como manifestación del

deber de buena fe de todo trabajador, para mantener el secreto respecto de todas aquellas noticias

que afecten a las técnicas de organización empresarial o de producción, como ha puntualizado la

doctrina15. Lo cual no obsta para que la ausencia de un tratamiento específico en el ET tenga efectos

nocivos  de  cara  a  su  aplicación  sobre  los  distintos  supuestos  que  puedan  concurrir,  con  su

correspondiente reflejo a nivel jurisdiccional. Consecuencias negativas inevitables derivadas de esa

ausencia en la norma de una definición que acote el significado concreto del “deber de secreto

profesional” en el contexto restringido de las relaciones laborales para el trabajador tipo por cuenta

ajena. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias que concurran, como ha señalado con acierto

la doctrina, la exigencia de buena fe como deber laboral no puede ponerse al servicio del silencio

sin matices del trabajador respecto de cualesquiera supuestos que concurran; del mismo modo que

tampoco debe condicionar necesariamente, en todas las hipótesis, un deber inexcusable de preaviso

al empresario16.

Paradójicamente,  el  Decreto  de  26  de  enero  de  1944,  por  el  que  se  aprueba el  texto

refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sí incluía en su artículo 72 una

previsión específica en relación con la obligación del trabajador de mantener los secretos relativos a

la  explotación  y negocios  de su empresario,  obligación extensiva  tanto  durante la  vigencia del

contrato como después de su extinción. De manera que, para este último supuesto, se facultaba por

la norma su utilización por el trabajador en beneficio propio solo cuando ostentara la condición de

exigencia justificada de su profesión habitual.  Previsión contenida en el precepto citado, en los

términos  que  se  han  visto,  cuya  virtualidad  ha  sido  reconocida  por  algún  representante  de  la

doctrina laboralista, con el argumento de que la ausencia de regulación en el ET determinaba la

15 En este sentido, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., p. 70.
16 A este respecto, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., 75.
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aplicabilidad  como  norma  en  vigor  del  precepto  citado,  apelando  a  su  condición  de  norma

reglamentaria, de conformidad con lo preceptuado entonces por la Disposición Final Cuarta de la

Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores17.

Sea como fuere, uno de los problemas interpretativos vinculados con la figura del deber de

secreto profesional del trabajador ha sido, tradicionalmente, la propia delimitación del concepto de

“secreto”,  cuyo resultado debe amparar  en cualquier  caso una obligación de contenido amplio.

Indefinición  que  la  doctrina  ha  tratado  de  contrarrestar  acudiendo  al  auxilio  de  otros  órdenes

jurisdiccionales diferentes del laboral, con una predilección singular a estos efectos por el orden

penal y sus distintas fórmulas de tipificación desde una vinculación más o menos cercana con el

deber del secreto profesional, sobre la base común de proteger el interés económico de la empresa

manteniendo su situación de mercado, pero sin obviar en cualquier caso la independencia existente

entre los órdenes penal y laboral18.

Dificultades  para  acotar  a priori la  dimensión exacta  que  debe  asumir  el  concepto  de

“secreto”  que  aumentan  más  todavía  con  las  previsiones  asumidas  dentro  del  ámbito  laboral,

favorables a la extensión de ese deber de secreto profesional del trabajador más allá de la extinción

del contrato de trabajo. De manera que las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento

en ese sentido por parte del trabajador no podrían materializarse entonces, por razones obvias, en un

despido disciplinario a cargo del empresario, una vez que el contrato de trabajo ha devenido extinto

previamente. Por lo que los efectos de esa hipotética infracción por parte del trabajador habrían de

materializarse, necesariamente, dentro del ámbito extracontractual en una indemnización de daños y

perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil. Mientras que, si el

incumplimiento del deber de secreto profesional por el trabajador tiene lugar durante la vigencia del

contrato de trabajo, podría entrar en juego eventualmente lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del ET,

como causa de despido disciplinario a través de la vulneración de la buena fe contractual, y en su

caso, potencialmente también, la indemnización de daños y perjuicios que previene el artículo 1101

del Código Civil19. 

17 A este respecto, véase  ROJAS RIVERO, G. P.,  La libertad de expresión del trabajador, cit., pág. 70. También
alrededor de las cuestiones que plantea el artículo 72 del Decreto de 26 de enero de 1944, por el que se aprueba el texto
refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), véase CUEVA PUENTE, C., “Derechos fundamentales y
obligación de secreto en las relaciones de trabajo”, cit., p. 358 y ss. 
18 En  este  sentido,  véase  ROJAS RIVERO,  G.  P.,  La  libertad  de  expresión  del  trabajador,  cit.,  págs.  70  y  ss.
Específicamente, vinculado con el orden penal, véase BOIX REIG, J., “El secreto profesional”, AA. VV.: La protección
jurídica de la intimidad, Dir. Boix Reig, J., Coord. Jareño Leal, A., Iustel, Madrid, 2010, p. 93 y ss. 
19 En general, ampliamente, para un estudio completo y sistemático de las indemnizaciones a favor de las empresas y
de los trabajadores dentro de la dinámica del contrato de trabajo, véase SALA FRANCO, T. y LAHERA FORTEZA, J.,
Las indemnizaciones a favor de las empresas y de los trabajadores en el contrato de trabajo, Colección Laboral
Práctico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 13 y ss. 



46

En definitiva, un esquema legal básico, desde el referente del ordenamiento laboral, sin una

previsión específica vinculada con el deber de secreto profesional del trabajador, a confrontar con

una realidad susceptible de acoger en la práctica una variedad muy amplia de supuestos, con las

repercusiones que ello puede tener en términos de conflictividad judicial y de derivación de un

protagonismo excesivo hacia la jurisdicción, obligada a solventar cualesquiera controversias que

puedan producirse sobre la materia que analizamos, mediante la interpretación de las referencias

normativas existentes. Panorama en el que puede tener alguna incidencia positiva, por las razones

que se han explicado, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, sobre todo, por

su contribución a la delimitación de lo que haya de interpretarse por “secreto”, como se ha tenido

ocasión de argumentar en epígrafes precedentes.

Ausencia  de  sensibilidad  o  falta  de  reacción  por  parte  del  legislador  laboral,  ajeno

aparentemente  a  cualquier  iniciativa  para  implementar  una  regulación  específica  del  deber  de

secreto profesional del trabajador, al margen de su interpretación integradora dentro del deber de

buena  fe  que  contiene  el  artículo  5.1.a)  del  ET,  que  no  se  ha  alterado  hasta  el  momento

aprovechando  el  cambio  de  escenario  y  el  aumento  consiguiente  del  peligro  potencial  a

contrarrestar por mediación del deber de secreto profesional del trabajador, con base en el aumento

exponencial de las nuevas tecnologías. 

Inacción que contrasta, sin embargo, con la iniciativa mostrada a este respecto por parte del

legislador  penal  para  implementar,  junto  con  el  artículo  197  del  Código  Penal  (precepto  que

encabeza el Capítulo I “Del descubrimiento y revelación de secretos”, dentro del Título X “Delitos

contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” -dedicado a

regular el tipo sobre descubrimiento y revelación de secretos-), otros preceptos como los artículos

197 bis y 197 ter. Normas éstas que, con las menciones respectivas a los sistemas de información y

las transmisiones no públicas de datos informáticos (artículo 197 bis), junto con otras alusiones a

programas  informáticos,  contraseñas  de  ordenador  o  códigos  de  acceso  (artículo  197  ter),  en

definitiva manifestaciones todas derivadas de las nuevas tecnologías,  evidencian -en lo que nos

interesa señalar- una concienciación legal sobre la necesidad de completar la regulación existente,

en este caso dentro del orden penal, coincidiendo con los elementos novedosos que incorpora la

utilización  masiva  de  las  nuevas  tecnologías.  Lógica  que  confirma,  implícitamente  también,  la

propia configuración sistemática adoptada en la disposición de los artículos enumerados, muestra

clara de que las modificaciones operadas no pueden llevarse a cabo a través de cambios menores en

esos preceptos citados,  obligando por el  contrario a incluir  otros nuevos bajo formulaciones de

técnica jurídica con la inclusión de normas bis, ter, etc.
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3.3.  El  contraste  con  la  regulación  del  sigilo  profesional  de  los  representantes  de  los
trabajadores en el ET

En relación con la inclusión de este apartado, nuestro objetivo no es tanto profundizar en el

estudio  específico  sobre  la  regulación  del  sigilo  profesional  de  los  representantes  de  los

trabajadores, cuanto subrayar la diferencia de régimen jurídico que incorpora el legislador laboral

en el ET a los efectos que nos ocupan, por contraposición con el trabajador común, ausente dentro

del  Texto  legal  citado  -como  se  ha  señalado  ya  en  ocasiones  anteriores-  cualquier  referencia

específica  al  deber  de  secreto  profesional  del  trabajador20.  En efecto,  por  contraste  con lo  que

sucede  respecto  de  los  trabajadores  comunes  que  no  tienen  la  condición  de  representantes,  el

artículo  65  del  ET,  bajo  la  rúbrica  de  “Capacidad  y  sigilo  profesional”,  incorpora  distintas

previsiones  vinculadas  con  ese  sigilo  profesional,  cuya  importancia  confirma  la  propia

denominación dada al título del precepto. 

Obligación extensible igualmente respecto de los delegados de personal, en los mismos

términos,  con  base  en  la  previsión  que  contiene  el  artículo  62.2  del  ET,  párrafo  segundo.  En

correspondencia  con lo  establecido asimismo en el  artículo  10.3.1 de la  LOLS, cuando refiere

respecto  de  los  delegados  sindicales  que  no  formen  parte  del  comité  de  empresa,  las  mismas

garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los

órganos de representación establecidas en las Administraciones públicas, junto con los derechos que

enumera a salvo lo que pudiera establecerse por convenio colectivo, con una mención particular al

acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de

empresa,  con  extensión  de  la  misma obligación  para  los  delegados  sindicales  a  guardar  sigilo

profesional en aquellas materias donde proceda legalmente. 

Referencia  al  sigilo  profesional  que,  con la  referencia  todavía  del  mismo Texto  legal,

aparece también en el último párrafo del artículo 8.4 del ET, con un mandato para los representantes

de la  Administración,  de las  organizaciones sindicales  y de las  asociaciones empresariales,  con

acceso  a  la  copia  básica  de  los  contratos  por  su  pertenencia  a  los  órganos  de  participación

institucional,  de  observar  asimismo  sigilo  profesional,  con  prohibición  de  utilizar  dicha

documentación para fines distintos de aquellos que motivaron su conocimiento. Sigilo profesional

que,  en coherencia con lo expresado en epígrafes anteriores  y presente en todas esas  hipótesis

enumeradas, actúa también como un límite especial a la libertad de expresión, en este caso, de los

representantes de los trabajadores21. 

20 Específicamente, en relación con las obligaciones de secreto de los representantes legales de los trabajadores, a
través del sigilo profesional, véase CUEVA PUENTE, C., “Derechos fundamentales y obligación de secreto en las
relaciones de trabajo”, cit., p. 363 y ss.  
21 En este sentido, ampliamente, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., p. 176
y ss.
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Por su parte, vinculado específicamente con los comités de empresa, el artículo 65.2 del ET

incorpora una previsión que afecta tanto a los miembros del comité de empresa como a éste en su

conjunto, así como a los expertos que les pudieran asistir en su caso, en relación con un deber de

observar sigilo respecto de aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o

del  centro  de  trabajo,  les  haya  podido  ser  expresamente  comunicada  con  carácter  reservado.

Precaución que tiene después continuidad en el  apartado siguiente,  con inclusión bajo términos

taxativos de una prohibición para que, en todo caso, ningún tipo de documento entregado por la

empresa al comité de empresa pueda ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines

distintos  de  aquellos  que  motivaron  su  entrega.  Previsión  que  se  completa  con  una  mención

adicional, dentro del mismo apartado pero en párrafo aparte, vinculada con la subsistencia del deber

de  sigilo  incluso  tras  la  expiración  de  su  mandato  y  con  independencia  del  lugar  en  que  se

encuentren (artículo 65.3 del ET). 

Disposiciones  todas  que  reflejan,  por  tanto,  un  régimen  estricto  en  relación  con  la

regulación del deber de sigilo desde esa proyección sobre el comité de empresa. Lo cual no obsta

para que la norma, en su apartado siguiente (artículo 65.4 del ET), incluya la posibilidad, bien que

bajo una pauta de excepcionalidad, para eximir a la empresa de su obligación de comunicar aquellas

informaciones  de  carácter  específico  vinculadas  con  secretos  profesionales,  financieros  o

comerciales  cuya  divulgación  podría,  atendiendo  a  criterios  objetivos,  obstaculizar  el

funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo, así como también ocasionar en su caso graves

perjuicios de cara a su estabilidad económica.  Excepción que sin embargo no abarca,  como se

encarga de puntualizar expresamente el último párrafo del apartado 4 del artículo 65 del ET, la

información relativa al volumen de empleo en la empresa.

Cuando  además,  como  regula  expresamente  el  siguiente  apartado  del  precepto,  en

cualquier caso queda siempre abierta la posibilidad de impugnar las decisiones empresariales que

atribuyan carácter reservado a una determinada información, lo mismo que su decisión para no

comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, cuya tramitación en

ambos casos tendrá lugar a través del proceso de conflictos colectivos que regulan los artículos 153

a 162 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,  reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), dando

contenido al  Capítulo VIII del Título II (párrafo primero del artículo 65.5 del ET).  Proceso de

conflictos colectivos que será también la modalidad procesal oportuna para tramitar aquellos litigios

relativos  al  cumplimiento por  los representantes  de los trabajadores  y por  los expertos que les

pudieran asistir eventualmente respecto de su obligación de sigilo, según se encarga de precisar el

párrafo segundo del propio artículo 65.5 del ET. Lo cual no obsta, como señala con acierto el último

de los párrafos del mismo apartado 5 del precepto, para la aplicación en su caso de las previsiones
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contenidas en la LISOS, respecto de aquellos supuestos de negativa injustificada de la información

a que tienen derecho los representantes de los trabajadores. Previsiones todas que se completan

además, como se anticipaba en el apartado introductorio, con una mención al sigilo profesional en

el artículo 10.3.1 de la LOLS. 

En definitiva, el conjunto de cuestiones aludidas confirma la diferencia de tratamiento que

confiere el legislador laboral, conscientemente, a través de la regulación contenida en el ET, entre la

regulación minimalista –o directamente la ausencia de regulación- existente en torno al deber de

secreto profesional del trabajador común, reconducida por vía de la buena fe entre los deberes del

trabajador que enumera el artículo 5 del ET, y la regulación precisa sobre el sigilo profesional que

contienen los artículos 62 y 65 del ET, respectivamente, en relación con los delegados de personal y

los miembros del comité de empresa, junto con el artículo 10.3.1 de la LOLS. Regulación del sigilo

profesional para los representantes de los trabajadores que ha merecido, no obstante,  opiniones

abiertamente críticas entre la doctrina laboralista, subrayando el recelo excesivo que manifiesta el

legislador con semejante regulación, con una irradiación evidente sobre el propio ejercicio de la

actividad sindical22. 

Sea como fuere, desde otra perspectiva distinta, semejante diferencia de régimen puede

haber perdido al menos parte de su sentido en la coyuntura actual, considerando la implantación

generalizada de  las  nuevas  tecnologías   dentro del  ámbito  de las  relaciones  laborales,  con una

materialización  evidente  en  el  aumento  de  las  posibilidades  de  acceso por  parte  del  trabajador

común  a  la  información  de  la  empresa.  Nuevo  contexto  que  podría  justificar  entonces  el

replanteamiento del legislador, ofreciendo una respuesta legal acorde a esa nueva realidad creada,

con las consecuencias positivas que ello acarrearía en términos de seguridad jurídica y certidumbre

tanto para el trabajador como para el empresario, a partir de una configuración precisa en la norma

acerca del deber de secreto profesional. Advertido, claro está, que la iniciativa que se demanda del

legislador para regular específicamente el deber de secreto profesional del trabajador común por

cuenta ajena,  no va  en la  línea  de ofrecer  al  empresario un instrumento  adicional  para  coartar

indebidamente, mediante esa cobertura legal expresa, la posición del trabajador. 

3.4.  Algunas  claves  para  la  adecuada  configuración  del  deber  de  secreto  profesional  del
trabajador con ocasión de su hipotética regulación legal futura 

Expuestos en epígrafes anteriores distintos argumentos en torno a la conveniencia de que el

legislador asuma la tarea de regular específicamente el deber de secreto profesional del trabajador

dentro del ámbito laboral, con la influencia decisiva que ha tenido a este respecto la implantación

22 En este sentido, véase ROJAS RIVERO, G. P., La libertad de expresión del trabajador, cit., p. 176 y ss.
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masiva de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales, resulta oportuno completar nuestro

estudio señalando algunas claves que podrían contribuir a una mejor configuración del mismo a

futuro, para el caso de que se decida asumir semejante reto. Referentes que han sido sistematizados

ya, con acierto, por la doctrina laboralista, a partir de la experiencia habida hasta el momento actual,

ausente ese tratamiento legal expreso y con las aportaciones de la jurisprudencia23.

Problemáticas que comienzan, en efecto, por la ausencia de un concepto legal de “secreto

de empresa”, con la obligación consiguiente de buscar su delimitación mediante aquellos elementos

que ha venido señalando tradicionalmente la jurisprudencia. En alusión, primero, a que se trate de

una información de naturaleza secreta, conocida únicamente por un grupo reducido de personas;

información  que  habrá  de  ser,  en  segundo  lugar,  valiosa  para  el  empresario,  ya  sea  actual  o

potencialmente, por suponer una ventaja que entronca directamente con la propia competitividad de

la empresa; sumado, en tercer lugar, a la existencia de una voluntad del empresario para mantener

en secreto dicha información24. De igual modo que resulta controvertida asimismo la delimitación

de aquellas materias que merecen esa cualificación como materias reservadas para una empresa25. 

Por su parte, no pueden obviarse tampoco las contribuciones provenientes de las normas

mercantiles,  administrativas  y penales,  seguidas  después  de las  correspondientes  aportaciones  a

cargo de los tribunales, con una virtualidad importante para tipificar las conductas laborales que

constituyen una infracción del deber de secreto26. Advertido además que, en el orden laboral, resulta

irrelevante  a  los  efectos  que  analizamos,  en  relación  con  la  vulneración  del  deber  de  secreto

profesional, la constatación acerca de la existencia de daño para la empresa, bastando la posibilidad

de un daño potencial como derivación de la conducta del trabajador27. Junto con ello, la materia se

complicaría sobremanera de extender el análisis a otros tipos de trabajadores existentes, más allá del

trabajador común, con inclusión por ejemplo de los altos directivos28, con lo que eso significa en

23 En este sentido, véase SALA FRANCO, T., “El deber de secreto de los trabajadores”, AA. VV.:  Las relaciones
laborales en la reestructuración y el saneamiento de empresas (XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social), Colección Informes y Estudios, Serie Relaciones Laborales, núm. 77, MTAS, Madrid, 2006, p. 1253
y ss.; SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A.,  El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la
empresa, Colección Laboral Práctico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 13 y ss. 
24 A este respecto, ampliamente, véase SALA FRANCO, T., “El deber de secreto de los trabajadores”, cit., pág. 1255;
SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa,
cit., p. 19-20.
25 En este sentido, con las aportaciones de la jurisprudencia y la doctrina judicial, véase SALA FRANCO, T., “El deber
de secreto de los trabajadores”, cit., págs. 1255-1258; SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A.,  El deber de los
trabajadores de no violar los secretos de la empresa, cit., p. 20 y ss.
26 A este respecto, véase SALA FRANCO, T., “El deber de secreto de los trabajadores”, cit., págs. 1258-1259; SALA
FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa, cit., p.
28 y ss.
27 En este  sentido,  véase  SALA FRANCO, T.,  “El  deber de  secreto de los  trabajadores”,  cit.,  pág.  1259;  SALA
FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa, cit., p.
35. 
28 En relación específicamente con los altos directivos, ampliamente, véase SALA FRANCO, T., “El deber de secreto
de los trabajadores”, cit., pág. 1262; SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no



51

términos  de  variación  de  las  referencias  a  considerar  para  la  valoración  de  sus  actuaciones

respectivas, vinculadas con ese deber de secreto profesional. Obligación de secreto que se extiende

igualmente  respecto  de  los  trabajadores  de  las  empresas  contratistas  y  subcontratistas  y  de  las

Empresas de Trabajo Temporal29.

Con independencia de esta concreta circunstancia, la doctrina laboralista ha sistematizado

asimismo las distintas responsabilidades que pueden resultar exigibles a los trabajadores comunes

como  consecuencia  del  incumplimiento  de  su  deber  de  secreto  profesional,  en  referencia  a  la

responsabilidad penal, laboral, patrimonial o administrativa30. De igual modo que cabría reproducir

parecida o idéntica sistemática de análisis  para examinar  la  configuración del  deber  de secreto

profesional después de la extinción del contrato de trabajo, considerando la vigencia de ese deber de

secreto  postcontractual,  bien  que  con  regímenes  diferenciados,  con  afectación  tanto  a  los

trabajadores comunes como a los altos directivos31. Obligación extensible igualmente respecto de

los  trabajadores  de  las  empresas  contratistas  y  subcontratistas  y  de  las  Empresas  de  Trabajo

Temporal32.

La  situación  que  resulta  del  conjunto  de  variables  enumeradas  ha  dado  lugar,

justificadamente,  a  una  valoración  crítica  por  parte  de  la  doctrina,  abundando  en  esa  idea  de

indeterminación,  ausente  una  regulación  legal  expresa  del  deber  de  secreto  profesional  del

trabajador, al tiempo que se subrayan las dos deficiencias básicas que debería solventar esa futura

actuación  legal,  en  el  caso  de  que  así  lo  decidiera  el  legislador,  de  aplicación  a  cualesquiera

hipótesis posibles, bien que considerando su especificidad respectiva. Primero, en relación con la

delimitación del secreto de empresa; y, en segundo lugar, mediante una adecuada configuración del

régimen sancionatorio por incumplimiento de semejante obligación a cargo del trabajador33. Una

regulación a futuro donde puede asumir un papel importante la negociación colectiva, junto con

otros instrumentos, tal vez de menor virtualidad potencial,  como la contratación individual o la

elaboración de un código ético,  a  salvo siempre,  claro está,  el  respeto de las normas de orden

violar los secretos de la empresa, cit., p. 69 y ss.
29 En este sentido, véase SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los
secretos de la empresa, cit., p. 82 y ss.
30 A este respecto,  véase  SALA FRANCO, T.,  “El  deber de  secreto de los  trabajadores”,  cit.,  pág.  1261;  SALA
FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A.,  El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa, cit.,
págs. 43 y ss. Específicamente, sobre las consecuencias jurídico-laborales de la violación del secreto de empresa, véase
OLMO FERNÁNDEZ-DELGADO, L., “El secreto de empresa en el ámbito laboral”, cit., págs. 73 y ss. También, sobre
los efectos de la revelación del secreto de empresa en la jurisdicción social, véase TODOLÍ SIGNES, A., “El deber de
guardar secreto de los trabajadores”, cit., p. 805 y ss.
31 En este sentido, véase SALA FRANCO, T., “El deber de secreto de los trabajadores”, cit., págs. 1263 y ss.; SALA
FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa, cit., p.
95 y ss.
32 A este respecto, véase SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los
secretos de la empresa, cit., p. 112.  
33 En este sentido, ampliamente, véase SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de
no violar los secretos de la empresa, cit., p. 113 y ss.
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público que sean de aplicación34.  Diagnóstico y propuestas de solución que pueden compartirse

también  en  el  estado  actual  de  evolución  de  la  materia,  por  más  que  las  distintas  alternativas

enumeradas no deben servir  en ningún caso para minimizar la responsabilidad que corresponde

asumir al legislador, dando visibilidad legal a la cuestión controvertida.

Sea como fuere, el panorama descrito de manera sucinta, a partir de las claves enumeradas

que han sido objeto de estudio sistemático por la doctrina laboralista, se enriquece en la coyuntura

actual  con  determinadas  sinergias  que  hemos  examinado  en  los  primeros  epígrafes  de  nuestro

estudio, como son, en primer lugar, un aumento en la presión que ejerce la irrupción de las nuevas

tecnologías  para  avalar  con  más  fuerza  si  cabe  esa  asunción  por  el  legislador  laboral  de  su

responsabilidad de cara a  la regulación expresa del  deber de secreto profesional  del  trabajador,

sobre todo, en alusión al trabajador común. Intensificación de la presencia tecnológica que ha tenido

alguna materialización legal importante, como se ha visto, significativamente, en la Ley 3/2018, de

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. De igual

modo que nos ha parecido importante también incidir en la novedad que puede representar de cara

al concepto de secreto empresarial, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, por

más  que su resultado desde la  perspectiva de  nuestro objeto  de análisis  no parezca demasiado

halagüeño, como hemos tenido ocasión de argumentar. Novedades que, sin embargo, no alcanzan

virtualidad bastante para desmentir esa afirmación categórica que ha señalado la doctrina con la

referencia  de  la  situación  actual  y  pretérita,  según  la  cual  el  deber  de  secreto  profesional  del

trabajador constituye una de las materias peor reguladas en el ordenamiento laboral35.

4 VALORACIÓN CONCLUSIVA 

Cuando se examina la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, llama la

atención la aplicabilidad aparente de buena parte de su Preámbulo y sus disposiciones a la materia

que  nos  concierne,  en  alusión  al  deber  de  confidencialidad  o  deber  de  secreto  profesional  del

trabajador. Por más que, como se ha visto, el origen y la virtualidad del Texto legal citado no tenga

entre sus motivaciones, ni principales ni secundarias, la observancia por el trabajador de su deber de

secreto profesional.  Lo cual  no debe servir,  en cualquier  caso,  para desdeñar  las implicaciones

34 A este respecto, véase SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A., El deber de los trabajadores de no violar los
secretos de la empresa, cit., págs. 120 y ss. También, desde un perspectiva más genérica, en relación con la libertad de
expresión y su restricción por la negociación colectiva o los protocolos de empresa, véase SERRANO GARCÍA, J. Mª,
“El derecho a la libertad de expresión del trabajador a través de las nuevas tecnologías y el derecho a la reputación de la
empresa”, cit., p. 104 y ss.
35 En este  sentido,  sobre la  base  de  la  situación  pretérita  y  el  estado  actual  de  regulación  del  deber  de  secreto
profesional del trabajador,  véase  SALA FRANCO, T. y TODOLÍ SIGNES, A.,  El deber de los trabajadores de no
violar los secretos de la empresa, cit., p. 14.
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derivadas del referente normativo aludido. En verdad, la Ley 1/2019 parece concebida para dar

respuesta  al  mismo  fenómeno  que  se  trata  de  preservar,  vinculado  con  el  incremento  de  la

vulnerabilidad empresarial, bien que en esta ocasión desde la propia lógica empresarial. Perspectiva

que, por otro lado, vendría a confirmar la conexión de primer orden existente entre el deber de

secreto  profesional  –o si  se  prefiere,  el  deber  de  confidencialidad  del  trabajador-  y  las  nuevas

tecnologías, que condicionará inevitablemente a futuro una nueva configuración de la materia, con

su correspondiente reflejo a nivel legal. 

La  pregunta  que  sugiere  la  aparición  de  la  Ley  1/2019,  con  el  contenido  que  se  ha

expuesto, es si resulta correcto y oportuno –posible, sí- implementar un Texto legal como el citado,

por  mucho  que  esté  configurado  desde  la  lógica  empresarial,  sin  otorgar  al  trabajador  el

protagonismo que merece, aunque solo fuera por un criterio elemental de practicidad, considerando

las motivaciones que están en el origen para la implementación de la norma. Una reflexión, alusiva

a esa minusvaloración del elemento laboral, que resulta constatable asimismo en otros ejemplos de

práctica legislativa recientes, como la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incluyendo por primera vez en su regulación

los  denominados  “derechos  laborales  digitales”,  a  pesar  de  obviar  sistemáticamente  en  su

configuración respectiva esa referencia al factor laboral como eje vertebrador de todas ellas.  

En definitiva, como se ha podido comprobar a lo largo de nuestro estudio, el deber de

secreto profesional del trabajador, a pesar de no contar con una regulación específica en el ET,

incluido como está bajo la lógica de la buena fe dentro de la relación laboral, constituye una materia

cada vez  más importante  ante  la  evolución seguida  por  las  relaciones  laborales,  al  tiempo que

“influenciable” potencialmente también por otras normas jurídicas de implementación reciente en

nuestro ordenamiento jurídico (Ley Orgánica 3/2018, Ley 1/2019, …). Seguramente, un motivo

adicional para reivindicar ese posicionamiento pro activo del legislador hacia la regulación futura

del deber de secreto profesional en el ET, con su reconocimiento específico como deber laboral del

trabajador y la dimensión que le corresponde, en paralelo con la garantía de una adecuada sintonía

entre  todas  esas  normas  citadas.  Todo  ello,  sumado  al  beneficio  que  reportaría  asimismo  en

términos  de  seguridad  jurídica,  considerando  la  progresión  de  la  institución  con  el  impulso

imparable de las nuevas tecnologías.
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REDES SOCIALES DEL TRABAJADOR, PROTECCIÓN DE DATOS Y
ACCESO AL EMPLEO 

Margarita Tarabini-Castellani Aznar1 

1 INTRODUCCIÓN

En la “sociedad de la transparencia”, en la era en la que la vida privada se hace pública, a

través de las redes sociales, en la “sociedad de la exposición” y “en la sociedad íntima”2, ya no

podemos utilizar los estándares del derecho a la intimidad. Cuando nuestra manera de relacionarnos

se mueve en ámbitos digitales y nuestra vida personal y profesional se proyecta y expone ante

millones de potenciales usuarios de dicha red,  o incluso de terceros, desarticulamos en parte el

derecho a la  intimidad,  pero articulamos otro derecho,  concebido precisamente para la  realidad

digital: el derecho a la protección de datos personales. 

Para analizar los límites en los que el empresario debe moverse para tener en cuenta lo que

consta del trabajador en sus redes sociales al la hora de valorar su candidatura para un puesto de

trabajo,  ha  de  analizarse  el  derecho  a  la  protección de  datos  personales,  los  elementos  que  lo

configuran y las condiciones para la licitud del tratamiento de dichos datos, en particular en lo que

implica la consideración de la información obrante en las redes sociales del candidato o trabajador

en el acceso al empleo (2 y 3); para acometer a continuación si puede hacerse uso y en su caso en

qué medida de la información que consta en las redes sociales del trabajador en el  proceso de

contratación (4)  y  recoger,  por  fin,  en conclusiones  una serie  de  ideas  y aportaciones  sobre el

particular, incluidas las propuestas de lege ferenda (5). 

2 EL PROTAGONISMO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El derecho que vela por los usuarios que interactúan en la red social es el derecho a la

protección de datos personales. Se trata de un derecho fundamental al control sobre los propios

datos. El derecho a una autodeterminación informativa. Es una vertiente activa del derecho a la

intimidad. Mientras el derecho a la intimidad permite excluir la esfera privada de una persona del

conocimiento ajeno, el  derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de

disposición sobre los datos personales que han sido revelados o expuestos. Es el derecho a que se

1 Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Islas Baleares. Letrada del Gabinete Técnico
del Tribunal Supremo de España.
2 Expresiones todas ellas que desarrolla BYUNG-CHUL HAN en La sociedad de la transparencia, Barcelona, 2013, pp.
25 y ss y 67 y ss.
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requiera  con  carácter  general  el  propio  consentimiento  para  la  recogida  y  uso  de  los  datos

personales; el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de los mismos; y el derecho a

acceder, rectificar y cancelar dichos datos. (STC 254/1993, de 20 de julio) De otra forma dicho, el

derecho a decidir cuáles de estos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o

cuáles puede este tercero recabar, permitiendo también al individuo saber quién posee esos datos

personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso  (SSTC  292/2000,  de  30  de

noviembre y 29/2013, de 11 de febrero). 

Las  fuentes  normativas  de  este  derecho  son  el  artículo  8  del  Convenio  Europeo  de

Derechos Humanos; el artículo 8 también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

Europea; el  artículo 16.  1 del Tratado Fundacional de la  Unión Europea y el  artículo 18 de la

Constitución Española (CE), en cuya interpretación, huelga decirlo, ha de contarse con la labor de

los correspondientes Tribunales. 

El  protagonismo  del  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  implica  que,  a  la

normativa  propiamente  laboral,  haya  de  sumarse  el  Reglamento  UE 679/2016  del  Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que

respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos (RGPD), por el que

se deroga la Directiva 95/46/CE antes encargada de regular esta materia. En desarrollo del mismo

resulta  imprescindible  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD). Aunque esta ley ha olvidado por

completo la realidad de las redes sociales en la empresa, del reglamento citado puede derivarse sin

dificultad un régimen jurídico aplicable a esta materia. 

Junto  a  las  previsiones  normativas,  han  de  tenerse  en  cuenta  las  recomendaciones,

dictámenes  e  informes  de  diversos  organismos  con  competencias  en  la  materia  en  diferentes

ámbitos. Así, en el Consejo de Europa ha de tenerse en cuenta que el Comité de Ministros adoptó el

1 de abril de 2015 la recomendación CM/Rec (2015) 5 relativa al tratamiento de datos personales en

el ámbito laboral.  En la Unión Europea resulta imprescindible atender a la actividad del actual

Comité Europeo de Protección de Datos, previsto en los artículos 68 y ss. del RGPD que ha venido

a sustituir al Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29), llamado así por haber sido creado por el

citado artículo de la Directiva 95/46. Se trata de un órgano de carácter consultivo e independiente,

integrado por representantes de las autoridades de protección de datos de la UE y la Comisión

Europea. En el ámbito interno las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos

(AEPD) y de las Agencias autonómicas en su caso también van a clarificar el contenido de este

derecho.
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3 ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y LAS CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE ESTOS DATOS

La definición de dato personal, tratamiento y responsable en el art. 4 RGPD desvela que la

actividad desplegada por el empresario para conocer o controlar al trabajador en función de lo que

conste del mismo en las redes sociales constituirá un tratamiento de sus datos personales3. No puede

considerarse, en este sentido a la red social como una fuente accesible al público que excluye el

tratamiento de datos personales4, ni tampoco que cuando el empleador o mediador en el empleo,

persona física, sea miembro de la misma red social,  está efectuando un ejercicio de actividades

exclusivamente personales o domésticas, actividad que excluiría la aplicación del RGPD a tenor de

lo dispuesto en su artículo 2.2 c).  El empleador es, en virtud de lo anterior, el responsable del

tratamiento, como lo será, en su caso, la entidad que medie en la contratación del trabajador, porque

cualquier  actividad  empresarial  que  busque  o  tenga  en  cuenta  datos  sobre  los  trabajadores  o

candidatos a serlo obrantes en las redes sociales es un tratamiento de datos personales.  

El tratamiento, por parte de la empresa o mediador en el empleo, de los datos personales de

los trabajadores procedentes de sus cuentas o perfiles en las redes sociales, deberá sujetarse a los

principios  que  deben  regir  dicho  tratamiento  expuestos  en  el  artículo  5  del  RGPD,  de  cuyo

cumplimiento  será  responsable  el  empresario  que  debe  ser  también  capaz  de  demostrarlo

(«responsabilidad  proactiva»).  Y  muy  ligado  a  dichos  principios  se  encuentra  el  deber  de

información del responsable del tratamiento al interesado previsto en los artículos 13 y 14 RGPD.

Del mismo modo el tratamiento sólo podrá llevarse a cabo a través de los títulos jurídicos

expuestos en el artículo 6 RGPD y de ellos, me centro en las letras a) y f) que, respectivamente,

hacen  referencia  al  consentimiento  del  interesado  para  uno  o  varios  fines  específicos  y  a  su

necesidad para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento

o por un tercero. 

Muy recientemente  nuestro  Tribunal  Constitucional  en  su  sentencia  27/2020  de  24  de

febrero,  ha determinado los  límites  en el  uso por parte  de un tercero de las  fotografías de los

usuarios que constan en las redes sociales. Ciertamente la cuestión se ciñó al derecho a la propia

imagen en  relación  con el  derecho de información de  un diario  provincial  español,  pero es  la

primera vez que el TC entra en esta cuestión y determina que el hecho de que la foto se encuentre

en una red social sin limitación de acceso, en este caso la utilizada por el demandante en su perfil de

3 Lo han entendido en el mismo sentido, por todos, BAZ RODRÍGUEZ, J.,  Privacidad y protección e datos de los
trabajadores  en  el  entorno  digital,  Madrid,  2019,  pp.259  y  ss.;  CRUZ  VILLALÓN,  J.,  Protección  de  datos
personales del trabajador en el  proceso de contratación: facultades y límites de la actuación del empleador ,
Albacete,  2019, pp. 10 y ss.;  AGUSTINOY GUILAYN, A.,  y MONCÚS RUIX, J.,  Aspectos legales de las redes
sociales, Madrid 2019, pp. 46.
4 Resolución R/0017/2015 de la AEPD, si bien referido al artículo 3.1 de la L.O. 15/1999, actualmente derogada.
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Facebook, no implica que pueda ser usada sin su consentimiento. Veremos que es muy similar la

línea que propongo en este estudio respecto de todo tipo de datos personales y en relación con el

derecho a la protección de datos. 

4 REDES SOCIALES Y FASES PREVIAS DE LA CONTRATACIÓN

Una lectura de las políticas de privacidad de redes sociales como Facebook o linkdIn5

ofrece una buena muestra de los datos que los usuarios o miembros de una red social generan, datos

que tanto en el seno de la propia red como fuera de ella pueden tratarse y pueden transferirse. En un

entorno así, las posibilidades de indagación sobre los candidatos, en la selección del personal, se

multiplican hasta el infinito pues, además de disponerse de los datos personales que sus miembros

incluyen  (vida  personal,  contactos,  opiniones,  fotos),  puede  trazarse  un  perfil  del  candidato  o

candidata, combinando datos publicados por él mismo al configurar su página, con los que derivan

de su actividad en la red, como sus contactos, preferencias, opiniones, referencias, publicaciones,

reenvíos, enlaces, o los “me gusta”. 

La licitud de la actividad del empresario,  del gabinete de selección o de la agencia de

colocación, en el seno de las redes sociales en relación con los candidatos no debe medirse, insisto,

en términos de derecho a la intimidad. No puede entenderse que lo que el solicitante de empleo

tenga como público en su cuenta de la red social puede ser utilizado por dichas empresas, por el

mismo hecho de que sea público, por el mismo hecho de que está expuesto y por tanto, por no ser

íntimo6. La licitud de la actividad empresarial mencionada dependerá, como se ha dicho, del respeto

al derecho a la protección de datos personales. 

Tanto  Facebook  como  LinkedIn  dan  por  supuesta  la  posibilidad  de  tratar  los  datos

personales de sus miembros o usuarios en la medida en la que constan en la parte pública, a través

de reenvíos y descargas por parte de usuarios de la red o de terceros. En consecuencia, al margen de

que dicha posibilidad podría chocar con el principio de finalidad, como ya se ha tenido ocasión de

criticar, lo cierto es que los datos obrantes en la parte pública de los perfiles de las redes sociales

pueden  usarse  y,  lo  que  parece  más  importante,  tratarse  con otras  finalidades.  Lo  que  lleva  a

concluir que, en principio y a salvo de lo que enseguida se señalará, no habría incompatibilidad

legal en el tratamiento de los datos que los miembros o usuarios introducen en la parte pública de su

perfil en las redes sociales a los fines de encontrar candidatos para un empleo y dicho tratamiento

puede provenir de miembros de la propia red o de terceros. En el caso de LinkedIn el tratamiento de

datos con estos fines forma parte de la razón de ser de la red social. 

5 https://es-es.facebook.com/privacy/explanation y https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
6 En el mismo sentido CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos personales…, op. cit., p.10.

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
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4.1 La licitud del tratamiento

La licitud en el tratamiento, por parte del empleador o de quien medie con fines de empleo,

de los datos procedentes de las redes, supone verificar el título jurídico que lo permite a tenor de lo

dispuesto en el art. 6 RGPD. 

De  las  posibilidades  explicitadas  en  el  artículo  6  RGPD,  sólo  el  consentimiento  del

interesado  y  la  existencia  de  un  interés  legítimo  del  responsable  del  tratamiento  (empleador,

gabinete  de selección o agencia de colocación)  constituyen títulos para el  tratamiento de datos

personales procedentes de las redes.

4.1.1 El problema del consentimiento

En cuanto al consentimiento, algún autor ha derivado su exigencia de la frase “a petición

de éste”-el interesado-, en el artículo 6.1 b) RGPD, que contempla, recuérdese, como título jurídico

para  el  tratamiento  de  los  datos  la  necesidad  del  mismo  para  la  aplicación  de  medidas

precontractuales,  a  petición  del  interesado.  Con  esta  interpretación  se  entiende  que  para  la

aplicación de medidas precontractuales se exige el consentimiento del interesado7. 

Sin embargo, una exégesis literal y sistemática del art. 6.1 b) RGPD no permite derivar tal

conclusión. La petición del interesado no es del tratamiento de sus datos sino de la aplicación de

medidas precontractuales y el tratamiento es necesario para dicha aplicación. La norma determina

que será lícito  el  tratamiento de datos  cuando sea necesario  para  la  aplicación  de las  medidas

precontractuales solicitadas por el interesado, pero no que dicho el tratamiento proceda a petición

del interesado, porque el apartado está dedicado a la necesidad del tratamiento. El precepto cubre el

tratamiento de datos que resulta estrictamente necesario para entablar la relación precontractual

entre dos sujetos, pero en modo alguno bucear en los antecedentes personales del interesado. Muy

probablemente la norma hace referencia a la comunicación directa por parte del propio interesado

exclusivamente de aquellos datos que resultan necesarios para la aplicación de dichas medidas 8. 

A mayor  abundamiento,  a  tenor  del  artículo  7.  4  RGPD,  recuérdese,  “al  evaluar  si  el

consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de

si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al

consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho

contrato”. Y en desarrollo de dicho precepto, el artículo 6.3. LOPDGDD indica con claridad que

“no podrá supeditarse la ejecución del contrato  a que el afectado consienta el tratamiento de los

7 CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., p. 25.
8 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., p. 270.
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datos  personales  para  finalidades  que  no  guarden  relación  con  el  mantenimiento,  desarrollo  o

control de la relación contractual”. 

Podría concluirse que no es el consentimiento la condición de licitud del tratamiento de

datos del candidato procedente de sus redes sociales, porque éste es puesto en duda por la propia

ley. Por lo demás, es cierto que las sospechas sobre el consentimiento enfocan al “tratamiento de

datos  personales  que no son necesarios  para la  ejecución de dicho contrato”,  por lo  que dicha

manifestación  de  voluntad  podría  exigirse  para  tratamientos  sujetos  a  finalidades  relacionadas

exclusivamente con la relación laboral, pero carece de sentido exigir un consentimiento con dichas

condiciones, así como discernir dichos tratamientos en el marco de la consulta en las redes sociales.

 4. 1. 2 La existencia de un interés legítimo y las condiciones del tratamiento

Cuanto hasta ahora se ha analizado, permitiría, a mi juicio, entender existente un interés

legítimo del empleador en conocer los perfiles profesionales del candidato9,  lo  que implica,  en

principio,  poder  tratar  datos  personales  que  constan  en  las  redes  sociales  sobre  aquél,  con las

condiciones  que  enseguida  se  señalan.  La  propia  existencia  de  las  redes  sociales,  así  como la

existencia  de  redes  de  matriz  profesional,  conduce  a  entender  que  no  puede  sustraerse  a  los

empleadores del acceso a la información que obra en ellas, pues en dichas plataformas es donde se

entablan actualmente las relaciones y, no sólo la presencia en las mismas, sino contar con lo que

sucede en su seno, es una forma de estar en la realidad, por virtual que sea.  

Ahora  bien,  este  interés  legítimo se  ostentará,  según indica  el  artículo  6.  1  f)  RGPD,

“siempre  que  sobre  dichos  intereses  no  prevalezcan  los  intereses  o  los  derechos  y  libertades

fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales”. Se trata por tanto de

determinar la prevalencia  o del interés legítimo del  empleador  o de quien recabe los datos del

candidato, o bien de los de éste. 

La concurrencia de un interés legítimo en el tratamiento de los datos, que, como se ha

advertido  antes,  debe  ser  concreto  y  explicitado  [arts.  5.  2  y  14.  1c)  y  2b)  RGPD],  pasa

necesariamente por examinar las condiciones de dicho tratamiento,  lo que a su vez va a exigir

diferenciar entre las redes sociales de las que se pueden recabar los datos. Sólo el cumplimiento de

determinadas condiciones permitirá que prevalezca el interés legítimo del empleador, gabinete o

agencia sobre los intereses y sobre los derechos y libertades que requieren la protección de datos del

candidato.  Debe tratarse,  por ello,  de un interés claramente articulado,  que permita  entablar un

juicio de ponderación de los diferentes intereses en juego10.

9 En el mismo sentido, BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., p. 271.
10 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., p. 275.
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Los principios relativos al tratamiento que indica el artículo 5 RGPD van a alumbrar los

límites  a  los  que  éste  debe  sujetarse  para  entender  que  el  interés  empresarial  es  legítimo.  En

concreto  han  de  traerse  a  colación  los  de  finalidad  y  minimización,  pues  los  datos  deben  ser

recogidos  con  fines  determinados,  explícitos  y  legítimos  y  deben  ser  adecuados,  pertinentes  y

limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (art. 5. 1 b) y c) RGPDP).

En línea con ello, se entiende que el interés legítimo que aduzca el empresario debe ser

actual, real y presente, o accesible a corto plazo, y no meramente especulativo o remitido a un

eventual provecho futuro. No puede considerarse existente un interés legítimo del empleador en

bucear y recabar todos los datos existentes sobre un candidato en las redes sociales. Ni tampoco

búsquedas en abstracto de futuros trabajadores como una práctica vaga si no existen puestos de

trabajo concretos e identificables que deban cubrirse a corto plazo. Por ello el tratamiento -y el

interés legítimo para su licitud- ha de venir referido a búsquedas dirigidas a la cobertura inmediata

de puestos de trabajo concretos, identificables y, en su caso, vacantes11.

En  consecuencia,  los  datos  tratados  deben  ser  exclusivamente  profesionales12;  lo  que

supone, a su vez, que las redes sociales a consultar sean profesionales o que se trate de servicios

profesionales  dentro  de  las  redes  generales,  o  de  perfiles  profesionales  en  redes  generales.  La

amplitud de datos personales y extralaborales expuestos en las redes generales lleva consigo que la

consulta de las mismas sea incompatible con los anteriores principios. Los datos que cabe recabar

son exclusivamente los que atiendan a las necesidades que deben ser explicitadas por el empleador

en  relación  con  el  puesto  a  cubrir  y  que  hagan  referencia  a  la  preparación  del  interesado,

experiencia previa, formación, habilidades profesionales y, por tanto, va de suyo que no cabe la

consideración  de  las  categorías  especiales  de  datos,  salvo  casos  excepcionales  y  debidamente

justificados, como puedan ser las empresas de tendencias y otras a las que se ha hecho referencia en

supra epígrafe 5. 5.

En  cuanto  a  la  parte  no  pública  del  perfil  del  candidato  en  una  red  profesional,  el

tratamiento de los datos obrantes en ella quedará cubierto por un interés legítimo del responsable

siempre que sea miembro de la red en cuestión y esté entre los contactos, amigos o seguidores del

candidato,  aunque,  como  se  verá  enseguida,  la  condición  de  amigo  o  contacto,  requiere  ser

analizada con cautela. 

Si por el contrario el contenido privado se desvela a quien no es un contacto o es un tercero

en la red, ello implicaría, no sólo la vulneración del derecho a la protección de datos, sino, muy

seguramente también, el derecho a la intimidad. 

11 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., pp. 272-273.
12 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., pp. 273-274.
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En  virtud  de  todo  lo  anterior,  la  entrada  por  vías  indirectas  a  los  perfiles  de  los

trabajadores, como, por ejemplo, a través de sus contactos o “amigos”, esto es, accediendo a los

mismos a través de persona interpuesta, no quedaría respaldada por el RGPD, pues no se cumpliría

con su artículo 5. 1 a) sobre la lealtad y transparencia del tratamiento de datos 

En  la  misma  línea,  habría  que  dudar  de  la  legalidad  de  una  orden  empresarial  que

condicionara la contratación a la entrada a la parte privada de los perfiles de los solicitantes en las

redes sociales, la apertura de las cuentas en su presencia, o la identidad usada en algunas de ellas. El

GT 29 señala que no existe fundamento legal para que un empleador exija a los candidatos que le

acepten como “amigo” o que de alguna forma le proporcionen acceso al contenido de sus perfiles.

La Recomendación CM/Rec (2015) 5 (Apartado 5.  3) del Comité de Ministros del Consejo de

Europa también se pronuncia sobre el deber de abstención por parte de los empleadores de exigir o

solicitar a un trabajador o a un candidato tener acceso a informaciones que éste comparta con otros

en línea, en especial en las redes sociales. En estos casos la validez del consentimiento prestado al

efecto sería muy dudosa, en la línea que se ha señalado anteriormente que contemplan el artículo 7.

4 RGPD y el artículo 6.3 LOPDGDD. 

Sería especialmente conveniente que los códigos de conducta  previstos en el artículo 40

RGPD, destinados a contribuir a la correcta aplicación del Reglamento y a los que el artículo 38

LOPDGDD atribuye carácter vinculante, establecieran protocolos sobre esta materia, y del mismo

modo,  los  delegados  de  protección  de  datos  contemplados  en  el  artículo  37  RGPD  y  34

LOPDPGDD, velaran por el estricto cumplimiento de los principios del tratamiento articulados, en

su caso, en dichos códigos13. 

4. 2 La transparencia del tratamiento. El deber de información 

Los principios de licitud, finalidad y minimización previstos en el artículo 5 RGP implican

el tratamiento únicamente de datos de carácter profesional procedentes de las redes. Por su parte,

los principios de lealtad y transparencia llevan anudado el deber de informar sobre el tratamiento de

dichos datos a lo que se dedica, el artículo 14 RGPD y sobre el que se hace necesario subrayar

algunas cuestiones especialmente relevantes respecto las fases previas a la contratación. 

La primera es que el responsable del tratamiento, esto es, el empleador o el mediador en el

empleo,  deberá  informar,  además  de  la  identidad y  los  datos  del  responsable,  del  delegado de

protección de datos y de los destinatarios, en su caso, también de las categorías de datos, de los

13 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., p. 275; BEL ANTAKI, J., y DURÁN GÁLVEZ, S., en AA.VV., Aspectos legales…
op. cit. p. 140 y ss. 



64

fines del tratamiento y del interés legítimo que le sirve de base jurídica y el del tercero al que van

destinados los datos.

Por tanto, deberá expresar que el tratamiento tiene amparo profesional y deberá explicitar

qué busca y para qué, en concreto, qué puesto ha de cubrirse y qué características o condiciones se

precisan para desempeñarlo, por ejemplo, la experiencia previa en qué tipo de empresas o entidades

o la formación del candidato. En relación con ello, deberá exponer qué datos trata, lo que significa

que será imprescindible la información acerca del tratamiento de categorías especiales de datos en

los casos excepcionales que sea necesario y a los que ya se ha hecho referencia anteriormente.

Conforme  con  el  principio  de  minimización  del  tratamiento,  éste  debe  circunscribirse

únicamente  a  aquellos  que  permiten  responder  a  la  finalidad  expuesta,  para  responder  a  las

exigencias de adecuación, pertinencia y limitación. 

Igualmente, e insisto que en este punto se están subrayando determinados aspectos de la

normativa  general,  el  responsable  debe  informar  de  la  fuente  y  la  existencia  de  decisiones

automatizadas como pueda ser la elaboración de perfiles, y en tales casos, información significativa

sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento

para el interesado. Información especialmente relevante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la

propia LinkedIn hace referencia a la elaboración de perfiles de modo automatizado.

Ahora  bien,  un  inconveniente  a  mi  juicio  notable  para  hacer  frente  a  las  anteriores

exigencias es la configuración legal del momento en que debe proporcionarse dicha información. A

tenor del artículo 14.3 a) RGPD se facilitará en un plazo razonable, una vez obtenidos los datos

personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las

que se traten dichos datos. 

La información posterior sobre el tratamiento realizado permitiría al candidato verificar el

cumplimiento de los principios de minimización, adecuación, pertinencia, exactitud y actualización

y en el mismo sentido ejercer los derechos ARCO, pero dado que el citado tratamiento está anudado

a una decisión sobre su contratación, parece que el derecho a la autodeterminación informativa y

también los principios de lealtad y transparencia, aconsejan una información previa al candidato del

examen de sus datos que se va a realizar y en qué condiciones. No en vano el GT 29 en su Dictamen

2/2017 señala que el  tratamiento de datos personales obtenidos de las redes sociales será lícito

dependiendo de, entre otras cuestiones, que el interesado sea informado del tratamiento de dichos

datos antes de que participe en el proceso de contratación. Téngase en cuenta, además, que dar

cumplimiento al derecho del artículo 94. 2 LOPDGDD, sobre el derecho al olvido, podía requerir de

dicha información previa. 
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Acaso sea tarea de los códigos de conducta a los que se ha hecho referencia determinar qué

información  se  proporciona  a  los  candidatos  antes  y  después  del  tratamiento,  velando  por  el

cumplimiento de los citados principios de lealtad y transparencia. 

Ciertamente,  ante  un  proceso  de selección en  el  marco de  la  actual  cultura  digital,  es

evidente que los propios candidatos deben cuidar la  información de interés  profesional que los

mismos vierten o han vertido en sus perfiles o cuentas y diseñar o renovar los mismos a estos

efectos, pero parece imprescindible que puedan conocer qué es lo que se va a examinar de las

mismas en virtud del derecho a la autodeterminación informativa. 

4. 3 La protección del derecho

Las garantías jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico español para la protección de

los derechos que podrían quedar afectados por una actividad empresarial consistente en el acceso

prohibido a los datos dimanantes de las redes sociales del candidato a un empleo -derecho a la

protección de datos personales, intimidad y discriminación- son las siguientes14: 

En primer lugar, en el ámbito administrativo, de un lado, con carácter general, constituirá

infracción laboral muy grave «solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o

establecer  condiciones,  mediante  la  publicidad,  difusión  o  por  cualquier  otro  medio,  que

constituyan discriminaciones para el acceso al empleo»  (art.  16. 2 de la Ley de Infracciones y

Sanciones  en  el  Orden  Social  -LISOS-),  como  también  lo  será,  en  su  caso, «los  actos  del

empresario que fueran contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad

de los trabajadores» (art. 8.11 LISOS); a lo que hay que añadir la infracción también muy grave del

artículo 8.12 de la  LISOS relativa a  «las decisiones  unilaterales de la  empresa que impliquen

discriminaciones directas o indirectas». 

De  otro  lado,  con  carácter  especial,  las  actuaciones  ilegales  de  los  responsables  del

tratamiento  de  datos  personales  podrán  ser  sancionados  administrativamente  por  la  Agencia

Española de Protección de Datos o por las autoridades autonómicas de protección de datos en su

caso (arts. 5 y 58 RGPD, 63 y ss. y 71 y ss. LOPDGDD). Dados los distintos intereses concurrentes

en juego,  no parece que incurra esta  segunda sanción administrativa respecto de la  anterior  en

incumplimiento del principio «non bis in ídem»15. 

En segundo lugar, en vía judicial, y en el marco de la jurisdicción social, de un lado, y de

acuerdo con el artículo 82.1 RGPD, toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o

14 Analizamos  las  posibles  reacciones  ante  la  vulneración  del  derecho  en  SALA FRANCO,  T.,  y  TARABINI-
CASTELLANI AZNAR, M., “El derecho a la intimidad personal y el control del trabajador” en Propuestas para
un debate sobre la reforma laboral, Madrid, 2018, pp. 239 y ss.
15 En contra de la compatibilidad entre las dos sanciones CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., p. 91.
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inmateriales  como  consecuencia  de  una  infracción  del  RGPD,  tendrá  derecho  a  recibir  del

responsable  o  el  encargado  del  tratamiento  una  indemnización  por  daños  y  perjuicios.  La

reclamación se sustentaría a través del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales

(arts. 177 y ss. de la LJRS) 16. 

De otro, podría defenderse la nulidad ex artículo 17.1 ET de los pactos individuales y las

decisiones unilaterales del empresario que «contengan discriminaciones favorables o adversas en

el empleo» y, con ello declarar la nulidad de aquellos contratos celebrados con un trabajador previa

discriminación  de  otro.   El  procedimiento  idóneo  a  seguir  sería  el  de  tutela  de  los  derechos

fundamentales ante la jurisdicción señalado anteriormente17, para lo que se encuentran legitimados

tanto el trabajador perjudicado como el sindicato (art. 177.1 de la LRJS). 

Aunque con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano las obligaciones de hacer resultan

coercibles, no parece que tenga sentido defender el derecho a ser contratado y su posterior ejecución

in  natura,  sino  a  ejecutar  por  equivalente  pecuniario.  Ejecución  a  la  que  habría  que  añadir  la

indemnización correspondiente por la vulneración de un derecho fundamental (Art. 183 LRJS). 

Debe señalarse igualmente que, a la indemnización derivada de la vulneración de derechos

fundamentales, podría añadirse la derivada de los daños y perjuicios producidos de acuerdo con las

circunstancias concurrentes en cada caso. En este último sentido, ha de considerarse el estadio de la

oferta de empleo o de los tratos preliminares y las actuaciones llevadas a cabo por el trabajador en

relación con ellos, por ejemplo, el abandono del anterior puesto de trabajo o el rechazo de otras

ofertas de trabajo.

En el caso de que las vulneraciones de los anteriores derechos se produjeran en el marco de

un  proceso  selectivo  de  la  Administración  Pública,  el  orden  social  de  la  jurisdicción  no  sería

competente,  sino  el  contencioso-administrativo18 y  en  caso  de  verificarse  la  existencia  de

discriminación, sí cabría defender la nulidad de la contratación efectuada y derecho a obtener el

puesto en cuestión. La indemnización que en su caso se reclamase, a través de la responsabilidad

patrimonial del Estado19. 

No  cabe  descartar,  por  otra  parte,  el  planteamiento  de  un  conflicto  colectivo  por  el

procedimiento especial correspondiente (arts. 153 y ss. LRJS) por parte de los sindicatos [art. 154 a)

LRJS]. 

16 CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., pp. 85-86.
17 En el mismo sentido, CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., p. 88.
18 En el mismo sentido, CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., p. 87. Salvo que se imputaran a las
bases de la convocatoria, caso en el que la competencia sería de la jurisdicción social, en virtud de la reciente sentencia
del TS/Sala Cuarta, de 11 de junio de 2019, R. 132/2018.
19 En el mismo sentido, CRUZ VILLALÓN, J., Protección de datos…, op. cit., p. 87.
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Finalmente,  en  determinados  casos,  cabría  incluso  exigir  una  responsabilidad  penal

derivada, bien del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y ss. del Código Penal), bien

de la  discriminación en el  empleo  subsiguiente a  tal  comportamiento empresarial  (art.  314 del

Código Penal). 

Dicho esto, a nadie se le escapa que se trata de una débil protección jurídica por cuanto, en

la práctica, fuera de los casos, excepcionales por lo demás, de actuaciones abiertamente atentatorias

por parte del empresario, estas indagaciones suelen practicarse en el más absoluto secreto, siendo

por ello de muy difícil prueba para el trabajador afectado, pese a que, con base en el artículo 181.2

LRJS,  una vez  constatada la  existencia  de  indicios  de un atentado empresarial  al  derecho a la

intimidad del trabajador, corresponda al empresario demandado «la aportación de una justificación

objetiva  y  razonable,  suficientemente  probada,  de  las  medidas  adoptadas  y  de  su

proporcionalidad». 

Téngase en cuenta, además, que muchos de los datos obtenidos se encuentran “en abierto”,

por lo que el empresario o la entidad de selección pueden encontrar una fácil cobertura a su modo

de proceder.

Ahora bien, los nuevos tiempos brindan también la posibilidad de recabar nuevas pruebas

y, sobre todo, de recabar de los Tribunales actuaciones acomodadas a los mismos. En este sentido,

sería  posible  solicitar  de  los  mismos  que  investiguen  si,  desde  los  equipos  informáticos  de  la

empresa  se  ha  producido algún acceso  a  los  perfiles  del  candidato  en las  redes  sociales  y,  de

constatarse que se ha producido, podría entenderse que ello supone un indicio de vulneración frente

al que correspondería al empresario la carga de la prueba de la justificación objetiva y razonable de

la no selección del trabajador20.

 Los nuevos tiempos alientan también la elaboración de códigos de conducta al amparo de

los artículos 40 y ss. RGPD y 38 LOPDGDD. Ciertamente dichos códigos están destinados a una

materia más amplia que la que me ocupa, pero si los mismos entrasen a determinar qué criterios

rigen la selección del personal y en particular la política de consulta de las redes sociales de los

trabajadores  o candidatos,  su incumplimiento,  en caso de verificarse,  podría  reclamarse ante  la

AEPD.

En el mismo sentido la figura del delegado de protección de datos está llamado a cumplir

una  función  relevante  al  posibilitar  que  las  reclamaciones  frente  a  la  AREPD  o  Autoridades

autonómicas de control se vehiculen con carácter previo ante el mismo. 

20 BAZ RODRÍGUEZ, J., op. cit., pp. 277-278
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5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Las anteriores páginas evidencian la relevancia no ya de un progresivo desarrollo de una

cultura de la disposición de los propios datos, habida cuenta de la infinidad de posibilidades de uso

de los datos personales de los candidatos en el marco de la solicitud de empleo, sino de una paralela

cultura  de  la  transparencia  y  proporcionalidad  en  el  tratamiento  de  los  mismos  en  el  ámbito

empresarial en general, pero, por lo que interesa en este momento, en la selección de trabajadores. 

El artículo 88 RGPD contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan, a

través de disposiciones legislativas o convenios colectivos, normas más específicas para garantizar

la protección de los derechos y libertades en relación con la protección de datos personales de los

trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal. 

Aunque en desarrollo del mismo se encuentran los artículos 87 y ss. LOPD, lo cierto es que

dicha ley no contiene mención alguna a la incidencia de las redes sociales en la relación laboral o

sus  preparativos;  muy probablemente  porque  los  preceptos  señalados  recogen  la  jurisprudencia

sobre la materia y apenas hay sobre la que ocupa el presente trabajo.   

Sigue pendiente entonces una previsión normativa que determine el uso permitido de los

datos  personales  de los  candidatos  que  obran en las  redes,  a  los  que no se ha puesto ninguna

restricción  y  que no  son los  especialmente  protegidos  (vida  sexual,  origen,  ideología,  religión,

salud, afiliación sindical). Previsión que debería circunscribir el tratamiento de datos personales a

los relevantes a efectos profesionales en el sentido señalado en el presente estudio y confiar a la

negociación colectiva y a los códigos de conducta la concreción de protocolos  empresariales o

incluso preceptos de obligado cumplimiento sobre el uso de internet y redes sociales con fines de

selección de personal21. 

Dicha  previsión  debería  igualmente  clarificar  la  información  previa  y  posterior  al

tratamiento, con el fin de dar cumplimiento a los principios del tratamiento del artículo 5 RGPD y

conjugar  así  los  intereses  legítimos  de  empresa  y  trabajador,  así  como  su  derecho  a  la

autodeterminación informativa. 

Del  mismo modo,  sería  conveniente  una  configuración  del  delegado  de  protección  de

datos,  que es designado en la  actualidad por  el  responsable o el  encargado del  tratamiento,  de

manera que respondiera a una plena independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Mientras, y de la mano del artículo 88 RGPD, los convenios colectivos están llamados a

dotarse de criterios en esta materia que clarifiquen las vías de recogida y tratamiento de datos en la

fase previa a la contratación; como también lo están los códigos de conducta a los que se ha hecho

referencia. 

21 SALA FRANCO, T., y TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M., “El derecho a la intimidad”…op. cit., pp. 239 y ss.
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Quizá estas propuestas no sean suficientes en el marco de unas redes sociales que son “un

espacio panóptico no perspectivista en el que se cree que se vive en libertad, en cuya construcción y

conservación colaboran de manera activa sus moradores, que se exhiben y “se desnudan no por

coacción externa, sino por la necesidad engendrada en sí misma”, perfeccionando así la sociedad de

control22,  que  es  también  la  sociedad  de  la  transparencia  y  la  “sociedad  íntima  habitada  por

narcisistas sujetos íntimos”23. Quizá también las redes sociales son, más que una red de protección,

una red de tela de araña que atrapa a quienes caen en ella.

Sin  embargo,  como canta  María  de Bethânia,  no  creo  que  sea un  “sonho impossivel”

pensar  que  dichas  propuestas  contribuyen a  completar  la  cultura  digital,  en  la  que estamos ya

inmersos, con la de protección de datos personales propios y ajenos, una cultura que canalice y

cubra de los principios del tratamiento el acceso por los empleadores o mediadores en el empleo a

los  perfiles  o  cuentas  en  redes  sociales  de  los  trabajadores,  pero  que  también  encauce  la

desinhibición con la que los usuarios vierten datos en las redes que contenga o palíe el narcisismo.

22 BYUNG-CHUL HAN, op. cit., p. 89
23 BYUNG-CHUL HAN, op. cit., p. 70
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CONTRATO INTERMITENTE NO BRASIL: ESTUDO COMPARATIVO
COM PORTUGAL, ITÁLIA E ESPANHA 

INTERMITTENT CONTRACT IN BRAZIL: COMPARATIVE STUDY WITH
PORTUGAL, ITALY AND SPAIN

Denise Pires Fincato1

RESUMO: O Contrato de Trabalho Intermitente foi inserido na legislação brasileira em novembro
de 2017, com a Reforma Trabalhista. Diversamente, o trabalho intermitente enquanto fato existe já
há  bastante  tempo  no Brasil,  sendo  até  então  ignorado  como tipo  especial  de  contrato,  o  que
produzia como efeito a marginalização dos trabalhadores intermitentes e a insegurança jurídica a
tais pactos.  Com a previsão legal,  o contrato de trabalho intermitente passa a ser uma opção à
disposição  de  empregados  e  empregadores  brasileiros,  no  entanto,  algumas  dúvidas  ainda  são
recorrentes  e  recomendam  revisões  de  práticas  e  documentos  trabalhistas:  por  exemplo,  se
benefícios  trabalhistas  instituídos  por  negociação  coletiva  e/ou  liberalidade  patronal  seriam
extensíveis  (ou não)  aos  trabalhadores  intermitentes  ou  se seria  possível  pactuar  coletivamente
condições aquém ou além da lei ordinária. O estudo avança sobre as normativas de países europeus,
antes  justificando  a  escolha  dos  paradigmas.  O  contrato  intermitente  é  verificado  em  sua
normatização em Portugal, Itália e Espanha. Percebe-se que Portugal e Itália condicionaram mais o
uso da modalidade especial de contrato, impondo setores e sujeitos, por exemplo. Espanha, a sua
vez,  se  utiliza  de  modalidade  contratual  próxima,  mas  parecida,  impondo  diretrizes  quanto  à
temporalidade e duração da jornada. Comum aos três países, verifica-se o apoio financeiro mínimo
ao trabalhador intermitente durante a inatividade, quer custeado pelo empregador (com natureza não
remuneratória), quer custeado pelo Estado (como seguro desemprego). O estudo se desenvolve a
partir do método de abordagem indutivo, com métodos de procedimento comparativo, funcional e
estrutural  e  o  método de  interpretação  sociológico,  caracterizando-se  a  pesquisa  como prático-
descritiva.
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ABSTRACT:  The  Intermittent  Employment  Contract  was  inserted  into  Brazilian  legislation  in
November 2017, with the Labor Reform. In contrast, intermittent work as a fact has existed for a
long time in Brazil,  being until  then ignored as a special  type of contract,  which produced the
marginalization  of  intermittent  workers  and  the  legal  insecurity  to  such  pacts.  With  the  legal
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and subjects, for example. Spain, in turn, uses a similar, but similar, contractual modality, imposing
guidelines on the temporality and duration of the journey. Common to the three countries, there is
minimal financial support for intermittent workers during inactivity, either paid by the employer
(with a non-remunerative nature) or paid by the State (as unemployment insurance). The study is
developed  from the  inductive  approach  method,  with  methods  of  comparative,  functional  and
structural procedure and the method of sociological interpretation, characterizing the research as
practical-descriptive.

KEYWORDS: Intermittent contract. Comparative study. Portugal. Italy. Spain.

1 INTRODUÇÃO

O contrato de trabalho intermitente é instrumento pactual trabalhista regrado com a Lei nº

13.467/2017 (Reforma Trabalhista), em que pese a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT já

mencionasse o trabalho “em regime” intermitente em algumas situações e já dispusesse acerca do

contrato a tempo parcial, no qual calculava-se o salário e até mesmo o tempo de férias em regime de

proporcionalidade. Registra-se ainda, por oportuno, que a Sessão Brasileira de Dissídios Individuais

1, do Tribunal Superior do Trabalho (SBDI 1 – TST) já havia editado a Orientação Jurisprudencial

nº 358, pela qual admitia o pagamento de salário (mesmo que mínimo) proporcional à jornada. 

A realidade fático-social que tal contrato especial passou a reger é já bastante antiga no

Brasil,  sem que houvesse, até então,  regulamentação de caráter trabalhista para tais relações. O

regramento de uma espécie de relação social tem por objetivo esclarecer, ditar conteúdos mínimos e

aportar segurança jurídica aos que se relacionam. Em se tratando de relações trabalhistas, mesmo

após a Reforma, a tônica de tal regramento segue sendo protetiva ao trabalhador.

Entende-se  que  o  legislador  procedeu  imbuído  deste  ânimo,  já  ao  fazer  inserir  na

codificação  trabalhista  brasileira  a  nova  espécie  contratual,  trazendo  a  lume  uma  multidão  de

trabalhadores  antes  alijados  do  sistema  protetivo-trabalhista.  Podendo  tê-lo  feito  sob  outra

roupagem  (vez  que  também  havia  disposto  sobre  o  autônomo  no  mesmo  código),  preferiu

determinar que tal contrato é gerador de vínculo empregatício e que deve ser observada a igualdade

salarial e o contrato mínimo trabalhista (art. 7º da Constituição Federal) aos intermitentes.

Polêmico  desde  a  proposta,  o  contrato  intermitente,  três  dias  após  o  vigor  da  Lei  da

Reforma, sofreu alterações impactantes com a Medida Provisória nº 808/2017 que, no entanto, veio

a perder vigência por inércia legislativa em abril de 2018. Voltando à base legal originária, nova

figura normativa surge em maio de 2018: uma Portaria do Ministério do Trabalho, com disposições,

em grande parte, sobre o contrato intermitente.
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Certo é que o leque de modelos de contratação se ampliou com a Reforma Trabalhista e

não será rara a convivência em mesmo estabelecimento empresarial de empregados-padrão (tempo

contínuo e integral),  a  tempo parcial,  intermitentes ou mesmo terceirizados,  fato já comum em

diversos países.

No tocante ao contrato intermitente, vê-se diferença em sua normatização e dinâmica em

diversos países.  Para os fins deste  estudo, foram escolhidos três países  europeus que há pouco

tempo passaram por reformas trabalhistas e tomaram-no como forma de flexibilização. As matrizes

trabalhistas dos países escolhidos são similares às brasileiras (codificações com mesmo perfil) e o

surgimento do contrato intermitente (ou de equivalente a este) tem idênticas motivações. 

Daí que, após bem compreender a nova modalidade contratual no Brasil, passa-se a estudá-

la em Portugal, na Itália e na Espanha.  

O estudo assume método de abordagem indutivo e utiliza-se de métodos de procedimento

funcional, estrutural e comparativo. Segue-se o método sociológico para interpretação dos dados e

fatos, caracterizando-se a pesquisa como prático-descritiva, que toma por base essencial a doutrina

sobre o assunto até o presente momento construída no Brasil e nos países paradigma.

Espera-se com esta publicação aportar mais esclarecimentos sobre o novo tipo contratual

presente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) desde novembro de 2017, contribuindo com

uma  mirada  comparativa,  impregnada  de  praticidade,  sem descuidar  dos  fundamentos  teórico-

jurídicos inafastáveis aos trabalhos científicos.  

2 O CONTRATO INTERMITENTE NO BRASIL: LINHAS GERAIS

O contrato de trabalho intermitente é espécie contratual por prazo indeterminado, a tempo

parcial, sem jornada ou carga horária específica ou pré-contratada, que mescla períodos de atividade

e inatividade, nos quais o trabalhador aguarda chamado de seu empregador para a prestação laboral,

sendo remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas, em igualdade proporcional de condições

salariais com os trabalhadores contínuos. As atividades empresariais, no caso, são permanentes, mas

com fluxos e demandas descontínuas. 

É  contrato  especial,  que  se  diferencia  do  modelo-padrão  aplicável  aos  vínculos

empregatícios e, justamente por isto, impõe forma escrita. Seus efeitos estão previstos na própria

CLT, sendo imperioso recordar seu objetivo de resgatar da informalidade os trabalhadores até então

a este cenário relegados. Neste sentido, oportuno apontar que a gestão destes contratos não chama a

lógica de igualdade absoluta em face dos trabalhadores contínuos e a tempo integral, pois a natureza

jurídica dos contratos é distinta, levando à possibilidade de entregas retributivas diferentes entre os



73

intermitentes e os demais empregados. Mas é da lei que se deduz o patamar mínimo e inarredável

de igualdade: o valor do salário por hora acrescido dos adicionais legais.

Ao colocar em prática o Contrato Intermitente, para além da dificuldade de introjeção da

nova realidade (em que o tempo de inatividade não é tempo à disposição) e em que a base salarial

mínima se atrela a unidade hora, verificam-se diversas dúvidas dos empregadores.

As certezas, entretanto, estão contidas na Lei n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e na

Portaria  do  extinto  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  de  n°  349/2018,  que  essencialmente

estabelecem tratar-se de um vínculo especial  de emprego, que deve ser anotado na Carteira do

Trabalho e Previdência Social (CTPS) e dispor de contrato escrito; que nele não se pré-avençará

jornada ou carga horária; que a prestação de serviços ocorrerá por chamada do empregador, quando

este  necessitar;  que  o  intermitente  receberá  fração-hora  de  salário  igual  (ou  superior)  aos

trabalhadores contínuos; que a cada pagamento salarial (por chamada ou por mês) serão quitados

também valores de adicionais legais, férias com 1/3 e 13° salário; que é garantido gozo de férias

anuais;  que serão realizados depósitos de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) e

recolhimentos previdenciários e que, no seu encerramento, serão devidas verbas rescisórias (entre as

quais o aviso prévio indenizado), que observarão as médias do período de 12 meses ou do que

houver sido trabalhado (o que for possível). Parte-se da premissa de que o contrato intermitente é

um pacto de trabalho específico e que é a própria CLT que impõe o tratamento isonômico entre este

e o contrato-tipo, modulando-o, entretanto, como se verá. 

Dado tratar de equiparação, o roteiro contido no art. 461 da CLT será aplicável também nas

hipóteses  em  que  se  comparem  intermitentes  entre  si  ou  intermitentes  e  trabalhadores-padrão

(contínuos e a tempo integral). O racional parte do  caput do artigo supra citado, que diz:   sendo

idêntica a função,  a  todo  trabalho de igual  valor, prestado ao mesmo empregador,  no mesmo

estabelecimento  empresarial,  corresponderá  igual  salário,  sem  distinção  de  sexo,  etnia,

nacionalidade ou idade ao qual soma-se o ao caput do art. 452-A, também da CLT, que estabelece:

o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o

valor da hora de trabalho,  que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou

àquele  devido aos  demais  empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em

contrato intermitente ou não. 

Da conjugação dos dispositivos,  pode-se concluir  que a igualdade dos trabalhadores se

resume à verba salarial em si, sendo forçoso observar o art. 457 § 1º da CLT neste particular2. De se

destacar, no entanto, que a norma não se refere ao salário mínimo nacional, mas ao salário devido

2  Art. 457  § 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo
empregador. 
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aos  demais  empregados  do  estabelecimento,  exercentes  de  mesma  função,  demonstrando

consonância com o art. 461 da CLT e também alertando para o fato de que o salário3 em questão

poderá ser determinado por uma lei (federal ou estadual), norma coletiva ou até por negociação

individual.  Atualmente,  a  Portaria  nº  349/2018  do  M.T.E.  permite  pagamento  diferenciado  ao

intermitente, cujo valor-hora poderá ser superior ao do trabalhador contínuo, sem que isto sirva de

argumento para acusações de práticas discriminatórias ou pedidos de equiparação reversa4.

Em  se  tratando  de  garantir  o  tratamento  isonômico,  entretanto,  pensa-se  bastante

defensável a interpretação de que tudo aquilo que se agregar ao salário do paradigma, compondo o

valor de sua hora de trabalho,  em sendo idêntica a condição do intermitente,  também lhe será

devido. Assim, adicionais de aprimoramento acadêmico ou por tempo de serviço parecem ser de

possível aplicação ao intermitente, conforme o caso concreto.

É importante, no tocante à equiparação salarial, observar seus atuais requisitos, vigentes a

partir de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017): 

- idêntica função;

- trabalho de igual valor (igual produtividade e com a mesma perfeição técnica);

- mesmo empregador e estabelecimento;

- diferença de tempo de serviço de até quatro anos e de tempo na função de até dois anos;

- inexistência de quadro de carreira ou plano de cargos e salários (dispensado seu registro

em órgão público para validade);

- vedada a equiparação em cadeia.

Como  predito,  este  raciocínio  isonômico  foi  modulado  pelo  legislador  no  contrato

específico de que se cuida neste estudo. Há igualdade no tocante às verbas salariais em sua unidade

“hora”, garantindo-se aos intermitentes, ainda, as parcelas constantes no § 6º do art. 452-A da CLT,

já referidas anteriormente5. 

Do ponto de vista legal, é de se reiterar que o art. 452-A da CLT determina a igualdade

salarial entre o intermitente e o contínuo-integral e que o salário, de acordo com o que atualmente

rege o art. 457 § 1°do mesmo diploma, restringe-se à importância devida e paga pelo empregador

ao seu empregado, às gratificações legais e às comissões.  

3 Conforme inteligência do conceito legal (art.  76 CLT): importância fixa,  devida e paga pelo empregador ao seu
empregado em virtude da prestação de serviços.
4 Portaria  nº  349/2018 – art.  2º,  §  3º  Dadas as  características  especiais  do contrato  de trabalho  intermitente,  não
constitui  descumprimento  do  inciso  II  do  caput  ou  discriminação  salarial  pagar  ao  trabalhador  intermitente
remuneração  horária  ou  diária  superior  à  paga  aos  demais  trabalhadores da  empresa  contratados  a  prazo
indeterminado.
5 Nada mencionou o legislador, entretanto, acerca de benefícios não legais, fornecidos aos empregados contínuos e a
tempo integral por força de norma coletiva, regulamento empresarial ou ajuste individual.
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Existem ainda diversos benefícios que podem ser oferecidos aos empregados, tais como

vale-alimentação, vale-refeição, planos de saúde e previdência, seguros de acidentes e vida, auxílio

funeral, etc., sendo legítima a indagação do empregador acerca da obrigatoriedade (e conveniência)

de  fazê-lo  também  aos  intermitentes.  Mesmo  que  não  sejam  legalmente  obrigatórios,  quando

ajustados  em  instrumentos  coletivos  e  durante  a  vigência  destes,  os  benefícios  serão  de

cumprimento forçoso. É essencial analisar os termos das cláusulas dos ajustes pois se, por exemplo,

não houver exclusão do intermitente ou referência a número mínimo de horas laboradas para a

entrega  de  determinado  benefício,  este  será  devido  a  todos  os  trabalhadores  abrangidos  pelo

instrumento. 

Os  benefícios  opcionais,  extraordinários  e  concedidos  por  liberalidade  do  empregador

podem  ser  diversos.  Não  integram  a  base  salarial  -  tampouco  remuneratória,  nos  termos  da

legislação trabalhista  ora vigente (art.  457 § 2°da CLT) -,  observam a criatividade do gestor e

podem ser, por exemplo, os seguintes:  Vale Alimentação, Refeição, Combustível, Farmácia, Gás e

outros; Auxílio Alimentação, Educação, Creche, Funeral e outros; Planos de Saúde, Previdência

Privada, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais; Participação nos Lucros e Resultados; Prêmios e

bônus; Quebra de caixa; Gorjetas e Gueltas (pagamentos feitos por terceiros);  Adicionais por tempo

de serviço, aprimoramento acadêmico e outros. 

Outros tantos benefícios trabalhistas não obrigatórios poderiam ser elencados. Entende-se

que terão mesmo trato lógico, requerendo, portanto, confecção e revisão cautelosa dos contratos

individuais, dos regulamentos empresariais e/ou dos instrumentos de negociação coletiva, definindo

de forma clara “se e como” os trabalhadores intermitentes poderiam acessá-los.

Parte-se da premissa, então, de que o contrato intermitente, no Brasil, é tipo especial de

contrato subordinado (empregatício), o que não estabelece categoria diferenciada de trabalhadores.

Daí  que  o  empregado  intermitente  será  enquadrado,  para  os  fins  de  relacionamento  sindical  e

representação coletiva, da mesma forma que os empregados contínuos-integrais: de acordo com a

principal  atividade  econômica  do  empregador.  Sua  contribuição  sindical  também  estará

condicionada à prévia e expressa autorização e será calculada, quando o caso, considerando a média

de horas trabalhadas para apurar-se a unidade de “um dia” de seu trabalho (art. 580, I da CLT).

Os pagamentos de adicionais de horas extras e noturnas tomarão por base o valor hora do

trabalhador intermitente.  Férias e 13º salário, serão pagos fracionadamente (a cada chamado ou

mensalmente,  quando  o  caso)  e  observarão  as  médias  das  horas  trabalhadas.  Como  todos  os

adicionais legais são devidos ao intermitente, este também fará jus aos adicionais de insalubridade,

periculosidade e transferência, de acordo com as condições de seu trabalho e os acontecimentos de

seu contrato.
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Ainda,  de  se  destacar  que  será  possível  sua  mescla  com  outros  tipos  contratuais

empregatícios, o que implica em muito mais formalismo e controle. O contrato intermitente pode,

por exemplo, conjugar-se com o teletrabalho ou com o contrato a prazo. 

Os contratos intermitentes, além da forma escrita e do registro na Carteira do Trabalho e

Previdência Social (CTPS), serão lançados normalmente no e-Social, na RAIS (Relação Anual de

Informações Sociais) e no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vez que são

contratos empregatícios. 

Entende-se também que os trabalhadores intermitentes integram as bases de cálculo para

estabelecer a obrigatoriedade e percentual de aprendizes e pessoas com deficiência na empresa, bem

como para a instalação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a disponibilização

de refeitórios ou a constituição da Comissão de Representação de Empregados. 

Chamou atenção o fato de as normativas de emergência brasileiras, editadas em razão da

pandemia Covid-19, terem excluído os trabalhadores intermitentes do Benefício Emergencial para

Preservação do Emprego e Renda (BEPER ou BEm – MP n. 936/2020), alocando-os, para fins de

assistência social, junto aos autônomos e microempreendedores individuais, como destinatários do

benefício de emergência. 

Em suma, em que pese o funcionamento da relação se paute em outras premissas temporais

e remuneratórias, os intermitentes no Brasil são trabalhadores subordinados, sendo-lhes garantido o

contrato mínimo trabalhista, os direitos previstos nas disposições legais e, ainda, as decorrências da

obrigatória formalização de seu contrato. 

3 O CONTRATO INTERMITENTE EM PAÍSES EUROPEUS 

Este texto é resultado de estudos realizados em método comparativo. Partiu-se do modelo

brasileiro de contrato intermitente para confrontá-lo com fórmulas idênticas ou próximas, presentes

nos países europeus eleitos para o estudo comparativo: Portugal, Itália e Espanha.

Referidos países guardam proximidades com o Brasil no tocante à matriz constitucional

dos direitos socio-laborais e à estrutura de suas leis trabalhistas, o que permite estabelecer critérios

para o exercício da comparação científica.  Mais que isto,  os três países passaram por reformas

trabalhistas  importantes  e  recentes,  tendo  por  base  comum  a  flexisegurança  e  o  primado  da

negociação coletiva.

Parte-se da leitura de suas cartas constitucionais, nas quais se percebe o valor social do

trabalho erigido a direito fundamental. Na sequência, observam-se e comparam-se à Consolidação
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das Leis do Trabalho6 (Brasil), o Código do Trabalho7 (Portugal), o Codice del Lavoro8 (Itália) e o

Estatuto de los Trabajadores9 (Espanha), para verificar, em primeiro, se o Contrato Intermitente é

previsto em seu bojo (ou não) e, a seguir, para perceber que feições assume, daí transitando por suas

características  principais,  especialmente  as  que  permitam  distinções  entre  os  próprios  países

europeus mas, em especial, destes em face do Brasil.

Seguem-se registros acerca do contrato intermitente nos três países estudados. 

3.1 Contrato Intermitente em Portugal 

Em Portugal o contrato intermitente é permitido à empresa que desenvolver atividade com

intensidade variável ou de forma descontínua. Os contratos intermitentes serão sempre por prazo

indeterminado (art. 157)10 e, recentemente, estabeleceu-se que os períodos de trabalho não poderão

ser menores que cinco (5) meses por ano e que três (3) deles, ao menos, devem ser consecutivos

(art. 159).

Detalhe interessante é que durante os períodos de inatividade o trabalhador terá direito a

uma remuneração mensal (chamada de compensação retributiva), paga pelo empregador, em valor

estabelecido em negociação coletiva ou, se inexistente esta, correspondente a 20% de seu salário

base. 

Quando em inatividade,  o trabalhador poderá prestar serviços a  outros tomadores,  mas

deverá informar seu empregador sobre este fato.  O valor que ali receber poderá ser deduzido dos

20% garantidos pelo empregador (art. 160).

Por fim, tal qual no Brasil, férias e 13º serão calculados com base na média dos valores de

remunerações  e  compensações  retributivas  recebidas  durante  os  períodos  de  aquisição  dos

respectivos direitos.

Destaques:

 Prazo indeterminado

 Períodos mínimos de trabalho ao ano

 Compensação retributiva mínima de 20% do salário na inatividade

 Empregador deve ser avisado sobre outros contratos

6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
7 http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_indice.html
8 ITALIA. Codice del Lavoro. Leggi Complementari. Casoria (NA): Ed Simone, 2018
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
10 Link para o código do trabalho 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_indice.html
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3.2 Contrato Intermitente na Itália

O contrato intermitente foi introduzido na Itália ainda no ano de 2003 pelo D.L. 276/2003

e, atualmente, é definido e regrado pelo D.L. nº 81/201511 (art. 13) como o contrato em que “um

trabalhador se põe a disposição de um tomador, que poderá utilizar dessa prestação de serviços de

modo descontínuo e intermitente”. O contrato deverá ser escrito e poderá ser celebrado a prazo

determinado ou não e pressupõe que o empregador poderá chamar o trabalhador quando queira (por

isso também é denominado trabalho/contrato “a chamada”). 

O contrato intermitente italiano está reservado a pessoas com menos de 24 anos e mais de

55 anos, atendendo à dificuldade destas faixas da população para obter colocação em atividades

laborais subordinadas.

O contrato poderá prever a obrigação de disponibilidade do trabalhador e, nestes casos, sua

recusa injustificada à chamada patronal poderá ensejar sua dispensa e até o dever de restituição ao

empregador do “subsídio de disponibilidade”. Os trabalhadores intermitentes que se obrigarem a

atender à chamada do empregador farão jus a um valor durante o período de inatividade (indennità

mensile di disponibilità),  cuja importância será determinada em instrumento coletivo ou, à falta

deste, fixado pelo Ministério do Trabalho. 

As  exigências  e  regras  do  trabalho  intermitente  constarão  em  instrumentos  coletivos,

inclusive quanto à pré-pactuação dos períodos de trabalho mas, à exceção de setores como turismo,

shows e empresas públicas, será considerado como contrato a tempo contínuo e sem prazo (vínculo

empregatício  comum)  todo  o  trabalho  intermitente  para  mesmo  empregador  que  exceder  400

(quatrocentos) dias ao longo de três anos. 

Destaques:

 Prazo determinado ou indeterminado

 Trabalho “a chamada”

 Pacto de disponibilidade obrigatória do empregado

o Recusa pode gerar justa causa

o Indenização mensal de disponibilidade será paga ao empregado

 Empregados menores de 24 e maiores de 55 anos

 Mudança da natureza do contrato: vira contínuo se houver trabalho por mais de 400

dias ao longo de 3 anos.

11 https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
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3.3 Contrato Intermitente na Espanha

Na Espanha, o Contrato Intermitente não existe sob esta nomenclatura, como no Brasil ou

nos países europeus já mencionados. Mas há figura contratual próxima, denominada “contrato fijo-

descontinuo”, prevista no art. 16 do Estatuto dos Trabalhadores. Trata-se de contratação a tempo

indeterminado e destina-se à prestação de serviços a um empregador, porém sem data ou duração

exata.  Existe um compromisso bilateral de chamamento para o trabalho (a chamada é certa, porém

intermitente  e  o  aceite  será  obrigatório  salvo  impedimento  grave,  como  a  enfermidade)  que,

descumprido, gera efeitos jurídicos (rescisão indireta ou abandono de emprego, conforme o sujeito

faltoso).

O  contrato  será  obrigatoriamente  escrito  e  trará  um  conteúdo  mínimo  (art.  16.3).  Os

instrumentos coletivos (de empresa ou setoriais)  trarão a forma e ordem para as chamadas dos

trabalhadores. Por instrumento coletivo se poderá, ainda, celebrar um contrato fixo-descontínuo a

tempo parcial (exceção à regra) ou converter um contrato de jornada parcial em fixo-descontínuo

(presumidamente prejudicial ao trabalhador).

O trabalhador  fixo-descontínuo poderá solicitar  ajuda social  por desemprego durante o

período de descontinuidade, desde que cumpra os requisitos próprios da Lei Geral de Seguridade

Social.  

Destaques:

• Chama-se contrato “fijo-descontinuo”

• Compromisso de chamada e aceite

• Prazo indeterminado

◦ Por instrumento coletivo é possível pactuar jornada a tempo parcial ou conversões para

status contratuais menos favoráveis ao trabalhador

• Seguro  Desemprego   nos  períodos  de  inatividade,  conforme  regramento  da  Seguridade

Social.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contrato de trabalho intermitente é instituto controverso e complexo no Brasil.  Mas,

advoga-se a ideia de que deve ser recebido como avanço legislativo-protetivo, uma vez que permite

a inclusão no sistema trabalhista-previdenciário daqueles que, ao longo de séculos, estiveram à sua

margem. Admite a retribuição do trabalho na exata proporção em que prestado e inaugura novo

paradigma: o do emprego descontinuado.
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O contrato ora estudado foi inserido na legislação brasileira com a reforma trabalhista, em

novembro de 2017 e sofreu diversas alterações e acréscimos por Medida Provisória (que já decaiu)

e por Portaria do extinto Ministério do Trabalho (ainda em vigor). Sua utilização tem sido tímida,

dada  a  maneira  pouco  clara  com  que  apresentada  à  população  destinatária  (empregados  e

empregadores) e, ainda, às reações manifestadas por autoridades trabalhistas, mesmo antes do vigor

da Reforma. De outra banda, deve-se registrar, trata-se de fato social comum e forma de trabalho já

bastante utilizada no cenário internacional.

No Brasil não estão previstas limitações ou, sequer, orientação de área econômica em que

deva ou possa ser utilizado o contrato intermitente. O livre-arbítrio impera na norma brasileira,

especialmente no tocante ao empregado, que pode recusar chamadas, ilimitada e injustificadamente,

sem que isto caracterize ato de insubordinação. 

Na Espanha a chamada patronal é certa (porém intermitente) e sua inexistência pode levar

à quebra motivada do contrato (assim também ocorrendo no tocante ao empregado, se sua recusa

for  injustificada).  Em  Portugal  também  se  pode  presumir  esta  vinculação  do  trabalhador  ao

empregador intermitente,  já  que este  deve  ser  avisado se o empregado pretender  assumir  nova

atividade em outra  empresa – intermitente  ou não. Na Itália  é  possível  pactuar  a  obrigação de

disponibilidade, pela qual a recusa do trabalhador ao chamado patronal será entendida como motivo

para término justificado do contrato.

Estas diferenças levam a algo existente nos três países europeus e não cogitado no Brasil: o

apoio financeiro ao trabalhador no período de inatividade. Em Portugal, a compensação retributiva

estará prevista em instrumento coletivo ou, se silente este, equivalerá a, no mínimo, 20% do salário-

base  do  trabalhador.  Na  Itália,  a  indennità  mensile  di  disponibilità também  será  prevista  em

instrumento coletivo ou determinada pelo Ministério do Trabalho. E,  na Espanha, o trabalhador

poderá  buscar  o  benefício  por  desemprego  junto  ao  governo,  submetendo-se  às  regras  da

Seguridade Social (carências, etc.).

Na Itália, o contrato intermitente está reservado para as pessoas com menos de 24 e mais

de 55 anos. Esta limitação não é seguida pelos demais países estudados e não se conjectura dela no

Brasil. 

Também entre os italianos, os setores de turismo, shows e empresas públicas podem operar

de forma mais intensa e extensa com o contrato intermitente, o que denota orientação de seu uso

para estas áreas. No Brasil não há qualquer direção ou reserva quanto a setores produtivos, em que

pese se tenha tentado limitar jurisprudencialmente o uso do contrato intermitente a situações de

“caráter excepcional”12. 

12 Neste sentido, ver caso Magazine Luiza – Ação Trabalhista nº: 10454-06.2018.5.03.0097 
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Ao que tudo indica, o contrato intermitente no Brasil possui entendimento e funcionamento

mais flexível quando comparado aos países estudados. Se há tópicos em que nestes o ajuste parece

mais  avançado,  há  outros  em  que  podem  ser  menos  flexíveis  e  até  menos  protetivos  aos

trabalhadores (registre-se que a flexisegurança é o fio condutor das reformas trabalhistas de todos os

países analisados, inclusive do Brasil). De toda a sorte, ao observar os países europeus, identificam-

se  “amoldamentos”  e  variações  do  instituto  que,  certamente,  ocorrem para  melhor  atender  aos

interesses das sociedades em que inseridos. 

De se destacar que o estudo comparado auxilia os operadores jurídicos,  pois,  as ideias

trazidas a lume, vindas do direito estrangeiro, podem servir de inspiração quando do clausulamento

de Acordos e/ou Convenções Coletivas (que, nos termos do art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a

lei) que abordem o trabalho intermitente. Alerta-se de que é possível criar um molde de contrato que

atenda de forma diversa a grupos de trabalhadores específicos e, em razão da atual inexistência de

ultratividade das normas coletivas, com a vantagem da renovação periódica.

Registre-se,  ainda,  que  o  direito  material  brasileiro  permite  o  preenchimento  de  suas

lacunas com o direito estrangeiro (art. 8º CLT), pelo que inclusive nos tribunais o conhecimento e

posta a lume dos tópicos de direito comparado ora trazidos é relevante.    

Conclui-se que o contrato intermitente no Brasil ainda tem grande espaço para crescer e

aperfeiçoar-se  e  que  tal  somente  ocorrerá  quando  sociedade  e  operadores  jurídicos  bem

compreenderem o instituto, o que impõe, além de seu estudo – inclusive em perspectiva comparada

-, toques de criatividade e ousadia na experiência juslaboral cotidiana.  
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O DIÁLOGO BASEADO NO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE PARA UMA
INCLUSÃO FRATERNAL

DIÁLOGO BASADO EN EL PRINCIPIO DE FRATERNIDAD PARA LA
INCLUSIÓN FRATERNA

Elizabet Leal da Silva1

RESUMO: A presente pesquisa tratou do Princípio da Fraternidade como mecanismo de inclusão
fraterna de todas as pessoas inseridas em um contexto social. A Fraternidade sendo compreendida
como um princípio jurídico a fim, de efetivar a busca pelo equilíbrio das relações, na sua aplicação
concomitante com os princípios da Liberdade e da Igualdade. O princípio da Fraternidade deve ser
aplicado como um aliado ao diálogo, como instrumento para facilitação da resolução de conflitos
fora do Poder  Judiciário com o objetivo de diminuir  o volume de ações que chegam à Justiça
fazendo com que a resolução das demandas, demorem muito além do necessário. Com a finalidade
de modificar essa realidade  o próprio Poder Judiciário tem incentivado as práticas de resolução de
conflitos por meio de métodos consensuais, tais como medicação e conciliação que são baseados no
diálogo, o que permite as pessoas envolvidas sentar e dialogar sobre o problema, identificar a causa
e buscar  a solução. Desta  forma o diálogo fraterno se torna um caminho de inclusão fraternal,
possibilitando a efetividade de uma sociedade mais justa e equilibrada. 

PALAVRAS CHAVE: Diálogo. Fraternidade. Consensual. Mediação. Conciliação. 

RESUMEM: La presente investigación en el estudio del Principio de Fraternidad como mecanismo
para  la  inclusión  fraterna  de  todas  las  personas  insertas  en  un  contexto  social.  La  Fraternidad
entendida como principio jurídico para realizar una búsqueda del equilibrio de relaciones, en su
aplicación concomitante con los principios de Libertad e Igualdad. El principio de Fraternidad debe
aplicarse como un aliado al diálogo, como un instrumento para facilitar la resolución de conflictos
fuera del Poder Judicial con el objetivo de reducir el volumen de acciones que llegan a la Corte
haciendo la resolución de demandas, demorando mucho más que necesario. Con el cambio en la
realidad, el propio Poder Judicial ha fomentado prácticas de resolución de conflictos a través de
métodos consensuados, como la medicación y la reconciliación que se basan en el diálogo, lo que
permite a las personas involucradas sentarse y hablar sobre el problema, identificar causar y buscar
una solución. De esta manera, el diálogo fraterno se convierte en un camino de inclusión fraterna,
posibilitando la efectividad de una sociedad más justa y equilibrada.

PALABRAS CLAVE: Diálogo. Fraternidad. Consensual. Mediación. Conciliación.

1 Pós- doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Doutora em Direito pelo programa de Pós-
Graduação strictu senso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Área de concentração:
Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado. Título da tese: O Sindicato Profissional e sua
atuação em tempos de crise:  uma comparação dos direitos brasileiro e espanhol.  Orientador:  Dr.  Gilberto Stürmer.
Bolsista Capes.  Mestrado em Ciências Jurídicas pelo UniCesumar de Maringá. Graduação em Direito pelo Centro
Universitário Univel. Graduação em Ciências com habilitação em Biologia. Autora da obra Emancipação do trabalhador
e dignidade no trabalho e vários artigos.  Integrante dos grupos de pesquisa: Direito e Fraternidade: direitos humanos e
direitos fundamentais; Direito e Regulações; Relações de Trabalho e Sindicalismo; Núcleo de Pesquisa Trabalho Vivo.
Coordenadora do grupo de pesquisa Justiça Restaurativa, Fraternidade e Relações de trabalho. Integrante do Banco de
Avaliadores do MEC. Professora de Direito no Centro Universitário Univel.
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1 INTRODUÇÃO 

Dos motivos  mais simples  aos  mais complexos,  uma série  de conflitos  tem sido o fio

condutor de muitos comportamentos na história da humanidade. O conflito faz parte da natureza

humana. O esforço para superar a insatisfação muitas vezes leva as pessoas a encontrarem uma série

de  obstáculos  que  as  impede  de  atingir  seus  objetivos.  Nesse  sentido,  um dos  obstáculos  é  a

dificuldade de resolver os próprios problemas por meio do diálogo, o que acaba levando-as a busca

pelo Poder Judiciário para resolver o conflito. 

No decorrer  da história  o princípio da Fraternidade foi  sendo relativamente esquecido,

quando  se  faz  referência  aos  princípios  da  Liberdade  e  da  Igualdade,  que  sempre  estiveram

vinculados com as bases da Revolução Francesa. Porém, não se pode olvidar de que o cristianismo

foi protagonista especialmente do princípio da Fraternidade, ao considerar a natureza humana de

que todas as pessoas são irmãs.

A Fraternidade enquanto princípio vem recebendo maior atenção nas últimas décadas, e

seu estudo tem se tornado cada vez mais abrangente,  vem sendo resgatado como um princípio

essencial para a formação de relações mais humanizadas no sentido de que as pessoas sintam-se

verdadeiramente mais responsáveis uns pelos outros, embora, seja um pequeno embrião de tudo

aquilo que é preciso para a formação de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Neste  sentido  o  direito  tem buscado  aliar-se  a  Fraternidade  como  um instrumento  de

inclusão. Defendendo o princípio da Fraternidade como o fio condutor para a inclusão de todos na

sociedade com base na afetividade, incentivando que o individualismo seja deixado de lado e que o

pensamento  coletivo  prevaleça  mais  e  mais,  fortalecendo  os  laços  entre  todos,  a  partir  da

compreensão de que o princípio da Fraternidade é um princípio de construção social.

Conhecer e aceitar a fundamentalidade do princípio da Fraternidade e a sua relação com o

direito é possibilitar a dignidade de maneira dinâmica, o que permite as pessoas entenderem sua

participação  na  comunidade e  sua  contribuição  para  com a  sociedade,  tanto  no  que  pertine  as

exigências de seus direitos, bem como, na observância dos deveres. 

Na  constância  das  relações  sociais  são  gerados  inúmeros  conflitos  que  precisam  ser

solucionados.  Muitas  vezes  a  intolerância  gerada  no  seio  dos  núcleos  comunitários  criam

verdadeiras celeumas sociais que se estabelecem de maneira a ferir a convivência das pessoas na

sociedade. Para que tais situações sejam solucionadas é preciso buscar ferramentas e instrumentos

que efetivamente possam servir para por fim ao conflito. 

Dentre  os  instrumentos  que  podem  ser  usados,  destaca-se  o  diálogo,  que  apresenta

diretrizes para convivência harmônica e pacífica entre os componentes de uma sociedade, pois, por
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meio do diálogo,  as  pessoas  conseguem estabelecer  condições  básicas  para  manter  as  relações

sociais e tendo uma ferramenta para a resolução dos conflitos. 

O diálogo é apresentado de várias maneiras com a finalidade de resolver os problemas.

Diante da realidade atual do sistema judiciário que se encontra com sua capacidade super lotada, os

métodos consensuais de resolução de conflitos como a conciliação e a mediação tem se tornado

importantes  caminhos  para  a  resolução dos  problemas  tanto  extrajudiciais  como nas  demandas

judicializadas. Desta forma, os envolvidos em conflitos podem decidir optar por meios mais céleres

para resolver seus problemas. 

A metodologia usada para o desenvolvimento do presente artigo é baseada no método de

abordagem dedutivo, pelo procedimento monográfico e tendo por técnica a pesquisa bibliográfica. 

O  presente  artigo  resulta  parcialmente  de  uma  pesquisa  desenvolvida  no  Grupo  de

Pesquisa: Justiça Restaurativa, Fraternidade e Relações de trabalho do Curso de Direito do Centro

Universitário Univel. 

2 O PRINCÍPIO JURÍDICO DA FRATERNIDADE E A INCLUSÃO FRATERNA

A fraternidade  embora  tenha  sido  tratada  de  maneira  mais  expressiva  na  Revolução

Francesa,  juntamente com a liberdade e igualdade,  ela  perdeu o seu protagonismo ao longo da

história.  Durante  as  manifestações  da  referida  revolução,  observou-se  “uma  referência  à

fraternidade de forma oficial, procedimento que passou a ser adotado muito mais como costume do

que como obrigação legal, porquanto não havia nenhum ato normativo que determinasse a prática

da  fraternidade  enquanto  dever”.2 A  fraternidade  resultou  num  compromisso  dos  deputados

franceses  eleitos  na  época  ao  jurarem  permanecer  “unidos  a  todos  os  franceses  pelos  laços

indissolúveis da fraternidade”.3 

Prosseguindo  na  evolução  histórica,  os  outros  dois  princípios  elencados  nas  lutas

revolucionárias,  a  liberdade  e  a  igualdade  aparecem oficialmente  um ao lado  do outro,  sem a

referência  a  fraternidade.  Segundo  Antonio  Maria  Baggio:  “Somente  com  o  juramento  cívico

decretado em agosto de 1792 é que a igualdade é oficialmente posta ao lado da liberdade: “Juro que

serei fiel à Nação e manterei a Liberdade e a Igualdade, ou morrerei em sua defesa”.4 

Pela  digressão  histórica  se  constata  que  os  princípios  da  Liberdade,  Igualdade  e

Fraternidade  ganharam expressão  a  partir  dos  ideais  revolucionários  franceses,  porém,  Antonio

Maria Baggio, destaca que a existência de tais princípios se manifestam como “fundamento na vida

2 ALCÂNTARA, Carlos Augusto.  A fraternidade como categoria jurídica: fundamentos e alcance (expressão do
constitucionalismo fraternal).  1 ed. Curitiba: Appris, 2017. p.25.
3 Idem, p. 25
4 Ibidem, p. 25
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das primeiras  comunidades  cristãs.”5 Sendo o cristianismo o protagonista  das  ideais  que foram

transpostas para os movimentos da Revolução Francesa. 

Diante  desta  breve  abordagem  histórica  a  fraternidade,  deve  ser  estudada  como

fundamento  de  uma  sociedade  constituída  de  seres  humanos  que  devem  compreender  as

interrelações existentes entre si,  com o objetivo de facilitar a inclusão de todos no contexto da

sociedade  compartilhada.  É  necessário,  contudo,  lembrar   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).  

Resgatar os valores do princípio da fraternidade é fundamental para a inclusão de todos,

abandonando o individualismo que faz emergir mais e 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 destes6. 

O discurso inclusivo manifestado na sociedade, embora para muitos uma forma de maquiar

a  realidade  manifestamente  segregacional  que  impõe  uma divisão  estrutural,  tem alcançado no

Brasil a partir do texto constitucional um novo patamar. De acordo com Carlos Ayres Brito, “a

Constituição brasileira optou pelo constitucionalismo fraternal (inciso I do art. 3º), porque somente

ele promove o tipo de inclusão que as outras duas modalidades históricas de constitucionalismo não

conseguem: uma inclusão afetiva...”7

Esta afirmação significa compreender a afetividade como “efeito de quem experimenta um

sentimento de fraternidade em face de outrem. Aquela pulsão de empatia que é própria dos que se

irmanam em ideias de vida”.8 

Partindo da afirmação de Carlos Ayres Britto,  importante referência a fraternidade está

prevista no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88. Os

Constituintes preocupados 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: 

5 Ibidem, p. 32.
6 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/.
Acesso em: 25 ago 2019.
7 BRITTO,  Carlos  Ayres.  Do constitucionalismo fraternal  ou  o  objetivo  fundamental  da  inclusão  comunitária.  In
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como categoria jurídica: fundamentos e alcance (expressão
do constitucionalismo fraternal).  1 ed. Curitiba: Appris, 2017. s/p
8 Idem. 
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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 Brasil9. (grifo nosso) 

Diante do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a CRFB, no que pertine à

fraternidade, fica demonstrada sua essencialidade na construção de uma sociedade inclusiva mais

justa, solidária e igualitária., 

3 A FUNDAMENTALIDADE DO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE E O DIREITO 

Na perspectiva de um desenvolvimento humano mais justo, a fraternidade deve ser vista

como um princípio de construção social  que permeia o “reconhecimento mútuo de fisionomias

semelhantes entre diversos sujeitos, bem como aos grupos sociais e culturais. Nessa dinâmica as

relações  de  partilha  e  de  responsabilidade  devem  ser  postas  em  prática  e  avaliadas  em

profundidade”.10

A fraternidade tem caráter de universalidade uma vez que “é indispensável no âmbito de

uma sociedade que se diz primar pela igualdade e liberdade dos indivíduos. A fraternidade é nesse

sentido o coração, o mover, dos outros dois princípios”11, a liberdade e a igualdade. Neste sentido a

fraternidade em sua universalidade não se limita a espaços geográficos, ela torna “cada indivíduo

copartícipe  na  busca  por  um  bem  comum,  o  que  consequentemente,  acarreta  a  sensação  de

pertencimento a uma comunidade global”.12 

Como bem destaca Luciane Cardoso Barzotto, “o bem comum é o bem de todos, o que

exige  que  cada  um  seja  assumido  como  fim  por  todos  os  membros  da  comunidade,  isto  é

reconhecido como pessoa”13. 

9 BRASIL.  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 ago 2019.
10 OLIVEIRA,  Soraia  Santos  de  Oliveira,  ROSA,  Dora  Leal,  TENÓRIO,  Robinson  Moreira.  Fraternidade  e
Equidade:  um  diálogo  com  o  princípio  da  diferença.  Disponível  em:
http://www.equidade.faced.ufba.br/sites/equidade.oe.faced.ufba.br/files/fraternidade_-soraia_dora_e_robinson.pdf.
Acesso em: 12 ago 2020. 
11 OLIVEIRA,  Soraia  Santos  de  Oliveira,  ROSA,  Dora  Leal,  TENÓRIO,  Robinson  Moreira.  Fraternidade  e
Equidade:  um  diálogo  com  o  princípio  da  diferença.  Disponível  em:
http://www.equidade.faced.ufba.br/sites/equidade.oe.faced.ufba.br/files/fraternidade_-soraia_dora_e_robinson.pdf .
Acesso em: 12 ago 2020.
12 MARINS, Renata Mendonça Morais Barbosa. O princípio da fraternidade como fundamento do desenvolvimento humano
sustentável. 2017. 141 F. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Tiradentes – Aracaju – SE, 2017. 
13 BARZOTTO, Luciane Cardoso. Acesso à justiça e fraternidade. In BARZOTTO, Luciane Cardoso, GUEDES. Priscila dal Ponte
Amado. GUEDES, Gabriel (org). Direito e fraternidade: em busca de respostas. Porto Alegre: Editora Sapiens, 2016, p. 47-54, p.
50.
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Não se pode dissociar o princípio da fraternidade do direito, pelo contrário, ambos devem

ser utilizados para realizarem a igualdade entre todas as pessoas com o objetivo de possibilitar a

dignidade de maneira dinâmica, permitindo que as pessoas entendam suas próprias realizações na

comunidade e sua contribuição para a sociedade tanto na exigência de seus direitos bem como na

observância de seus deveres. 

Neste sentido afirma Marco Aquini,14 

A fraternidade compromete o homem a agir de forma que não haja cisão entre os
seus direitos e os seus deveres, capacitando-o a promover soluções de efetivação de
Direitos Fundamentais de forma que, não, necessariamente, dependam, todas, da
ação da autoridade pública, seja local, nacional ou internacional.   

No mesmo sentido pronuncia-se Cristiano Salmeirão,15 ao afirmar que o comportamento do

homem baseado na fraternidade faz com que os membros da sociedade tenham a obrigação de

cooperar uns com os outros na busca do bem-estar social, ou seja, por estarem no mesmo nível,

estes estabelecem uma relação horizontal, que acaba por coordenar a vida social. 

4 DIÁLOGO: UM INSTRUMENTO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

O diálogo tem sido nos chamados  estados democráticos um dos principais instrumentos

para a concretização de seus objetivos,  pois com o estabelecimento do diálogo “o que se tenta é

atender ao reclamo de uma parte em relação à outra”16. Para Nara Suzana Stainr Pires 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”.17 Porém o que se vê no mundo contemporâneo é o crescimento da intolerância, o que leva

a  geração  de  mais  e  mais  conflito,  “a  maior  parte  dos  conflitos  é  resultante  de  mecanismos

defensivos  cuja  origem  reside  em  pressupostos  de  uma  cultura  ocidental  que  maximizam  a

necessidade de sermos sempre vencedores, julgando negativamente a condição de perdedor”18, o

14 AQUINI, Marco. Fraternidade e direitos humanos. In. Antônio Maria Baggio (org.). O princípio esquecido: a fraternidade na
reflexão atual das ciências políticas. Tradução de Durval Cordas, Iolanda Gaspar, José Maria de Almeida. Vargem Grande Paulista:
Editora Cidade Nova, 2008.p.138/139
15 SALMEIRÃO, Cristiano.  O princípio da fraternidade e sua efetivação através da decisão monocrática do relator:
combate  das  desigualdades  sociais.  Disponível  em:  https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-
principio-da-fraternidade-e-sua-efetivacao-atraves-da-decisao-monocratica-do-relator-combate-das-desigualdades-
sociais/#_ftnref3. Acesso em: 18 jul de 2020. 
16 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga.  O que é mediação de conflitos. São Paulo: Brasiliente,
2014, p. 35
17 PIRES,  N.S.S.  A  fraternidade  como  categoria  jurídica  no  sistema  normativo  brasileiro  contemporâneo.  In:
VERONESE, J.R.P.; OLIVEIRA, O.M.B.A.; MOTA, S. R. F. (Orgs). O direito revestido de fraternidade – estudos
desenvolvidos no programa de pós-graduação em direito da UFSC. Florianópolis: Insular, 2016. p. 98. 
18 MUSZKAT, Malvina Ester. Guia prático de mediação de conflitos em famílias e organizações. 3ª ed. São Paulo:
Summus, 2008. P. 64
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que  acaba  sendo  enaltecido  na  cultura  demandista,  que  tem  por  hábito  levar  tudo  ao  Poder

Judiciário, e este também 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 resolução 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

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”19. 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”20, 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”,21 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.22

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,

19 NICKNICH,  Mônica.  O direito  social  das  mulheres  ao  trabalho e  o  princípio  da  fraternidade:  um nova
relacionalidade  na  pós  modernidade.  Tese.  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Centro  de  Ciências
Jurídicas. Florianópolis, SC, 2016. 
20 VIAL, Sandra Regina Martini.  Direito Fraterno na Sociedade Cosmopolita.  Revista  do Instituto de Pesquisas e
Estudos, v. 1, n. 46, p. 119-134, jul./dez, Bauru, 2006. Disponível em: Acesso em: 13 jun. 2019, p. 124.
21 PIRES,  N.S.S.  A  fraternidade  como  categoria  jurídica  no  sistema  normativo  brasileiro  contemporâneo.  In:
VERONESE, J.R.P.; OLIVEIRA, O.M.B.A.; MOTA, S. R. F. (Orgs). O direito revestido de fraternidade – estudos
desenvolvidos no programa de pós-graduação em direito da UFSC. Florianópolis: Insular, 2016. p. 99
22 VIAL, Sandra Regina Martini. Direito Fraterno na Sociedade Cosmopolita. Revista do Instituto de Pesquisas e

Estudos, v. 1, n. 46, p. 119-134, jul./dez, Bauru, 2006. Disponível em: Acesso em: 13 jun. 2019.
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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.23 A exemplo de Portugal e

do Brasil. 

A Constituição  portuguesa  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 desenvolvimento de uma sociedade que se pretende fraterna, como “a solidariedade entre as

gerações, solidariedade social, espírito de tolerância e compreensão mútuas”.24 

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”.25 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.

5 O DIÁLOGO BASEADO NO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE PARA UMA INCLUSÃO
FRATERNAL

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.26

23 PIRES,  N.S.S.  A  fraternidade  como  categoria  jurídica  no  sistema  normativo  brasileiro  contemporâneo.  In:
VERONESE, J.R.P.; OLIVEIRA, O.M.B.A.; MOTA, S. R. F. (Orgs). O direito revestido de fraternidade – estudos
desenvolvidos no programa de pós-graduação em direito da UFSC. Florianópolis: Insular, 2016. p.100.
24 MACHADO, Carlos  Augusto Alcântara.  A Fraternidade como categoria  jurídico constitucional.  Disponível  em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/fraternidade-como-categoria-jur%C3%ADdico-constitucional>.  Acesso  em:
20 set. 2019. 
25 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Art.  3º,  III  e  IV.  Disponível  em:
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_3_.asp>. Acesso em: 20 set. 2019. 
26 BRASIL, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Ferramentas de resolução de
conflitos  para  as  ouvidorias  públicas.  Disponível  em:<https://ouvidorias.gov.br/ouvidorias/resolucao-pacifica-de-
conflitos/ferramentas-de-resolucao-de-conflitos.pdf>. Acesso em 20 set. 2019. 
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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  pessoas  podem  ser  sensibilizadas  para  valorizar  as  diferenças  e  ampliar  as  alternativas  de

soluções que beneficiem a todos.”27

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.28  

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”29 o que “exige que se reconheça o outro como a si

mesmo, alcançando o reconhecimento de pertença, pressuposto da condição humana.”30

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 resolução de conflitos, quais sejam a mediação e a conciliação.

27 BRASIL, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Ferramentas de resolução de
conflitos  para  as  ouvidorias  públicas.  Disponível  em:<https://ouvidorias.gov.br/ouvidorias/resolucao-pacifica-de-
conflitos/ferramentas-de-resolucao-de-conflitos.pdf>. Acesso em 20 set. 2019.
28 GIMENEZ, Charlise P. Colet; PIAIA, Thami Covatti. O Tratamento dos Novos Conflitos da Pós-Modernidade pelo
Direito Fraterno: crises, migrações e insurgência.  Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 22, n. 1, jan-abr, Itajaí, 2017.
Disponível em: Acesso em: 10 set 2019, p. 96.
29 GIMENEZ, Charlise P. Colet; PIAIA, Thami Covatti. O Tratamento dos Novos Conflitos da Pós-Modernidade pelo
Direito Fraterno: crises, migrações e insurgência.  Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 22, n. 1, jan-abr, Itajaí, 2017.
Disponível em: Acesso em: 10 jul. 2017.
30 GIMENEZ, Charlise P. Colet; PIAIA, Thami Covatti. O Tratamento dos Novos Conflitos da Pós-Modernidade pelo
Direito Fraterno: crises, migrações e insurgência.  Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 22, n. 1, jan-abr, Itajaí, 2017.
Disponível em: Acesso em: 10 jul. 2017, p. 93.
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Especialmente no que tange a conciliação, Luciane Cardoso Barzotto, afirma que ela:

representa não somente uma garantia contra a incerteza do conteúdo da prestação
jurisdicional,  mas  ela,  de  certo  modo,  expressa  a  essência  de  um  direito
democrático,  porque  não  só  a  gênese  da  lei  é  confiada  aos  seus  destinatários
(democracia legislativa), mas também a aplicação do direito é confiada àqueles aos
quais ela se dirige (democracia judicial).31

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 métodos consensuais de resolução de conflitos apresentam um plano que é necessário

no contexto da sociedade, o espaço para o diálogo. De acordo com Lilia Maia de Morais Sales e

Emmanuela Carvalho Cipriano Chaves, essa situação utiliza o diálogo como ferramenta básica para

a solução do problema. O diálogo estabelece como “base a cooperação, o ganha-ganha, a escuta

ativa, a participação ativa e poder de decisão das pessoas envolvidas.”32

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.33

A construção de uma sociedade é  baseada na prática cotidiana,  devendo o diálogo ser

estimulado para reconstruir os valores necessários par que as pessoas coexistam em seu próprio

espaço.  O egoísmo deve ser abandonado, assim como o individualismo,  pois cada pessoa deve

perceber que a sociedade se constrói pela relação entre todos os 

31 BARZOTTO, Luciane Cardoso. Acesso à justiça e fraternidade. In BARZOTTO, Luciane Cardoso, GUEDES. Priscila dal Ponte
Amado. GUEDES, Gabriel (org). Direito e fraternidade: em busca de respostas. Porto Alegre: Editora Sapiens, 2016, p. 47-54, p. 52
32 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. 
33 Papa Francisco, apud, AZEVEDO, Walmor Oliveira de. A importância do diálogo para o desenvolvimento do ser
humano.  Disponível  em:<https://formacao.cancaonova.com/atualidade/comportamento/em-dialogo-pelo-bem/>.
Acesso em: 20 set. 2019
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo a Fraternidade um princípio que ainda merece maior atenção para que atinja seu

grau de relevância, equiparando-se a Liberdade e a Igualdade, é preciso reconhecer que nos últimos

anos o princípio vem sendo tratado de maneira mais sistematizada e reflexiva no contexto social.  A

fraternidade, assim como a liberdade e a igualdade deve ser um fundamento da sociedade formada

por seres humanos que que relacionam-se entre si a fim de estabelecer uma rede de relacionamentos

fraternos, na qual todos devem ter consciência de seu papel, e desta forma, serem capazes de se

tornarem colaborativos uns para com os outros.

Considerar o princípio jurídico da Fraternidade como uma ferramenta de inclusão fraterna

é fundamental para que a sociedade se torne cada vez mais equilibrada, com menos desigualdades

sociais  e  justa.  A Fraternidade  não  pode  ser  apenas  uma  bandeira  de  discursos  que  não  se

concretizem, é preciso que se torne verdadeiramente efetiva, reduzindo a segregação social que

impõe uma divisão estrutural no Brasil. Tal celeuma vem sendo tratado em nível de Constituição da

República Federativa do Brasil de forma a modificar tal realidade, ao adotar o constitucionalismo

fraternal tem buscado promover verdadeira mudança no cenário jurídico, bem como, no âmbito das

relações pessoais, promovendo um desenvolvimento humanos mais justo. 

A fraternidade  deve ser  vista  como um princípio de construção social  que permeie  de

maneira  dinâmica  as  relações  de  partilha  e  convivência.  Neste  sentido  a  fraternidade  em  sua

universalidade não deve se limitar aos espaços geográficos, deve viabilizar que todos se dediquem a

buscar o bem comum, sentindo-se todos integrantes de uma mesma comunidade global. 

Para que a Fraternidade se torne efetivamente um princípio estrutural para uma sociedade

mais justa e fraterna é necessário que seja usado o diálogo como uma ferramenta para a resolução

dos conflitos que se originam dentro da convivência em sociedade. O diálogo deve ser um dos

principais instrumentos para a concretização dos objetivos das sociedades democráticas, ele deve

ser o veículo que permeia os interesses de ambos envolvidos em situações conflituosas, que são

naturalmente pertencentes a condição humana. 

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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Diante de tudo isso conclui-se que o diálogo é realmente 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.

O diálogo baseado no princípio da Fraternidade é o vetor para a inclusão fraternal de todos,

superando as diferenças estruturais formadas ao longo da história da humanidade. 
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HIPOSTASIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FRENTE AOS MEIOS
ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Alessandra Christine Bittencourt Ambrogi de Moura1, Flávia Ferreira Jacó de Menezes2 e Juliane
Cristina Silvério de Lima3

RESUMO:  Este  artigo  promove uma reflexão  da  hipostasiação do Poder  Judiciário  frente  aos
meios  alternativos  de solução de  conflitos,  como fonte  de efetividade  de  pacificação social.  O
estudo  se  apropria  de  uma  abordagem sistêmica,  na  medida  que  o  processo  juslaboral  sofreu
alterações  significativas,  seja  na  esfera  legislativa,  seja  comportamental.  Verifica-se  que  o
exacerbado  número  de  ações  em  trâmite  no  Poder  Judiciário,  impede  a  efetiva  prestação
jurisdicional,  de  modo  que  a  marcha  processual  se  prolonga  além  do  necessário,  trazendo
insatisfação aos jurisdicionados. Nessa perspectiva, vêm surgindo, alternativas e incentivos, pelo
próprio Poder Público com o fim de desafogá-lo, atribuindo ás partes outros meios para o deslinde
da controvérsia. Deste modo, é possível notar, que as partes ao convencionarem a forma como serão
dissolvidas sua lide, o Poder Judiciário deixa de ser o protagonista, passando o papel ás próprias
partes.  Este  fenômeno existe  e  não pode ser ignorado,  pois  é  incentivado inclusive pelo Poder
Judiciário, ao instituir metas de conciliação do CNJ, por exemplo. Outros meios alternativos de
solução de conflitos que podem ser utilizados na seara trabalhista são a arbitragem, mediação e,
hoje, a constelação. Muito falou-se acerca da (in)constitucionalidade da arbitragem na Justiça do
Trabalho, no entanto, desde a advinda da lei 13.467/2017, tal controvérsia foi dirimida. Quanto a
mediação, esta modalidade de autocomposição é utilizada e incentivada inclusive pela Resolução
125 do CNJ, e, também, com a possibilidade do acordo extrajudicial. Por fim, a Constelação é a
mais nova modalidade de soluções extrajudiciais consensuais de conflitos que é objeto de debates
por meio da aprovação do Projeto de Lei n. 9.444 de 2017, que tem como objetivo a inclusão da
Constelação Sistêmica como instrumento de autocomposição entre particulares, a fim de assistir à
solução de controvérsias.

PALAVRASCHAVE: Constelação; Direito do Trabalho; Meios Alternativos.

ABSTRACT: This article promote a discussion of hypostasy from the Judiciary with the alternative
means  for  conflict  soluctions  more  effective.  The  study  discussed  this  alternatives  systems  of
conflict soluctions due to significant changes as much as on a legislative sphere and behavioral.
There is an exacerbated amount of processes in progress in the Judiciary, causing delays in the
solutions of the problems, causing dissatisfaction of all the parts. Following this optic, has been
emerging, some alternatives to relieve the Judiciary system, being offered other means to resolve
the controversy. This way when the parts consent how they will sold the question; the Judiciary
loose  the  protagonist  for  the  parts.  This  phenomenon  exist  and  can’t  be  ignored,  because  is
stimulated by the own Judiciary, for example when they created targets of conciliations by the CNJ.
Other alternatives ways to solve the conflicts in the labor law are the arbitration, mediation and
nowadays  the  constellation.  For  many  the  arbitration  it  is  not  constitutional  in  the  labor  law,
however, since the creation of the law number 13.467/2017, this controvert was resolved. As for
mediation, this modality, is encouraged by the own CNJ through the Resolution number 125, and
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also, with the possibility of extrajudicial agreement. Lastly, the constellation is the newest modality
of extrajudicial solution, for conflicts that was object of debates, through the approval of the bill
number 9.444 from 2017, that aims the inclusion of The Systemic Constellation as an instrument of
self-composition among individuals, in order to assist in the settlement of disputes.

KEYWORDS: Constellation; Labor law; Alternative means.

METODOLOGIA 

Trata-se  de  um paper  resultado de  pesquisas  bibliográficas,  documentais  e  estatísticas,

centralizado em manuseio de materiais já elaborados e publicados em relação a temática e análises

das próprias autoras.

1 PODER JUDICIÁRIO TRABALHISTA E SEU PROTAGONISMO

A Justiça do Trabalho têm sido palco de inúmeras matérias jornalísticas, tendo em vista

recentes alterações legislativas, que têm elevado a ‘status’ de protagonista seu papel no cenário atual

político-econômico.  Desta  forma,  faz-se  necessário  entender  o  que  nos  levou  a  chegar  neste

momento.

Evolução histórica 

O Direito do Trabalho é um fenômeno do sistema capitalista de produção4, produto direito

da  Revolução Industrial  do século XVIII  e  XIX, que perpetrou uma grande transformação nas

relações econômicas da sociedade. Até então, a economia estava fundamentalmente nas mãos do

que se conhecia como o Estado5. 

Com o sistema capitalista a economia se desvinculou do Estado e passou, pela primeira

vez,  para  as  mãos do particular.  Surgi,  portanto,  uma classe proprietária  privada dos  meios  de

produção,  conhecida  como  “burguesia”6,  e  também,  uma  nova  classe  trabalhadora:  livre  e

assalariada, conhecida como classe operária. 

Destaca-se,  que  até  então,  na  história  da  humanidade,  o  trabalho  humano  era

preponderantemente  prestado  por  pessoas  submissas,  juridicamente  inferiores  na  sociedade7,

conhecidos  como  subalternos,  propriedades  que  viviam  de  vender  sua  força  de  trabalho  (sua

energia) por um salário.  E, com o capitalismo, pela primeira vez na história a relação de trabalho é

4 Anteriormente ás leis trabalhistas, haviam apenas normas que tratavam de locações de serviços, que não guardavam
nenhuma relação com o Direito do Trabalho, já que seus princípios e fundamentos não se confundiam.
5 Imperador, Rei, Senhor feudal e Igreja.
6 Donos das fábricas, máquinas e dinheiro. Os donos da economia passam a ser o particular. 
7 Eram eles: escravos, servos e aprendizes.



103

privada:  entre  capitalista  e  trabalhador  livre  e  assalariado,  que  traz  condições  materiais  para  o

surgimento do Direito do Trabalho.

Por outro lado, há de se destacar, que com o advento da transformação econômica e social

havida  com o capitalismo,  novos  postulados  morais,  éticos,  políticos  e  jurídicos  surgiram para

sustentar o sistema. O movimento ficou conhecido como Liberalismo do século XVIII e teve como

data símbolo a Revolução Francesa de 1789.

O liberalismo teve como lema “Liberté, Egalité, Fraternité”8 e foi pautado nos ideais do

Individualismo9, tratando-se do indivíduo como o centro da sociedade; Igualdade Jurídica10, todos

são iguais perante a lei,  acabando com todos os privilégios da nobreza; e Contratualismo11 que

trouxe a ausência de intervenção estatal com a manifestação da vontade das partes.

Assim,  até  1930  o  contrato  individual  é  o  instrumento  mais  importante  do  início  do

capitalismo. Isso vale para todas as relações privadas, inclusive para a nova relação privada de

trabalho, que será regulada por um contrato individual de trabalho. O que leva ao Estado Liberal a

não interferir nas relações de trabalho. 

No entanto, a história nos mostrou que nem sempre a igualdade formal (jurídica) guarda

correspondência com a igualdade real, uma vez que a primeira se dá perante a lei, mas nem sempre

os indivíduos iguais perante a lei o são em realidade.

Empregador e  trabalhador  eram iguais  perante a lei,  mas na prática havia uma grande

desigualdade.  O empregador estava em posição de superioridade com relação ao empregado. O

capitalista domina as propriedades, fábricas, meio de produção, capital, ao passo que o trabalhador

dominava apenas sua energia de trabalho.

Por essa razão, o contrato individual de trabalho, ainda que fosse um instrumento jurídico

formalmente bilateral, na pratica, em seu resultado concreto, expressava apenas a vontade de apenas

uma das partes.

O início do século XIX, juntamente com os períodos de escravidão, ficaram marcados

como os maiores períodos de exploração do trabalho humano da história, já que maior parte dos

8 Liberdade, Igualdade e fraternidade.
9 A sociedade gira em torno do indivíduo. Ataca-se a idéia de corporações, grupos, associações, castas. Interessa apenas
o indivíduo, como centro da sociedade
10 Igualdade formal (cunho jurídico): o indivíduo é o centro da sociedade e todos os indivíduos são livres e iguais
perante a lei. Essa idéia já tem conteúdo jurídico. Acabam os privilégios da nobreza, e ao mesmo tempo não se aceita
situação jurídica inferior de um indivíduo. Todos são iguais. Não aceita mais a qualificação jurídica de subalterno
11 Grande postulado jurídico do liberalismo. Se todos são livres e iguais perante a lei, são os próprios indivíduos que
pelo (contrato – manifestação de vontade das partes) sua vontade vai regular suas relações jurídicas. O Estado Liberal
não intervém nas relações jurídicas privadas. O Estado Liberal vai cuidar das liberdades públicas. Isso vale para todas
as  relações jurídicas  daquela época.  Portanto,  vai  valer  também para aquela nova relação jurídica privada entre o
proprietário capitalista e o trabalhador livre assalariado, ou seja, valendo para a relação de trabalho que existia à época.
Por ser relação jurídica privada o Estado não intervém nessa relação que será regulada pelo contrato individual de
trabalho, pois são iguais perante a lei.
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operários eram menores de idade, e tinham uma jornada de trabalho de 14 horas por dia, e como via

de consequência, aos 23 anos o trabalhador estava inútil. 

Os  postulados  do  liberalismo  e  a  exploração  do  trabalhador  causaram  reações,  que

ensejaram  o  nascimento  do  direito  do  trabalho.  Características  que  predominam  até  hoje,  o

antagonismo entre o Direito do Trabalho e o Neoliberalismo.

Essas reações se desenvolvem em dois grandes seguimentos:

d) Reação  advinda  pelos  próprios  trabalhadores:  Fenômeno  do  Associativismo  dos

Trabalhadores  -  Na  primeira  metade  do  século  XIX  os  próprios  trabalhadores

associaram-se, sendo violentamente reprimido, no início, porque violava o princípio do

individualismo12,  mas  devido  a  representação  o  Estado  Liberal  passou  a  admitir  as

associações dos trabalhadores, revogando ás leis que proibiam o associativismo13. 

Em meados do século XIX os Estados não só admitem o associativismo como reconhecem

a existência do sindicato. O sindicato é o primeiro fenômeno próprio do direito do trabalho, que

junto com ele permite o surgimento de um novo conceito: o da autonomia privada coletiva. A ideia

de que existe uma vontade coletiva, vontade do ente coletivo de Direito Privado. Não termina com a

concepção  da  autonomia  privada  individual,  que  continua  a  existir.  Mas  surge  o  conceito  da

existência de uma vontade do grupo, de um ente coletivo, de uma classe, da categoria, que não se

confunde com a soma das vontades individuais dos seus membros14. 

Nos contratos coletivos da metade do século XIX começam a surgir as primeiras normas

jurídicas de proteção ao trabalhador, e para conseguir os avanços, os trabalhadores descobriram um

instrumento  de pressão:  a  paralisação do trabalho15,  que  passou a  ser  inserida  no  ordenamento

jurídico como direito do trabalhador sem a intervenção Estatal, por haver a autonomia da vontade.

Em paralelo, a essa primeira reação16 do direito do trabalho (direito coletivo de trabalho),

verificou-se outro  fenômeno.  O Estado liberal,  que  era inerte  e  não  intervinha nas  relações  de

trabalho, que na metade do século XIX, começou a mudar sua postura. 

Os  sindicatos,  já  com representatividade,  e  a  Igreja  Católica  passaram a  pressionar  o

Estado, no intuito de intervir  pela pacificação social,  haja vista as disputas e violências de rua,

12 Chegou a ser considerado “crime de conspiração” – Lei “Chapelier” de 1791 na França. Nos Estados Unidos a Corte
Suprema decidiu pôr assim considerar também.
13 O primeiro Estado a revogar foi a Inglaterra em 1842 e o último foi a França em 1864.
14 O reconhecimento da existência do sindicato e a autonomia privada coletiva ensejam o surgimento, em meados do
século XIX, ao lado dos contratos individuais do trabalho, os primeiros contratos coletivos de trabalho, instrumento até
então desconhecido. Isso não implicou o desaparecimento do contrato individual. 
15 São  os  chamados  movimentos  paredistas  (advém de  piquet,  parede)  que  depois  receberam o  nome de  greve.
Inicialmente  foi  reprimida  violentamente  como  crime,  inclusive  com  pena  de  morte,  mas  depois  com  a  melhor
organização dos sindicatos, o Estado começou a admitir a greve, em suas Constituições.
16 Se aponta o sindicato como o primeiro instituo do Direito do Trabalho, mas não há uma ordem cronológica.
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envolvendo trabalhadores. Ao passo que a Igreja Católica estava em campanha pela Doutrina Social

Cristã, que defendia a dignidade da pessoa do trabalhador. 

e) Reação advinda  do  Estado:  Fenômeno do Intervencionismo Estatal  –  Na metade  do

século XIX o Estado passa a intervir nas relações de trabalho editando leis e normas

protecionistas ao trabalhador17. Veja, que o Estado, percebendo que o trabalhador estava

em uma posição de inferioridade em relação ao Empregador, trouxe proteção, através de

normas,  deixando  a  relação  de  trabalho  entre  as  partes  equânime.  Assim,  as  partes

continuaram podendo contratar entre si, desde que respeitem as normas trabalhistas.

É  importante  destacar,  que,  justamente,  neste  momento  surge  a  irrenunciabilidade  dos

direitos  do trabalhador,  característica,  esta  marcante do Direito  do Trabalho.  Portanto,  a norma

estatal trabalhista passou a limitar o campo do contrato com a sua carga de imperatividade. 

Posteriormente, no início do século XX o direito do trabalho se internacionaliza, haja vista

surgem os primeiros tratados internacionais de direito do trabalho. Em 1919 é criada a Organização

Internacional do Trabalho18. 

Destaca-se que a história da organização judiciária trabalhista se entrelaça com a própria

história do processo de formação e consolidação do direito do trabalho, de forma que quatro fases

são destacadas, como ressalta Maurício Godinho Delgado19:

A primeira fase é a das manifestações incipientes ou esparsas, que se estendem do
início do século IXI (1802), com Peel´s Act inglês, até 1848. A segunda fase de
sistematização e consolidação do Direito do Trabalho, estende-se de 1848 até 1919.
A terceira fase, da institucionalização do Direito do Trabalho, inicia-se em 1919,
avançando ao longo só século XX. Sessenta anos depois, em torno de 1970/80
deflagra-se no Ocidente um processo se desestabilização e reforma dos padrões
justrabalhistas  até  então  imperantes.  Trata-se  da  fase  de  crise  de  transição  do
Direito do Trabalho.

Assim podemos dividir em:

 Fase de Institucionalização: as leis eram dirigidas tão para coibir a violência brutal

e super exploração das mulheres e dos menores. Ainda não havia um ramo jurídico

próprio.

17Esta norma tem uma forte carga de imperatividade. É uma norma imperativa – se impõe sobre a vontade das partes,
inclusive se impõe sobre a vontade do próprio trabalhador – estabelece a irrenunciabilidade (indisponibilidade) dos
direitos do trabalho. 
18 Criada no Tratado de Versalhes,  com sede em Genebra e vinculada à ONU, mas com estrutura administrativa
própria, tem intuito de pacificação do mundo após a 1ª Guerra Mundial, trata de Direito do Trabalho (individual ou
coletivo) e seguridade social.
19DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13ª Edição. São Paulo: LTr, 2014.Pagina 95
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No  Brasil20 esta  fase  é  importante  porque  surgem  os  Conselhos  Permanentes  de

Conciliação e Arbitragem21, que não tinham regras trabalhistas, seguiam regras do Direito Comum

ou  do  próprio  regimento  interno,  mas  também  surgiu  o  Patronato  Agrícola22 (solucionar

controversas entre proletários rurais e camponeses), Comissões Mistas de Conciliação23 e as Juntas

de  Conciliação  e  julgamento24,  que  detinham  competência  para  conciliar  e  julgar  dissídios

individuais e coletivos de empregados sindicalizados25.

 Fase  de  Constitucionalização:  crescente  edição  de  leis  trabalhistas,  entre  o

Manifesto Comunista de 1848 e a Primeira Guerra Mundial, com a disseminação da

proteção aos trabalhadores pelos países da Europa e América.

No Brasil  as  Constituições  de  1934 e  1937  estabeleceram dispositivos  concernentes  à

Justiça do Trabalho, inobstante ainda não terem considerado um órgão do Poder Judiciário.

O Decreto-Lei nº 1.237 de 2 de maio de 1939 institucionalizou a Justiça do Trabalho, o

Decreto-Lei nº 5.452 de 10 de maio de 1945 trouxe a vigor a Consolidação das Leis do Trabalho. E

em 1º de maio de 1941 instalou a Justiça do Trabalho.

 Fase de Incorporação: O Direito do Trabalho alcança sua absoluta cidadania e passa

a ser um ramo assimilado a estrutura e dinâmica da sociedade civil. Surge com a

Organização Internacional do Trabalho e Constituição de Weimar.

Segundo Mauricio Godinho Delgado26:

As Constituições Democráticas pós 1945, da França, Itália e Alemanha, em um
primeiro momento (segunda metade da década de 40), e depois, de Portugal e da

20 O Brasil  apresenta algumas particularidades.  Não temos direito do trabalho no século XIX, pois o país era de
economia predominantemente agrícola e o trabalho predominante era escravo. No século. XX, com o fim da escravidão,
Proclamação da República  surge uma industrialização  localizada no Brasil,  capitalismo brasileiro,  concentrada  em
alguns centros  urbanos (São Paulo, Rio de Janeiro,  Salvador,  Recife),  acompanhada do surgimento de uma classe
operária e uma classe capitalista – a burguesa nacional (o industrial brasileiro). Entre o período de 1900 a 1920 a classe
operária é formada predominantemente pelos imigrantes europeus, sobretudo por italianos, espanhóis e portugueses.
Essa classe traz uma forte tradição sindical da Europa. Assim, a organização sindical no Brasil do início do século XX é
muito desenvolvida, mais desenvolvido que o próprio capitalismo. Nesse período surgem inúmeros contratos coletivos
de trabalho, que dão ensejo ás normas de limitação de jornada, normas de proteção à saúde, de limitação ao trabalho do
menor e da mulher. Até 1930, República velha, todo direito do trabalho se regulamentava através de contratos coletivos,
já que o Estado não intervinha nas relações de trabalho – o Estado estava nas mãos da oligarquia rural (Política do Café
com Leite). Em 1930, sobe ao Poder Getúlio Vargas (Era Vargas) representando a burguesia industrial, o capitalismo
nacional.  Um dos grandes  pilares  de  seu  governo  é  o desenvolvimento industrial  (indústria  nacional).  Para  tanto,
considera essencial a intervenção do Estado nas relações de trabalho. Cria um Estado Intervencionista, não permita que
as relações de trabalho seja realizada de forma solta. De 1930 a 1940, o Estado brasileiro sai do zero para tudo. O
Estado Getulista produz uma enorme quantidade de leis estatais detalhadas de proteção ao Trabalhador. Desenvolve
uma legislação estatal trabalhista abundante. 
21 Lei nº 1.637 de 5 de novembro de 1907.
22 Lei nº 1869 de 10 de outubro de 1922, influenciado de Constituição de Weimar de 1919.
23 Decreto nº 21.396 de 12 de maio de 1932.
24 Decreto nº 22.132 de 25 de novembro de 1932.
25 Destaca-se que as Comissões tinham competência meramente conciliatória e o cunho decisório ficava a cardo do
Ministério do Trabalho, mediante laudo arbitral. E que as decisões das Juntas eram executas pelos juízes federais.
26 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13ª Edição. São Paulo: LTr, 2014, p. 98
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Espanha  (década  de  1970),  não  se  incorporariam  normas  justrabalhistas,  mas
principalmente diretrizes gerais de valorização do trabalho e do ser humano que
labora  empregaticiamente  para  outrem.  Mas:  incorporariam  princípios,
constitucionalizando-os além de fixas princípios gerais de clara influência na área
laborativa (como os da dignidade humana e da justiça social, por exemplo).

No Brasil é a fase marcada pela incorporação da Justiça do Trabalho como órgão do Poder

Judiciário nacional pela Constituição federal de 1946.

 Fase  de  Flexibilização:  um  conjunto  de  fatores  marcam  essa  fase.  Uma  crise

econômica iniciada na década de 70, pela crise do Petróleo, seguida por renovação

rápida  e  profunda  tecnológica  e  robotizada,  reestruturação  das  estratégias  e

modelos  clássicos  de  gestão  empresarial,  hegemonia  político-cultural  de  um

pensamento desregulatório do Estado de Bem-estar-social em prol da economia,

fizeram com quem os Estados repensassem o intervencionismo justrabalhista.

Na mudança de século, com o fenômeno da economia globalizada, quando a economia

passa a se internacionalizar27, o direito do trabalho passou por uma redefinição de seus valores, de

forma que o capital investe onde lhe derem condições melhores condições.

Trata-se de uma economia extremamente competitiva, com redução extrema de custos para

a produção. Economia rápida dinâmica. Além disso, o capitalismo do final do século XX assiste o

fenômeno do alto desenvolvimento da tecnologia, da robotização, da internet. 

O Brasil, passa por esta fase com alta taxa de desemprego (percentagem que trabalhadores

que não tem emprego formal, permanente) e desocupação (não consegue nenhuma ocupação, nem

mesmo um bico), que, somada a marcante morosidade do Poder Judiciário Trabalhista na entrega da

prestação jurisdicional, fez com que cheguemos a novembro de 2017, Reforma Trabalhista, Lei nº

13.467, e com ela a instituição dos meios de alternativos de solução dos conflitos trabalhistas.

Por isso, afirma-se que a economia dinâmica, competitiva, globalizada, com alta tecnologia

e altos níveis de desempregos e desocupação são incompatíveis com sistemas jurídicos rígidos, pelo

que seria incompatível com o direito do trabalho imperativo, protecionista. Incompatibilidade da

economia  globalizada  com  sistemas  jurídicos  rígidos,  como  o  Direito  do  Trabalho  –  normas

imperativas,  estabelecendo  direitos  muito  rígidos,  quem  acabam  por  engessar  a  economia

globalizada.

27  O capital passou a transitar pelo mundo sem obedecer às fronteiras de Estado.
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2 SOCIEDADE 5.0 

A Primeira Revolução Industrial, como já citado, ocorrida entre a metade do século XVIII

e a metade do século XIX, foi impulsionada pela invenção de máquinas a vapor e do uso da energia

hidráulica,  que  proporcionou  a  transformação  industrial  da  sociedade  com  as  ferrovias  e  a

mecanização do processo produtivo na indústria. 

No  final  do  século  XIX,  a  Segunda  Revolução  Industrial  é  marcada  pelo  início  da

produção  em massa,  proporcionada  pelo  uso  da  eletricidade.  O grande  marco  do  período  é  o

surgimento das linhas de montagem, como na produção do automóvel Ford Modelo T, em 1903,

produzido pela fábrica norte-americana Ford Motor Company e projetado por Henry Ford.

 A Terceira  ruptura  industrial,  iniciada  ao  final  da década de 1960,  é  ocasionada pelo

nascimento da internet e o surgimento dos computadores, que possibilitaram o uso da tecnologia da

informação e a automatização da produção, com a inserção da tecnologia no processo produtivo.

 Por sua vez, a Quarta Revolução, consoante Klaus Schwab, no livro “A quarta revolução

industrial”,  é  caracterizada  principalmente  por  avanços  tecnológicos  (inteligência  artificial,

robótica,  internet  das  coisas  –  IoT,  Big  Data,  armazenamento  em  nuvem),  com  a  fusão  de

tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. 

Em evolução à Industria 4.0, decorrente da quarta ruptura, tem-se falado em um processo

de transição para a Sociedade 5.0, que propõe um modelo de organização social, pautado no uso das

tecnologias desenvolvidas, como o Big Data, inteligência artificial e internet das coisas (IoT), com

uma gestão que combine estratégia, criatividade, velocidade e multidisciplinariedade, com foco na

criação de soluções para atendimento das necessidades humanas.

Essa transformação digital também tem reflexos nas tarefas jurídicas, o que tem levado ao

surgimento da advocacia 2.0 e das “lawtechs”, que buscam, por meio da integração digital e do uso

da tecnologia da indústria 4.0, solucionar tarefas rotineiras dos advogados e reduzir o tempo de

duração do litígio processual, redesenhando a forma de atuação do Poder Judiciário.

Tecnologias como a “machine learning”, dotada de inteligência artificial, e o uso do Big

Data,  por  meio  do  cruzamento  de  dados,  verificam  as  possibilidades  e  probabilidades  de

materialização de um acordo entre as partes litigantes. No mesmo caminho, o uso da jurimetria, a

partir da coleta de dados, é capaz de calcular as probabilidades matemáticas de procedência de uma

causa, bem como as teses jurídicas com melhor possibilidade de acatamento pelos tribunais.

Diante desse quadro de inovações tecnológicas e alteração da organização social, com a

exigência de desenvolvimento de um “QI Digital”, que compreenda e saiba aplicar as tecnologias

inseridas na sociedade, é criado um panorama propício ao desenvolvimento de meios alternativos de
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solução de conflitos com o uso de tecnologias que possibilitem maior precisão e velocidade na

resolução do fato conflituoso.

Neste sentido, caminhamos para a 5ª fase que forma o Direito do Trabalho, que seria a fase

atual da sociedade 5.0.

3 MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO

É sabido que inerente a existência humana é o conflito, e, que, juntamente com ele, seus

meios de solução. 

Segundo Mauro Sschiavi28, o conflito só existe devido à escassez de bens existentes na

sociedade e das inúmeras necessidades do ser humano.

Como já dito, o direito do trabalho é marcado desde sua concepção por grandes conflitos

econômico-sociais, uma vez que, é palco de diversas disputas de interesses, que podem ser coletivos

ou individuais do trabalho.

Na esfera processual, segundo Carnelutti29, surge o conflito, quando ocorre uma pretensão

resistida. Esta, também, é a definição tradicional de lide, que é processada e julgada pelo Poder

Judiciário Trabalhista, haja vista a violação da ordem justrabalhista.

A doutrina classifica, tradicionalmente, três formas de soluções de conflitos: autotutela30,

autocomposição31 e heterocomposição32.

A heterocomposição, por sua vez, é caracterizado pela presença de um terceiro possuidor

de poder decisório sobre as partes, ou seja, a solução não advém das partes, seja através da força ou

do consenso, e sim pela intervenção de um terceiro alheio ao litígio.

Segundo Alessandra Moura33: 

28 SCHIAVI,  Mauro.  Manual  de  direito  processual  do  trabalho:  de  acordo  com o  novo  CPC,  reforma
trabalhista – Lei n. 13.467/2017 e a IN 41/2018 do TST. 14ª ed. São Paulo: LTr, 2018. Pagina 35.
29 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. V. I. Campinas: Servanda, 1999. Pagina 77.
30 É a solução dada ao conflito pelas próprias partes pela força. Assim o mais forte impõe o sacrifício do direito ao mais
fraco. Destaca-se que a autotutela é proibida pelo sistema, é capitulado como crime de exercício arbitrário das próprias
razões. Excepcionalmente é admitida expressamente pela lei, exemplo greve, e mesmo quando autorizada, a autotutela
pode ser revista pelo Poder Judiciário, que pune os excessos.
31 Representa  uma  evolução  da  autotutela,  é  a  solução  do  conflito  pelas  partes,  através  do  consenso  (sacrifício
voluntario dos interesses das partes). Pode ser obtida diretamente pelas partes ou por intermédio de um terceiro, que os
auxilia a chegarem a um consenso sem exercer poder sobre as partes. Há quem entenda, que a desistência, a renúncia, a
submissão, a  transação,  negociações coletivas  e  acordos coletivos são meios de autotutela.  A autocomposição,  em
princípio, só pode ser revista no Judiciário quanto aos requisitos de validade e existência do Negócio Jurídico realizado
e não quanto ao conteúdo que é fruto da vontade das partes e sua validade e eficácia não depende de homologação do
Judiciário. O Código de Processo Civil privilegia a autocomposição e classifica a heterocomposição como última ratio. 
32 “A eliminação dos conflitos ocorrentes na vida em sociedade pode-se verificar por obra de um ou de ambos os
sujeitos dos interesses conflitantes, ou por terceiro. Na primeira hipótese, um dos sujeitos (ou cada um deles) consente
no sacrifício total ou parcial do próprio interesse (autocomposição) ou impõe o sacrifício do interesse alheio (autodefesa
ou autotutela). Na segunda hipótese, enquadram-se a defesa de terceiro, a conciliação, mediação e o processo (Estatal
ou arbitral).” Teoria Geral do Processo. 21 ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 22.
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Não é  o  terceiro  a  caraterística  significativa  da  heterocomposição,  pois  caso  a
figura de um terceiro esteja presente na solução do conflito, apenas para, auxiliar as
partes  a  delimitar  os  pontos  controvertidos,  ou  para,  aproximá-las  e  propor
alternativas de solução do litigio, estaremos diante da mediação e da conciliação,
respectivamente,  que  são  formas  de  autocomposição,  incentivadas  pelo
ordenamento jurídico pátrio, e disseminadas na seara trabalhista, por seu caráter
conciliador.

Para Mauricio Godinho Delgado34:

A diferenciação essencial entre tais grupos encontra-se nos sujeitos envolvidos e na
sistemática  operacional  do  processo  de  solução  do  conflito.  É  que,  nas  duas
primeiras modalidades (autotutela e autocomposição) apenas os sujeitos originais
em confronto é que tendem a se relacionar na busca na extinção do conflito, o que
dá origem a uma sistemática de análise e solução da controversa autogerida pelas
próprias pares (na autotutela, na verdade, gerida por uma única das partes).

As principais formas de heterocomposição são, a jurisdição e a arbitragem. O Brasil, ainda,

não possui tradição de resolução dos conflitos pela via de negociação e arbitragem, o que vem

causando a morosidade da entrega da prestação jurisdicional o acumulo no número de processos nas

varas trabalhistas, entre outros.

No entanto, os problemas do acesso da sociedade atual a jurisdição propõe uma ruptura da

crença tradicional para a busca de acesso efetivo das soluções dos conflitos, passamos desta forma a

analisar  o  meio alternativo  à  Jurisdição,  conhecido como Constelação Familiar  ou Constelação

Sistêmica. 

3.1 Constelação 

A Constelação Sistêmica é o atual assunto de reflexão no campo jurídico, constata-se a

aplicação dessa técnica terapêutica em várias áreas do Poder Judiciário, em especial nas varas de

Família. Esse método está amparado pela Resolução 125.2010 do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ),  que  dispõe  da  Política  Judiciária  Nacional  do  Tratamento  adequado  dos  conflitos  de

interesse  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  a  qual  incentiva  outros  mecanismos  de  solução  de

conflitos,  dessa  maneira  conceber  práticas  de  Humanização  no  Poder  Judiciário,  buscando  o

deslinde de pretensões resistidas e criação de soluções eficazes entre os envolvidos.

O método  fenomenológico  foi  desenvolvido  pelo  psicólogo  alemão  Suitbert  Hellinger,

conhecido  como  Bert  Hellinger,  cujo  sentido  se  infere  do  homem  e  sua  vivência,  diga-se  o

fenômeno.  Desse modo, é possível compreender a constelação sistêmica como uma prática da

33 MOURA,  Alessandra.  Reforma  trabalhista:  avanço  ou  retrocesso? /  André  Cremonesi,  Silvia  Nakano,
coordenadores – São Paulo: LTr, 2018, p. 95.
34 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13ª Edição. São Paulo: LTr, 2014, p. 1503.
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psicoterapia  sistêmica  fenomenológica,  concebida  no  posicionamento  físico  e  emocional  de

representantes, o Constelador e o Constelado, que expõe o seu conflito.

Nesse  sentido,  imperioso  citar  as  três  Leis  do  Amor  de  Bert  Hellinger  sendo:  o

pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber e hierarquia dentro do grupo. O pertencimento está

relacionado ao direito de pertencer a determinado grupo, de ser reconhecido. O equilíbrio entre o

dar e o receber, exprime a ideia de que ao passo que um indivíduo da algo de bom, aquele que

recebe  torna-se  grato,  doando  novam/ente  ao  sistema,  e  assim  sucessivamente.  Logo,  nesse

movimento  entre  doadores  e  recebedores,  o  amor  se  propaga.  Já  a  hierárquica  diz  respeito  a

necessidade dos novos integrantes de respeitar aqueles que os precederam.

Na esfera trabalhista essa técnica ainda não se propagou por todos os tribunais. Há relatos

de sucesso como no Tribunal Regional da 18ª região, da intervenção terapêutica em um caso de

Drogadição,  em que a  juíza  do  trabalho  Wanda Lúcia  Ramos  da  Silva  utilizou  a  Constelação

Sistêmica.

O processo  versava  sobre  o  pedido  de  vínculo  empregatício  com uma instituição  que

abrigava  dependentes  químicos.  Inicialmente  o  representante  do  abrigo  adiantou  que  não  faria

acordo por entender que não havia relação de emprego entre a reclamante e a instituição. A defesa

relatava  que a  reclamante  residia  nas  dependências,  pois  seu companheiro realizava  tratamento

psicoterapêutico, ademais que as normas internas proibiam a permanência de qualquer mulher no

local, uma vez que os abrigados eram homens abstinência química e sexual. 

Em contrapartida, na versão da reclamante, ela residia no abrigo junto com dois filhos do

casal, que realizava a função de coordenadora das atividades dos abrigados mediante remuneração

mensal.  Desempenhava  atividades  relacionadas  a  orientação  e  cuidados  dos  internos  como  o

preparo  de  refeições,  acompanhamento  dos  horários  de  levantar,  deitar,  fazer  atividade  física,

higiene, bem como era responsável pelas rotinas da casa, além de levá-los ao médico e dentista

quando necessário. Em seu depoimento disse que o homem com quem vivia saiu do abrigo e algum

tempo  depois  foi  morto  pela  polícia  em  uma  tentativa  de  assalto,  supostamente  em  surto  de

esquizofrenia.

Ocorre que pelo decurso de dois anos entre o desligamento e o ajuizamento da ação, a

demanda estaria prescrita,  desta forma,  caso fosse reconhecido o vínculo de emprego nenhuma

verba de natureza pecuniária seria devida à autora.

A magistrada então pediu as partes para conversar em separado, e seus procuradores. O

preposto  reconheceu  que  as  famílias  internavam  os  dependentes  e,  após  alguns  meses  os

abandonavam. No decorrer dos relatos e sensível percepção da juíza, então sugeriu ao reclamado

encerrar o processo por meio de um acordo que representasse, simbolicamente a contribuição que a
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reclamante prestou no período em que morou no abrigo. Conforme a magistrada conversou com a

reclamante,  pode  identificar  que  ela,  seu  pai  e  seu  companheiro  tinham  problemas  com  a

drogadição. A técnica da Constelação Sistêmica permitiu a Reclamante perceber o fluxo da vida

passando do pai para ela, sendo a repetição do destino uma forma de se aproximar do pai criticado,

julgado e excluído. Esse movimento em direção à reconciliação com o pai poderá permitir o acesso

de seus filhos ao fluxo de amor do pai deles.

Vê-se, pois, que a Constelação Sistêmica é um instrumento hábil para solucionar conflitos

que envolvessem preponderantemente emoções como: raiva, medo, tristeza, frustrações, repetições

de  padrão,  as  quais  agem  de  forma  consciente  e  inconsciente,  o  que  resulta,  portanto,  em

comportamentos não saudáveis, extremamente prejudicais ao meio ambiente do trabalho.

A análise  dessa  técnica  e  a  proposta  de  sua  utilização  na  Justiça  Laboral  é  de  suma

importância, tendo em vista que se faz necessário desafogar o Poder Judiciário pelo excesso de

processos em trâmite, os quais seriam resolvidos de modo humanizado e de maneira mais célere.

Além de compreender a causa motivadora dos conflitos trabalhistas, que envolvam a subjetividade

como eixo central da controvérsia, nesse sentido, interpretar a gênese desencadeadora dos conflitos

emocionais existentes entre os trabalhadores. Nesse sentido, o Poder Judiciário não teria o apenas o

condão de impor a decisão judicial às partes para que a seja cumprida de maneira temerária, mas

compreender a Justiça sob a ótica da sua função social.

Nos ensina a magistrada Wanda Lúcia Ramos da Silva: 

Uma Justiça que olha, nos processos, as pessoas e seus conflitos e emoções, e não
os números, as metas e a dogmática jurídica, é uma Justiça que serve às famílias, à
sociedade, à reconciliação, à paz; em suma, serve à vida.

Para  o  desembargador  Sansão  Saldanha,  a  técnica  “é  um  instrumento  de  equilíbrio

indispensável para a Justiça, pois proporciona uma proximidade maior do magistrado ao problema,

permitindo que ele identifique, muitas vezes, razões que podem estar ocultas e que são exatamente a

causa do conflito. A formação atende ao princípio básico do nosso sistema jurídico. A quantidade de

exigência social hoje é exponencial e, estando na mão do magistrado a oportunidade que é o dever

de resolver conflitos, é necessário o equilíbrio em todos os aspectos”35. (CNJ)

Importante  citar  o  objetivo  das  Constelações  Sistêmicas,  que  é  alterar  o  padrão  de

conexões conflituosas  vibracionais em desarmonia de determinado grupo. Nos ensinamentos de

Bert Hellinger36:

35 Extraído em 29 de novembro de 2019 ás 20h do site https://www.cnj.jus.br/constelacao-familiar-ro-conclui-1-curso-
para-juizes-sobre-a-tecnica/
36HELLINGER, Bert. O amor do espírito na Hellinger Sciencia®. Patos de Minas: Atman, 2009, p. 34. 

https://www.cnj.jus.br/constelacao-familiar-ro-conclui-1-curso-para-juizes-sobre-a-tecnica/
https://www.cnj.jus.br/constelacao-familiar-ro-conclui-1-curso-para-juizes-sobre-a-tecnica/
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Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos
relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os
limites  das  consciências  pela  compreensão.  Onde  as  consciências  cegam,  a
compreensão sabe; onde as consciências prendem, a compreensão libera; onde as
consciências  incitam,  a  compreensão  inibe;  onde  as  consciências  paralisam,  a
compreensão age; onde as consciências separam, a compreensão ama.

 É  fato  que  as  emoções  estão  intimamente  relacionadas  às  conexões  conflituosas

vibracionais, prova disso é o assédio moral, resultado da conduta de empregadores no mundo pós-

moderno, caracterizado por condutas abusivas de palavras ou atitudes que atingem a dignidade, a

honra, a integridade física ou psíquica. Em virtude disso gera o abalo da capacidade emocional do

trabalhador. Nesse sentido, a relação do trabalho e o ambiente laboral em que ela se desenvolve são

capazes de fornecer ao indivíduo grave tensão psíquica. 

Considerando que somente a sentença favorável, com a respectiva condenação pecuniária,

não seja capaz de amenizar os impactos causados à vítima do assédio moral, uma possível solução

para dirimi-los seria a Constelação Sistêmica.

Por  conseguinte,  as  Constelações  podem  orientar  as  partes  envolvidas,  quais  sejam o

assediador, a vítima e demais colegas de trabalho fornecendo importantes informações que não são

visíveis na esfera organizacional da empresa. Desta feita, não perpetuando ou repetindo padrões

comportamentais nocivos

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante reflexão proposta, pode-se verificar que a sociedade passa a caminha para uma fase

atual  da  sociedade  5.0,  de  forma,  que  a  4.0,  hoje  representa  uma  flexibilidade  das  normas

trabalhistas.

Isto  se  dá  porque  o  modelo  de  organização  social,  pautado  no  uso  das  tecnologias

desenvolvidas, como o Big Data, inteligência artificial e internet das coisas (IoT), com uma gestão

que combine estratégia, criatividade, velocidade e multidisciplinariedade, com foco na criação de

soluções para atendimento das necessidades humanas, necessita de respostas rápidas que desassocia

do panorama atual do Poder Judiciário e das leis imperativas protecionistas.

Verifica-se que a hegemonia do Poder Judiciária para a solução dos conflitos teve sua razão

histórica em existir e foi de extrema importância e necessidade para a evolução da sociedade, mas

que, no entanto,  no panorama atual, é necessário buscar meios alternativos para as soluções de

conflitos em nome da celeridade, da aproximação das partes, da desoneração dos cofres públicos,

acesso efetivo a solução do conflito e da maturidade das relações de trabalho, tendo em vista o

exacerbado  número  de  ações  em trâmite  no  Poder  Judiciário,  que  impede  a  efetiva  prestação
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jurisdicional,  de  modo  que  a  marcha  processual  se  prolonga  além  do  necessário,  trazendo

insatisfação aos jurisdicionados. 

Assim verifica-se a possibilidade de aplicação da Constelação como meio alternativo à

Jurisdição.
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O DIREITO DE EXISTIR COMO PESSOA NO MUNDO DO TRABALHO: O
ETERNO RETORNO DO DIREITO DO TRABALHO

IL DIRITTO DI ESISTERE COME PERSONA NEL MONDO DEL LAVORO:
L'ETERNO RITORNO DEL DIRITTO DEL LAVORO

Alessandro Severino Valler Zenni

RESUMO: Diante dos avanços tecnológicos e a transnacionalização das empresas com fluxos de
capital e circulação em esfera global, a escassez e precarização no mundo do trabalho ressente-se de
postura sintomática do direito do trabalho para que seja resguardada a dignidade da pessoa humana
e a construção de sociedade justa, fraterna e solidária. A racionalidade do homo faber  nos albores
da  industrialização  se  ressignifica  contemporaneamente,  empreendendo  os  mesmos  efeitos  de
controle, alienação  e desequilíbrio, agudizando a selvageria do capital, formulando o artifício do
“homem empresa”, regido pelas convenções privadas, donde os laboristas do  mundo do trabalho
vão  sendo estiolados classificados na fórmula binômica entre a miséria e a informalidade ou a
inventividade  e  engenhosidade,  subsumidos  às  regras  jurídicas  da  flexibilidade  e  da  liberdade
econômica,   decretando-se  a  agonia  do  direito  do  trabalho.  O mais-valor  exibe  o  contexto  da
apropriação do trabalho sem a correspondente proteção do laborista. A dignidade não subsume o
trabalhador contemporâneo e o capital sequestra o direito à especulação.

PALAVRAS CHAVE: Direito do Trabalho, Dignidade Humana, Capital Especulativo, Mais Valor

ABSTRACT:  In  considerazione  dei  progressi  tecnologici  e  della  transnazionalizzazione  delle
aziende con flussi di capitali e circolazione in una sfera globale, la scarsità e precarietà nel mondo
del lavoro risente di un atteggiamento sintomatico del diritto del lavoro in modo che la dignità della
persona umana e la costruzione di una società giusta, fraterna e solidale. La razionalità dell'homo
faber agli albori dell'industrializzazione si sta contemporaneamente risignificando, intraprendendo
gli  stessi  effetti  di  controllo,  alienazione  e  squilibrio,  accentuando  la  ferocia  del  capitale,
formulando l'artificio dell '"uomo corporativo", governato da convenzioni private, da cui i lavoratori
del mondo del  lavoro viene scomposto nella formula binomiale tra miseria e informalità o capacitá
e ingegno, sussunta sotto le regole legali della flessibilità e della libertà economica, che decreta
l'agonia del diritto del lavoro. Il valore maggiore mostra il contesto dell'appropriazione del lavoro
senza  la  corrispondente  protezione  del  lavoratore.  La  dignità  non  sussume  il  lavoratore
contemporaneo e il capitale dirotta il diritto alla speculazione. 

Diritto del lavoro, Dignità umana, Capitale speculativo, Più valore

1 INTRODUÇÃO

O problema que se põe a solucionar neste artigo diz com a realização da dignidade da

pessoa  humana como valor político-jurídico, neste contexto histórico de homo roboticus, em que a

tecnologia instrumentalizada  pela  razão consorciada ao sistema econômico da máxima eficiência,

detrai características fenomenológicos e existências do ser humano, máxime sua capacidade afetiva,
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volitiva  e  inventiva,  cujo  caris,  outrora,  realizava-se  na  poyesis,  genuinamente  resultante  do

trabalho  livre,  além  de  empecer  a  solidariedade,  princípio  matriz  de  uma  cultura  milenar  de

cristianismo pautada no frater.

A  dramática  exposição  da  humanidade  ao  mundo  sem  trabalho  é  outra  face  do

contemporâneo, ao mesmo instante em que o capital se faz implacável e notadamente especulativo,

ditando  as  malhas  pelas  quais  o  direito  há  de  prescrever  os  seus  comandos,  abdicando  do

humanismo ao predicar o sistema econômico e o lucro. No mesmo instante em que rui o direito do

trabalho, decreta-se o homem empreendedor, uma plêiade de normas jurídicas dispõe-se a alavancar

a legalidade da especulação e do lucro.

Se historicamente o direito do trabalho se pare de uma revolução sociológica espolcada da

máxima exploração da energia  de  trabalho,  da mais  valia  e  do lucro,  contando com denúncias

emblemáticas  das  categorias  da  alienação  e  do  fetiche,  sobretudo   o  papel  do  direito  na

artificialização do sujeito autônomo que manifesta sua vontade no mundo do mercado, regido pelo

laissez faire e “mão invisível”,  esse cenário de redução da vida à nudez de uma classe não cessa de

se reproduzir, evidenciando uma história impiedosa e plena de escansões, onde dignidade humana já

não passa de uma flatulência da voz.

A conquista  do  Estado  Social  de  Direitos  que  tem  na  gênese  o  direito  do  trabalho,

hipertrofia-se como projeto democrático emancipatório da modernidade e, vencido o Século XX,

dá sinais de falência, afrouxando regras, malgrado valores constitucionais fundantes erigidos como

cláusulas pétreas.  

O mais drástico retrocesso social é alimentado pela instrumentalidade da razão, cuja força

motriz do trabalho morto expõe a fragilidade dos trabalhadores, minguados em posto de trabalho,

no modus operandi da exequibilidade da energia laborativa, no seu existir. Há um rótulo desgastado

de trabalhador que já não se engaja sem os requintes da alta qualificação tecnológica, ameaçado de

reduzir-se a  um dado numérico  no rol  do sistema,  auferindo renda básica  universal,  mantendo

qualquer  sorte  de  consumo,  para  que  a  acumulação  se  restrinja,  ainda  mais,  nas  mãos  de

pouquíssimos grupos que controlam os oito bilhões de habitantes e, ao final, todo o bios do planeta.

Assim como caos pensou o universo e, por um resvalo inconsequente, tornou-se refém de

sua criação, também no antropocentrismo, o imago dei substitui a metafísica, e no devaneio de se

por   a  criar  o  projeto  emancipatório,  articula  a  ciência,  sucumbindo  à  sua  criação,  estando

enclausurado  e  refém  da  racionalidade  tecnológica,  sem  medida  e  consequência,  no  cenário

paradoxal à luz da ciência, de  pós-verdade.
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O que restava de solidariedade no plano jurídico traveste-se de liberdade econômica, para

mostrar  uma  face  reptiliana  de  controle  racional  absoluto,  lógica  e  números  impõem  seu

predomínio, a emoção e a amalgama da fraternidade, outra vez, ofuscam-se à luz do logos. 

O que de humano resta à humanidade, senão o recurso aos direitos humanos, como formas

de resistir ao capital predatório que aniquila e nudifica, precariza e objetifica, aliena e ideologiza. 

2 AS SOMBRAS DO DIREITO DO TRABALHO

Recentemente o Brasil passou pela indecorosa reforma trabalhista que alterou mais de cem

dispositivos  da  legislação  mínima  que  regulava  os  direitos  e  obrigações  na  esfera  laborativa,

fazendo o desequilíbrio se acentuar entre capital e trabalho.

Sob pretexto de que o regime jurídico brasileiro estaria engessando a modernização do

setor econômico, na calada da noite, descumprindo todas as recomendações do direito internacional,

máxime  da  OIT,  o  Congresso  Nacional  preteriu  discussões  democráticas  cuja  participação  das

entidades  sindicais  haveria  de  ser  imprescindível  e  reticente,  e,  afrontando princípios  e  valores

constitucionais, debilitou, ainda mais, a parca e frágil proteção dos hipossuficientes.1 

O grande mote para dilaceração do direito do trabalho, com expressiva reforma em temas

nevrálgicos  como  afrouxamento  da  norma  mais  favorável,  terceirização  irrestrita  em  todas  as

atividades  da  empresa,  ampliação  demasiada  de  matéria  submetida  à  negociação  coletiva  em

detrimento do direito mínimo positivado, emolduramento do Judiciário trabalhista às prescrições

expressas do direito positivo, inauguração da arbitragem em direitos individuais trabalhistas por

ocasião  da  figura  do  empregado  hiperssuficiente,  admissibilidade  de  conversão  de  relação  de

emprego  em  autônoma  mediante  “pedágio”,  autorização  legal  para  compensação  individual,

inclusive  em  jornada  de  12  horas  de  trabalho,  classificação  de  temas  irrenunciáveis  de  meio

ambiente do trabalho em normas flexíveis e disponíveis como jornada de trabalho, rotulação de

verbas salariais em categorias indenizatórias, além da tentativa de filtragem de acesso à Justiça do

Trabalho, entre outros aspectos, dá-se em nome da criação de novos postos de trabalho, e fazer face

à revolução tecnológica e indústria 4.0 que estariam estagnando a oferta de emprego.

Foram disparadas mais de duas dezenas de ações de controle direto de constitucionalidade

perante o Supremo Tribunal Federal, a despeito de os temas sintomáticos da reforma trabalhista

1 São diversas as Convenções Internacionais afrontadas pela reforma levada a cabo no plano do direito do trabalho
brasileiro, destacando-se o tegumento da Convenção n. 144, da OIT, cuja recomendação é de suscitar debate popular
sobre significativa alteração da legislação do trabalho, além das Convenções  98 e 154 , da OIT que impunham o
diálogo sindical a propósito da reforma trabalhista.
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terem sido prenunciados pelo afrouxamento da proteção no próprio Sodalício, ao menos em relação

à tese do negociado sobre o legislado e da terceirização ampla em todas as atividades da empresa.2

Desperta o texto especial atenção ao panorama do trabalho, porquanto a espécie humana,

para além de prover a existencialidade mínima e vital a partir da faina, encontra no espaço laboral

possibilidades plenas de solidarizar-se, vislumbra-se integrante e pertencente ao grupo, emancipa-se

em liberdade, imita o Imago Dei no atributo da criação. 

Vencidas  as  mazelas  inaugurais  de  associar-se trabalho a  animalidade,  com tempos  de

escravidão,  resistir  a  alienação  e  reificação  denunciadas  no  Manifesto  Comunista  quando  já

plasmada  a  liberdade  como  elemento  da  relação  de  trabalho,  constitucionalizado  como  direito

fundamental  o  Direito  ao  Trabalho  e  os  Direitos  dos  Trabalhadores,  cláusulas  pétreas  de

documentos  democráticos  dos  Estados  de  direito,  curiosamente,  como  na  roda  de  samsara,

retroagem-se as tutelas e proteções, seja de oferta de trabalho, tragadas pela tecnologia, seja das

garantias, sucumbindo estabilidade, condição mais benéfica, continuidade e norma mais favorável.

E o que não dizer da vedação ao retrocesso dos direitos sociais como critério hermenêutico pós-

positivista.3

Mesmo admitindo  que  o  contemporâneo  traz  desafios  ao  direito  com a  modernização

tecnológica, v.g. a uberização e a indústria 4.0, a internet das coisas e modalidade  sui generis  de

execução laborativa, diluindo, de certa forma, o clássico conceito de subordinação, o fato é que em

instante algum o capital se propôs a contemporizar as mazelas no mundo do trabalho, especialmente

buscar a harmonização com o valor social do trabalho, afinal o texto constitucional os erige, ambos,

além da dignidade da pessoa humana, como fundamentos da República Federativa do Brasil.4

Se não passou despercebido de Marx categorias  do jaez da alienação e  ideologia,  que

tocam expressivamente no problema atual, conquanto lá,  como aqui,  a reificação do laborista o

mantém imune à tomada de consciência de seu projeto existencial, a fortiori por supor-se titular na

condição de sujeito de direito dotado de dignidade enquanto pessoa humana, o que sobe de um

2 Antes do projeto de reforma trabalhista o STF, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, desnaturou o
direito  do  trabalho,  precarizando  as  relações  empregatícias  na  polêmica  decisão  que  acolheu  o  argumento  da
inconstitucionalidade do ato normativo do Enunciado 331, do TST, sob argumento de que a livre iniciativa não tem
peias no sentido de selecionar atividades passíveis de terceirização, enquanto em outro recurso extraordinário o Tribunal
admitiu que as negociações coletivas amplas conformam com o princípio da democracia e a autonomia coletiva. 
3 Canotilho, designando-a de cláusula não reacionária, ensina que os direitos sociais constitucionalizados inadmitem o
retrocesso social, e mesmo que as regras previstas nos Textos Constitucionais possam ser programáticas, uma eficácia
positiva  imediata  exultaria  na  vedação  à  retrocessão  de  valores  sociais  insculpidos  no  plano  jurídico-político.  In
CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. Edição. Almedina, 2.003.
4 O Estado moderno é resultado dessa dialética, com polaridade e implicação, a que se faz reportar a história, entre
capital  e  trabalho,  bastando minuciosa  atenção  aos  contratualistas,  especialmente  os  empiristas  ingleses  Hobbes  e
Locke, para quem a livre iniciativa ( lucro) passara a ser liberdade inquestionável, arregimentada a partir do trabalho e
mediante o afastamento do Estado das relações do mercado, sem antes exigir-lhe tais garantias. Sobre as bases do
princípio  da  autonomia  de  contratar  e  pacta  sunt  servanda,  fundou-se  o  projeto  politico-jurídico-econômico  da
modernidade, estampando tais valores nas Constituições de forma generalizada. LOCKE, Jonh. Segundo Tratado sobre
o  Governo Civil. 
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dente na engrenagem sistêmica alienante ideológica, é que, ao menos, nos economistas clássicos

qualquer preocupação com a propagação das riquezas se lançava à teoria5; entrementes, a versão

neoliberal do Estado, para além de se expor a promessa irrealizada6,  não tem peias em fazer o

controle absoluto sobre  o modus vivendi do planeta, sem pejo e reservas, a ponto de, vivenciada

experiência  traumática  de  pandemia,  os  grandes  grupos  econômicos,  não  mais  de  quarenta

espargidos pelo mundo, aumentarem seiscentos bilhões em lucros, fazendo padecer quatrocentos

milhões de desempregados.7

Há um despautério de indecência na distribuição das riquezas e oportunidades, e o direito,

atônito à desigualdade, lança-se a contribuir com pautas especulativas, acirrando a competitividade

entre países para infusão de decisões jurídicas confluindo para oceano de desnudados, afogados em

ondas geradas por iates do capital  especulativo.  A resistência não vem sequer da academia dos

juristas trabalhistas, paralisados diante da avalanche de ameaças de supressão de postos de trabalho,

substituição  de  labuta  viva  por  trabalho  morto,  assumindo  postura  de  conformidade  aos  fatos,

quando, o direito, como devir, está emprenhado de ética e radicalmente fundado na dignidade da

pessoa humana e valor social do trabalho.

Ou seja,  a inegável precarização do direito laboral se faz mediante discurso de que os

direitos  sociais  estariam contaminando o acesso ao trabalho formal,  que a competição entre  as

empresas estimularia o fluxo produtivo e o desenvolvimento econômico seria uniforme atingindo,

igualmente, as classes mais pobres, dos trabalhadores. Em um circuito de liberdade econômica e

menor interferência no domínio das relações trabalhistas, o labor colheria seus louros sem grandes

intempéries ao fator humano. Com aval de juristas e da política, o Estado, de autor do traçado das

políticas econômicas nacionais, subsidiando a empresa cujas linhas de crédito eram oferecidas pelo

capital financeiro, tornou-se aquele a suportar os gravames da pobreza e da miséria, enquanto as

empresas ficam assujeitadas ao domínio dos financistas.8 A consequência dessa alteração radical nos

5 Essa foi a preocupação de Stuart Mill, por exemplo, que mesmo sugerindo um critério avesso de distribuição da
justiça  no  fator  mérito,  supunha  que  a  contemplação  com benefícios  jurídicos  àqueles  que  já  usufruíam de  mais
condições, haveria de fomentar o maior prazer ao maior número de pessoas, tal assertiva, no contemporâneo, está longe
de resplandecer, com maior razão diante do capital especulativo que não se importa com a circulação das riquezas e a
geração de distribuições. 
6 Pickety em caudaloso ensaio escancara a concentração de renda já nos albores da economia moderna, fazendo gravitar
a riqueza no domínio dos mesmos grupos até o presente instante.  In PICKETTY. Thomas. O Capital no Século XXI.
Tradução de Mônica Baumgartem de Bolle. .Editora Intrínseca: Rio de Janeiro, 2.014.
7 Relatório Oxfam Brasil anuncia que empresas como Amazon, Blackstone Group, Lloyd Blankfein, Microsoft, Apple,
Google  e  Facebook,  Merck,  Johnson  e  Johnson  e  Roche,  por  exemplo,  priorizaram  seus  lucros  no  período  do
COVID19, cortando custos e influenciando poderosamente as tomadas de decisões político-jurídicas para padronizar
ações  de  governo  na  contenção  da  crise,  deixando  quinhentos  milhões  de  miseráveis,  quatrocentos  milhões  de
desempregados, quatrocentos e trinta milhões de pequenas empresas falidas, e cem empresas hipertrofiadas no mercado
de capitais e ações, crescendo cerca de três trilhões de dólares a partir de março de 2.020. Essa tragédia que computa a
história exibe a injustiça inomitível com que a economia da especulação estiola vidas e liberdades humanas. Acesso em
14.09.20 www.oxfam.org.br. 10:00.
8 L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au marché total. Paris: Seuil, 2010, p. 58 e seguintes.. 

http://www.oxfam.org.br/
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papéis do Estado, da empresa e dos trabalhadores, é de redução abissal de garantias sociais pelo

direito e pela política, o empobrecimento de um contingente enorme de seres humanos, a falência

produtiva e a acumulação do lucro no reduzidíssimo percentual social  dos já escandalosamente

abastados.

A risível conformidade ao nível máximo da indignidade deflui de textos celebrados nos

meios acadêmicos àqueles que professam novel modelo de sociedade pautada no homo ludens9 que

transitará  entre  divertir-se  em  jogos  competitivos,  possivelmente  rebuscados  pelo  aparato

tecnológico, consumir e ser assistido pela renda básica universal, sofrendo a sintomática  ressecção

de projeto existencial cujas potencialidades pudessem ser expandidas e tornadas ações concretas. O

império da economia desencadeia a imortalidade da tecnologia e o sepultamento da ontologia. Um

resto  de  vida  escoa  pela  história  humana  decretando  a  ambiguidade  do  progresso,  apogeu

tecnológico  contracena  com futuro  de miséria  existencial.  Superabundância  de  bens,  talentos  e

oportunidades aos que mais concentram, indigência àqueles que menos dispõem de tudo.10

Outrossim, enquanto não se incrementar tal projeto vindouro, o esmaecimento da proteção

ao laborista, entrelaçado à difusão do trabalhador bem sucedido que assume o risco de seu munus11,

aponta à precarização desse humano que subjaz no exercício da faina, gerando o mais valor ao

tomador das atividades laborativas.

3 A MAIS VALIA NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA

Se  as  formas  de  subordinação  no  contemporâneo  já  não  espelham  as  metodologias

clássicas que gestaram o direito do trabalho, em nome do princípio in dubio pro misero, consagrada

fórmula hermenêutica nesse ramo específico do direito, cujas bases remontam à justiça distributiva

e o reconhecimento da fragilidade do humano faber, imperativo que a tutela ao hipossuficiente seja

9 Huizinga desenvolve um tratado sobre o homo ludens, assinalando que o jogo, como parte da existência, pressupõe-se
a quaisquer outros valores abstratos, incluindo bem, ético, deidade, estando tão imbricado à humanidade como parte de
seu processo cultural basal.  Huizinda aduz literalmente que o “ jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida
dentro  de  certos  e  determinados  limites  de  tempo  e  de  espaço,  segundo  regras  livremente  consentidas,  mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e
de uma consciência de ser diferente da 'vida cotidiana'.” In HUIZINGA. J. Homo Ludens. Les Essais XLVII. Tradução
João Paulo Monteiro.  Paris: Gallimard, 1.971, p. 33.
10 A sociologia tem se debruçado sobre a ensinança de Mateus no capítulo 25, versículo 29: “Pois a quem tem, mais lhe
será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado.” METON, Roberto. The
Matthew effect in sciense Science CLIX ( 1.968), p. 56.
11 São reticentes as novas formas de trabalho que sugerem autonomia, com assunção de riscos pelo laborista, sendo
emblemática a figura do trabalhador de Uber, como modelo de crowdwork, esse trabalho de multidão que se integra ao
sistema de produção, mas também a inteligência humana requisitada pela Amazon no segmento Mechanical Turk, ou os
desafios lançados por empresas como Procter & Gamble e Exxon em que a própria empresa se torna detentora do
método de solução, com possibilidade de patentear a inovação, sendo em todas as táticas do capital contemporâneo o
trabalhador na forma crowdwork, o tomador experimenta considerável redução do custo de produção, os laboristas
supõem-se autônomos porque definem suas jornadas e o pensam auferir acréscimos e extras pela faina, mas acabam se
tornando a principal fonte de receita, e ainda assim não estarão albergados por qualquer regime de proteção jurídica. 
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expansiva  e  não  o  contrário,  com a  retirada  impiedosa  das  garantias  sociais  acumuladas  pela

história. 

Essa ideia subjaz da natureza alimentar do direito do trabalho, a marca impreterível da

vedação ao retrocesso social  comunicada do texto constitucional  ao  legislador,  administrador  e

julgador, como, ainda, porque um principio próprio da interpretação do direito do trabalho excogita

o fator ampliativo das garantias, a saber, o pro misero.

Ainda que assim não fosse, no plano dos direitos humanos, e não há dúvidas de que o

direito  do  trabalho  se   classifica  entre  os  direitos  humanos12,  o  entendimento  reinante  é  da

interpretação pro homine, assoberbando o laborista de garantias, que se não são do pleno emprego

na esteira da CLT, ao menos devem lhe render a caução dos trinta e quatro incisos do art. 7º, da CF. 

Alhures o conceito de subordinação, para acoplar as relações de trabalho e prestar-lhe os

devidos  direitos,  impeliu  os  juristas  e  a  jurisprudência  à  leitura  de  forma  estruturante  de

dependência,  independente  do  critério  subjetivo  no  ato  de  obedecer  e  se  assujeitar,  senão

investigando a natureza da prestação de serviços e a confluência com os objetivos econômicos do

tomador do trabalho.13

Em  trabalho  de  fôlego  Elizabete  Leal  Silva  apresentou  as  fórmulas  sob  as  quais  os

trabalhadores  do  Século  XXI  estariam  revestidos  de  tutela  do  Estado,  pela  luz  do  direito  do

trabalho, desenvolvendo os conceitos de subordinação estruturante e, mesmo tomando de arrimo a

definição  de  parassubordinação  do  direito  italiano,  o  contrato  de  projeto,  declinando  nome de

doutrinadores  de  escol,  subministra  a  proteção  trabalhista  estampada  na  Constituição,  com

finalidade de emancipar o laborista nas investidas do capital, assinalando a uma extensão de direitos

aos parassubordinados14, o que, ulteriormente, vislumbrou-se, por exemplo,  na legislação brasileira

relativamente ao trabalhador cooperado ( Lei 12.690-12)

Outrossim,  esgarçou-se  a  proposta  de  máxima  proteção  ao  trabalhador  em  face  da

subordinação diante de modelos de labuta sui generis exsurgidos da revolução tecnológica, sem, no

entanto, deixar de existir o mais valor no exercício do trabalho.

12 Eis o comando do art. 23, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1.948:  Artigo 23 I)
Todo o  homem tem  direito ao  trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de  trabalho e à
proteção contra o desemprego.
13 COUTINHO, Aldacy Rachid. Poder punitivo trabalhista. São Paulo: LTr, 1999. p. 26
14 SILVA,  Elizabet  Leal.  Emancipação do Trabalhador e  Dignidade do Trabalho.  Porto  Alegre:  Sérgio  Fabris
Editor, 2011.
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4  RECONFIGURAÇÕES  À  PROTEÇÃO:  O  MAIS  VALOR  NAS  RELAÇÕES  DE
TRABALHO E COMO FATOR PROTETIVO DO LABORISTA

As inúmeras modalidades de trabalho que ainda restam, segundo os céticos, aqueles cujo

desenvolvimento  imprime  autonomia  e  liberdade  ao  trabalhador,  a  quem  cabe  a  decisão  e  as

escolhas sobre como desempenhará a faina, os horários e jornadas vertidos, local de sua realização

entre outros aspectos, sem mencionar que a disposição do veículo, o smarphone, meios físicos como

o computador e demais equipamentos eletrônicos, são de sua alçada. 

Aparentemente  essa  diversidade  de  trabalhos  prestados  não  ensejaria  mais-valor,

discutindo-se mesmo o valor de uso na prestação laborativa. Inquestionável que o valor de uso da

mercadoria na força de trabalho se faz palpável, a despeito de o laborista ter recorrido a novos

procedimentos, como o investimento em ferramentas e qualificação de mão de obra, e amealhando

conhecimento e instrumentos, o que supõe dedicação e desembolso, passa a vender a energia de

trabalho. Uma espécie de guinada dos meios de produção ( custo fixo) do capitalista ao laborista se

apresentará,  ao  derradeiro  remanescerá   parte  da  incumbência,  aliviando  o  tomador  do  capital

adiantado,   mas em nada se transforma o contexto  da  alteridade  e  da  alienação da energia  de

trabalho, ao contrário, a oneração e o desequilíbrio são ainda maiores de um para com o outro. O

fator comutativo do contrato passa a ser questionável.

Com essa novel faceta de prescindibilidade do capital adiantado pelo tomador do trabalho,

ainda assim parte desse capital fixo que se conserva como valor durante o processo produtivo recai

ao  contratante  da energia  de trabalho.  Há,  sobretudo,  investimento  em tecnologia,  plataformas,

startups, marketing, além de capital circulante, com desembolso efetivo e imediato para promover o

exercício  da  atividade  econômica,  mas  não  se  pode  olvidar  que  o  trabalhador  contemporâneo

assumirá parte da estrutura do negócio, sucumbindo a perda do valor de uso, como, por exemplo, a

desatualização dos equipamentos, e a imprecação de reinvestimento no capital fixo, sob pena de não

ter mantido o pacto firmado.

Ora, esse capital industrial dos tomadores de trabalho que contam com a malha de controle

da  atividade,  ainda  de  forma  mais  portentosa  diante  das  condicionantes  apresentadas  pela

tecnologia,  categorizando  o  que  Marx  denominava  de  capital  industrial,  ou  seja,  um  modus

operandi de apropriação do mais valor e de sua criação, forjando a adesão ao sistema de produção

em suas novas bases, novas técnicas utilizadas, outra organização social constatada, algo que se

evidencia com solar clareza. Quem teria possibilidade de reagir aos novos “postos de trabalho” 

Isso se mostra evidente, ante a redução dos postos de trabalho dado o avanço das formas

mortas da prestação de trabalho, máxime pelo advento da indústria 4.0, e a internet das coisas,

redundando em minimização do valor da hora trabalho ( trabalho vivo) com a injunção de, acaso
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mantida a função do trabalho vivo, corresponder ao trabalhador um desempenho extraordinário,

com  suporte  parcial  dos  riscos  diante  de  investimento  em  capital  fixo,  como  dito  alhures,

categorizando-se uma moldura deveras diferente das condições sociais e econômicas atualmente

pautada na reestruturação produtiva.

Há um aspecto basilar nessa caricatura de sistema produtivo do modelo capitalista recém

infundido.  O custo de  adiantamento  do capital  passa  a  ser  diferido,  dependente  que  o  será da

concretização  do  produto  (  ou  serviço),  isso  porque  nas  palavras  de  Oliveira  a  reserva  de

trabalhadores que diariamente se inserem na cadeia produtiva, de forma precária e não permanente,

vão declinando a forma jurídica Estado Social, que não deixará de ser grande empecilho ao lucro,

pois  já  não  se  cogita  de  custo  fixo  próprio  do  direito  do  trabalho  e  seu  ônus,  senão  de  uma

retribuição  pura  e  simples  pela  energia  de  trabalho  prestado,  sem  que  isso  possa  significar

antecipação  do  capital.  Esse  custo  de  produção,  muito  diferente  das  regras  trabalhistas  que  o

transformam em antecipação,  converte-o em custo  de capital  condicionado ao efetivo  valor  do

trabalho.15

Se o trabalho, no modelo capitalista, corresponde ao valor de uso, enquanto mercadoria-

energia laborativa, há algo que merece ser ressaltado. O trabalhador passa a ser o investidor de sua

própria  ferramenta  de  trabalho,  empenhando-se  em  aprimoramento  e  gabarito  profissional,

sobretudo  expandindo-se  tecnologicamente,  tudo  isso  para  poder  converter  a  sua  mercadoria

trabalho em objeto de alienação mediado pelo contrato. Isso evita que o próprio tomador antecipe,

como capital fixo, em equipamentos e tecnologia, vindo a desembolsar somente a energia laborativa

no ato da execução do labor, e tão somente a hora-trabalho, ou salário por produtividade.

À medida em que o detentor das novas formas de oferecimento de trabalho ao laborista

deixa de alimentar o custo fixo de seu negócio durante certo tempo, poupado que fica de verter em

bens ( veículos, maquinários, cursos profissionalizantes etc.), vai acumulando em mais-valor e o

reverte na produção ( mais tecnologia, plataformas, marketing) ou mesmo no mercado especulativo.

Enquanto isso, mantém a gestão da atividade econômica, incluindo a qualidade da prestação de

serviços do trabalhador,  por mecanismos digitais  de controle,  direta  ou indiretamente,  como na

hipótese de Uber, com a avaliação feita pelos clientes consumidores. 

Ou seja, o ciclo da produção não deixa de angariar a energia de trabalho alheia mediante

fiscalização  e  controle,  com  abstenção  de  reinvestimento  em  custo  fixo,  extraindo  de  forma

contundente o mais valor para o reaplicar no negócio ou no mercado financeiro. Um fenômeno,

assaz  extraordinário,  ocorre  nessa  nova  modalidade  de  capital,  ao  adquirir  a  força  de  trabalho

contemporâneo,  também  o  faz  por  vias  subliminares  parte  da  atividade  produtiva  que  se  fez

15 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à Razão Dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2.003, p. 136.
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transferir ao próprio laborista, ampliando, assim o mais valor, e, a par disso, somente desembolsa na

aquisição  da  mercadoria  trabalho  mediante  a  execução  da  tarefa,  tendo  uma  espécie  de  custo

diferido. Esse mais valor embolsado com a economia de custo de produção fomentará um lucro

ainda maior, porquanto a relação entre mais-valor e capital total investido pelo tomador fica ainda

mais evidente.

E a internet das coisas vai arrebanhando uma massa de trabalhadores que já não fazem

destes  modelos  “autônomos”  de  faina  um  complemento  de  renda,  tratando-se  de  atividade

permanente e informal, implicando a inauguração de uma nova forma de organização produtiva e

social, em que o direito do trabalho, negando  sua gênese, bate em retirada porquanto visto como

entrave, muralha que há de ser destruída, para fortalecimento do lucro.

A vulnerabilidade que abarca os laboristas é de solar clareza. Arcar com parte do custo fixo

da produção, propiciando uma ampliação no ciclo de reinvestimento dos tomadores que controlam o

capital, que, a partir do mais valor obtido da prestação de trabalho por conta alheia, aplicam no

mercado  financeiro,  consolidando,  com  os  lucros  estratosféricos,  a  maximização  do  negócio,

abocanhando, cada qual em seu setor, grandes fatias de mercado. Ao laborista não resta alternativa

senão aliar-se às plataformas, subsumir-se trabalhador às estratégias e paradigmas empresariais16,

incluindo o valor da mercadoria trabalho, definida como sempre o foi pelas regras do “mercado”,

com o agravante de que, agora, para consolidação de uma prestação de serviço ou fornecimento de

produto, no período de experiência entre empresa e consumidor, a redução de preços seja extraída,

também, do valor mercadoria trabalho.

Fundamental  abrir  digressão  para  sublinhar  que  os  equipamentos  do  trabalhador,  em

instante  algum,  poderão  ser  subentendidos  como  capital,  porquanto  sendo  massa  de  meio  de

produção, deixam de ter o sentido de valorização para o laborista, ao mesmo instante em que o

laborista manobrado pela linguagem algoritma das tecnologias das tomadores, aguçam o desejo de

empreender,  com  sucessivas  metas,  desafios,  volume  de  produção,  escores  criados  na  mesma

plataforma que cumpre um papel para além da subordinação clássica.17

16 Basta se reportar aos motoristas Uber que, além de investirem no veículo, manutenção, limpeza, guloseimas para
antecipar avaliação, ainda ficam à mercê da definição do preço dos serviços prestados às estratégias da plataforma,
sempre avaliando o laborista por intermédio do cliente, passando uma pseuda impressão de que inexiste o supervisor, os
horários são livres, o motorista é o empreendedor do próprio negócio, que está fazendo a competição com seu par no
âmbito  da  própria  plataforma.  Se  a  pessoalidade  com  a  organização  Uber  inexiste,  como  ocorre  em  todos  os
crowdwork, essa indiferenciação uniformiza e aliena em níveis quase absolutos, porque mantém a marca da alteridade
na relação de trabalho, com extração otimizada de mais valor e consequente lucro à tomadora do trabalho, sem descurar
da  captura  do  trabalhador  pela  linguagem  algoritma  da  tecnologia  lançada  pela  plataforma,  definindo  padrões,
comportamentos e expectativas do prestador do trabalho. In LEME, Ana Carolina Reis Paes. Uber e o uso do marketing
da  economia  colaborativa.  In  LEME,  Ana  Carolina  Reis  Paes;  RODRIGUES,  B.A.;  CHAVES  JUNIOR,  J.E.R.
Tecnologias disruptivas e exploração do trabalho humano. São Paulo: LTR, 2017, p. 77-88
17 Cesar Bessa, em monografia que lhe rendeu titulação de doutorado com nota máxima, louvor e distinção, esclarece
que, para além da subordinação enquanto emanação de ordem e sucessiva obediência que defluem do direito-contrato,
encerra-se no humano um desejo psíquico mais próximo de uma miscelânea entre Eros ( vida) e Tanatos ( Morte), tal
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Os aparatos que despertam desejos e pulsões nos seres humanos consorciam tecnologia e

neurolinguagem, impondo padrões e comportamentos humanos, superestimando a mais valia, tanto

no critério absoluto, como alongamento de jornada, quando no seu contexto relativo, reduzindo o

valor do trabalho diante da galopante concorrência ao engajamento nesse modelo de trabalho por

outros  trabalhadores.  Isso tudo não inibe  as  empresas  de  imporem critérios  e  metodologias  de

trabalho, descentralizando a atividade fiscalizatória ao cliente, cujos índices finais são aferidos por

uma nota mínima de avaliação, acumuladas as pontuações dos mais diversos escores sugeridos pela

própria plataforma.

São reticentes as formas de trabalho mediadas por tecnologias e plataformas, à guisa do

Uber,  Chefex  (  contratação  de  chefe  de  cozinha),  DogHero  (  Hotel  de  cães),  Sontra  Cargo

( agenciamento digital de motoristas e transportadoras), Fitfy ( profissionais da educação física para

aulas específicas de personal treiner, mas o traço comum entre todas empresas ea arregimentação

dos  trabalhadores  está  na  indiferenciação  inicial  na  contratação,  as  metas  fixadas  mediante

tecnologias, a assunção de parte dos custos fixos do capital pelos laboristas, e, sobretudo, redução

do capital permanente antecipado pelo tomador, a retribuição salarial pautada em produtividade e,

acúmulo  de  mais  valia,  lucro  e  especulação  financeira  por  conta  de  maiores  sobras  e

prescindibilidade de reinvestimento do próprio negócio.

Inegável  que  o  direito  se  afirma  como  instrumento  de  resistência   diante  de  posturas

imorais e antiéticas tais quais as ventiladas no presente excurso, onde a mão de obra é solapada e o

modus  operandi  da  prestação  laboral  é  definido  aprioristicamente,  via  aparatos  tecnológicos

altamente portentosos, os laboristas participam com suporte de parte do custo fixo de produção,

ampliam  as  jornadas  de  trabalho  e  assujeitam-se  a  preços  irrisórios  contrapresativos  do  valor

mercadoria trabalho, enquanto do mais valor absoluto e relativo, a escansão no reinvestimento do

capital pelo tomador, o lucro se destina ao mercado especulativo, tornado a economia uma bolha

dentro da qual centenas de grandes corporações decretam o destino de bilhões de seres humanos,

incluindo o mundo do trabalho.

A Constituição  brasileira  é  imperativa  ao  prescrever  uma  pauta  mínima  de  direitos

trabalhistas, de cunho eminentemente social e natureza alimentar, a todos os trabalhadores, desde

que a labuta gere mais valor, transpassando os critérios da subordinação e pessoalidade exigíveis do

art. 3º, da CLT, na definição do empregado. E ainda que assim não fosse, a adesão à estruturação do

capital,  por si  só, é bastante para conferir  tutela a malha  expressiva de laboristas que,  mesmo

supondo-se empreendedores, fascinados com as estratégias cibernéticas algorítmicas que definem

qual uma luta, que vai consumindo a existência do sujeito acaso não dissecada e trazida à consciência.  In  Além da
Subordinação Jurídica no Direito do Trabalho. São Paulo: 2.017. 
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comportamentos, não deixam de ser nudificados, como restos, em uma sociedade de desequilíbrio,

distante dos fundamentos justos e solidários protagonizados pelo neoconstitucionallismo.

5 O PAPEL VIL DO DIREITO NA CONTEMPORANEIDADE

Enquanto há um esmagamento do direito do trabalho, como, dito acima, instrumento de

resistência e de parcas distribuições em um cenário de injustiças sociais clamorosas, amiúde no

mundo do trabalho, apela-se ao jus para legitimação da corrida das transnacionais pela competição

desenfreada no campo do capital especulativo. O direito, nessa medida, de válvula de contenção da

barbárie, torna-se sua maior consorte.

A simultaneidade com a qual a economia e a política vão aliciando o direito para engendrar

o desmonte completo dos direitos sociais, com normas que ampliam liberdade econômica, permitem

flexibilização e desregulamentação,   ao mesmo instante  em que erigem em formas jurídicas os

estágios  da  competição  e  o  acirramento  com mercados  globalizados  cujas  regras  transformam

democracias  em  tiranias  econômicas  faz  de  Alain  Supiot  dos  maiores  defensores  da  ética  no

contemporâneo, obstinado a defender o que ainda resta do direito social laboral nas relações de

trabalho, com redefinição de bases para manutenção da proteção.

O modelo neoliberal é de tamanha perversidade que Supiot o compara aos regimes nazista

e stalinista,  fixando regimes de exceção ao reduto do trabalho, mediante direito complacente e

covarde,  sem  embargo  de,  no  plano  internacional,  voltar-se  ao  favorecimento  da  especulação,

convertendo-se  em produto  econômico,  e  espargindo  seu  devir  aos  “sujeitos  de  direito”  como

mercadorias.18

Reduzido o direito a um produto de mercado, onde é gerado a partir  de exigências da

concorrência  dos  grandes  setores  da  economia,  desprestigiando  por  completo  seu  fundamento

( pessoa) e sua finalidade ( justiça social), é por meio dele que se aloja o fenômeno que designa de

“darwinismo normativo”,  cujas  precípuas  características  são  de  alentar  competição  e  liberdade

irrestrita, a ponto de o Banco Mundial editar memorando apresentando quais os países cujo direito

interno  facilita  o  projeto  neoliberal,  acoimando  o  direito  do  trabalho  e  sua  rigidez  de  um

emperramento aos investimentos internos de cada país.19

Diante dessa contemplação ditatotial do capital financeiro, a acumulação das riquezas, a

imposição das metas pelas corporações ( Banco Mundial, FMI, OMC) aos países como sinal de

crescimento, faz uma anástrofe, e o acessório, o meio, torna-se a finalidade, o precípuo,  ou seja, os

agentes financeiros que subsidiavam o investimento no capital e seus custos, fixo e variável, passou

18  SUPIOT, A. L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au marché total. Paris: Seuil, 2010, p. 58 e seguintes.
19 SUPIOT, A. L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au marché total. Paris: Seuil, 2010, p. 60.
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a  ser  o  protagonista  na  economia,  estiolando  o  circulante,  retirado  da  mais  valia,  para  que  a

especulação faça gerar lucros de um modelo de desenvolvimento sem movimento produtivo, algo

assaz contraditório.

E os seres humanos são tragados pelas redes dos sistemas financeiros, , fazendo-lhe tornar-

se, cada qual, o repositório de energia sustentando o mercado especulativo.20 

Isso  instiga  a  competição  desenfreada  entre  as  economias  e  nem  mesmo  os  blocos

transnacionais  sedimentados  conseguem  impedir  o  darwinismo  econômico  feito  entre  seus

integrantes. 

Por mais absurdo que possa parecer essa corrida neurótica pelos índices de crescimento

econômico impostos pela nova babilônia, o êxito advém, exatamente, da proliferação das leis. Os

direitos dos países  passam a competir na corrida para o apogeu econômico, recordando-se, sempre

de que essa apoteose não se ocupa previamente do humano, senão dos números, dados e estatísticas

de crescimento e lucratividade.

A gestão estatal se curva às imposições do mercado, tanto assim que Supiot denota quão

relevante  foi  a  tarefa  do  Estado  na  intervenção  protetiva  das  economias,  resguardando  o

fortalecimento das empresas, de quem dependiam os agentes financeiros para fazer a circulação da

riqueza, mas no instante em que o lucro especulativo passou a implantar seu fascismo social, as

empresas lhe são submetidas aos agentes financeiros,  e o Estado incorpora as perdas dessa lógica

letal, administrando a pobreza e a precariedade com as inevitáveis limitações de que dispõe.21

Os supostos  obstáculos  ao  atingimento  das  metas  postas  pelo  capital  especulativo  são

debelados por normas jurídicas e a subversão dos fundamentos do direito são incontestáveis, ou

seja, dignidade e justiça foram sublevados pelo cálculo e a estatística. Nada mais ominoso e atroz

para a racionalidade, o progresso e a ciência, paradigmas da modernidade

Se  o  Direito  do  trabalho  se  erigiu  à  custa  de  dor  e  sofrimento,  jornadas  extenuantes,

contraprestações miseráveis,  discriminação acintosa,  indecência no ambiente laboral,  trazendo o

emblema do novo modelo de Estado, social, firmando-se como direito humano e fundamental por

excelência,  qual  o  eclipsar  do  sol,  a  ciência  centrada  na  razão instrumental,  manipulada  pelos

20  Na investigação da obra de Heidegger, anota Oswaldo Giacoia Junior que o ser no mundo como existente pode ser
trato, ou lida, na relação com entidade que tem o caris de utensílio, coisa à qual se acessa para produzir outras coisas,
ente como geração, uma lida pragmática e não propriamente cognitiva, entrementes, a modernidade lança o homem
como ente requisitado pela técnica, tornando-se desafiado a explorar e transformar a natureza como reserva de energia
permutável,  e  o  humanismo  lê  a  técnica  independente  de  uma  aletheuein para  cingi-la  a  uma  potencialidade  da
capacidade humana de produzir, assinalando que "o credo antropocêntrico e humanista é uma ilusão ingênua e perigosa,
pois concebe a tecnologia como instrumento à disposição e controle da racionalidade humana." in Heidegger Urgente.
Introdução a um novo pensar. São Paulo: Três Estrelas, 2.003, p. 102.
21 SUPIOT, A. L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au marché total. Paris: Seuil, 2010, p. 76.
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expertos da lógica simbólica e dos cálculos e números, subtrai postos de trabalho, germinando dois

panoramas impropícios à  humanização:

 a). Precarização da mão de obra, com retorno ao staus quo, derruindo toda a tese do não

retrocesso, como se fez consignar alhures,  em que a acumulação de trabalho se faz de mister diante

da  retribuição  por  produtividade,  mormente  no  ambiente  doméstico,  adjungindo-se  tempo  de

trabalho e tempo de descanso, com ilusão do tempo livre; e a pseuda ausência de controle mesmo

diante de possantes incrementos  tecnológicos de vigilância, sem embargo de que as cobranças se

tornam subjetivas  e  absolutamente  implacáveis;  assunção de  inúmeras  tarefas  simultâneas  para

garantir a aprovação de capacidade e o próprio posto de trabalho; a provisoriedade de labuta, seja

pelo  trabalho  temporário,  intermitente,  terceirizado,  redundando  em  dificuldades  de  crédito  e

consumo como também de moradia; enfim a liberdade nas escolhas e regras do modus operandi do

trabalho não passam de devaneio; Ademais,  a criação de algo provindo da inteligência humana

como invenção é prioridade intelectual do tomador; a fidúcia e a pessoalidade advindas do modelo

alemão da teoria geral dos contratos de trabalho, caem diante da rotatividade da mão de obra.

b).  O segundo efeito  dessa  catastrófica  investida  da  instrumentalidade   da  razão e  do

mercado  especulativo  sobre  o  mundo  do  trabalho  reporta-se  a  hipotética  prescindibilidade  do

humano. Harari  em visão pessimista da humanidade a pontua como  aglomerado de dados, um

ponto estatístico, uma poeira cósmica submetida aos critérios da neurociência. A indústria 4.0 e a

internet  das  coisas  descartam seres  humanos,  impõem-lhes  um papel  acessório,  e,  de  fato,  na

linguagem da lógica algorítmica,  exaure  todas  as  emoções,  beleza e criatividade.  Outra  vez o

reduto  das  necessidades  e  do  controle.  De  um lado  a  eficiência  otimizada  do  lucro,  doutro  o

“bando” 22consumidor de informações e desejos previamente definidos pela inteligência artificial.23 

A experiência  máxima  do  domínio  e  da  ausência  de  liberdade  põe  em  derrocada  a

autonomia do sujeito contemporâneo.   A ética kantiana do imperativo categórico submerge ao puro

idealismo que o coroou como filósofo do progresso e da razão. 

As  consequências  da  feroz  investida  contra  o  direito  do  trabalho  o  pondo  em franca

derrocada  e  genuflexo  aos  caprichos  do  capital  volátil  e  seus  princípios,  fazem  retroagir  a

humanidade aos albores da modernidade, quando as luzes e a razão, decretaram a miséria de uma

22 Quando Giorgio Agamben se reporta à formação do contrato social, na perspectiva hobessiana, ilustra o surgimento
do Leviatan a partir do bando ( de abandonado, banido, resto de ser humano e desqualificado), que, introjetado no
contrato por um ex-capere ( capturar de fora), adquire a cidadania e se torna um ser humano qualificado e assegurado de
garantias, mas, a exceção é sempre iminente, basta que uma decisão política se coadune com a regulamentação jurídica
e,  então,  os  “inimigos”  dos  interesses  que  regem a  governamentalidade  do  soberano  (  o  Poder  instituído  e  seus
representantes), são outra vez tornados nus, restos de vida, um dado, estatística ou cálculo nas estratégia do poder. In
AGAMBEN, Giorgio.  El Poder Soberano y la  Vida Nuda.  Tradução Antonio Gimeno Cuspinera.  Torino: Giulio
Einaudi Editores, 1.998.
23 HARARI, Yuval. 21 Lições  para o Século XXI. 5. ed., Elsinore, 2.019. 
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classe, cuja expectativa de trabalho não ultrapassava 30 anos de idade, diante dos abusos manifestos

nas condições e exigências do trabalho. 

O protótipo do ultraliberalismo consiste em “reptilizar” a  ternura e serenidade  humanas, a

capacidade intuitiva de inventar e a  poiese  de transformar pelo trabalho, retirando-lhes atributos

genuínos  de  sentimentos,  afetos,  solidariedade,  integração,  algo  que,  sem  forjar  o  mundo  de

Pandora, poderia ser assegurado pela simples condição de mamífero racional que recebeu cuidados

e reconhece autoridade afetiva buscando pertencimento e fraternidade. 

Será  que  reside  no  direito  o  baluarte  da  resistência  contra  a  pós  humanidade  e  a  pós

justiça? 

Supiot resgata a Declaração referente aos fins e objetivos da Organização Internacional do

Trabalho, por ocasião da reunião da Conferência Internacional do Trabalho na Filadélfia, em 10 de

maio de 1.944, que culminou por tornar-se a Constituição da OIT, incorporada em Montreal em

1.948.

Segundo a Declaração da Filadélfia a justiça social representa a vereda na implementação

de programas jurídicos e políticos, no plano dos sistemas internos e internacional, pontuando que os

seres  humanos,  indiscriminadamente,  têm o  direito  ao  progresso  material  e  o  desenvolvimento

espiritual,  haurindo  de  liberdade  e  dignidade,  garantindo-se-lhe  uma  qualidade  de  vida  com

segurança econômica e oportunidades isonômicas,  ao mesmo instante em que a esse devir,  que

surge como seiva e Elã Vital, há de figurar como o objetivo seminal  de qualquer Estado e mesmo

dos  Organismos  Internacionais,  e,  por  derradeiro,  o  “  darwinismo”  implicado  a  corrida  pela

especulação  e  o  produto  da  desigualdade  no  coevo,  hão  de  ser  corrigidos  pelo  direito  e  pela

política.24

O Estado da Justiça Social é a resistência que se antepõe às formas inumanas de condução

dos rumos da humanidade à tarefa ingente de atribuir dignidade às pessoas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A subversão completa de fins e meios leva a humanidade a um destino sem precedentes.

Riqueza que se represou em poucas mãos, miséria que se distribuiu aos bilhões de habitantes, e

nesse  desnível  acintoso,  o  sequestro  do  direito  em  prol  de  meios,  detraindo  fundamentos  e

finalidades para as quais haveria de ser erigido, como o foi historicamente.

O direito do trabalho cumpre papel relevantíssimo, inaugurou modelo de politica de Justiça

Social, e, passados cem anos, curva-se à ditadura do capital especulativo. O trabalho ainda se faz de

24 SUPIOT, A. L’esprit de Philadelphie – La justice sociale face au marché total. Paris: Seuil, 2010, p. 25 e seguintes.
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mister, o trabalhador gera a mais valia, assume parte do custo fixo, retarda o reinvestimento do

capitalista, que, nesse interim, seduzido pelo mercado financeiro, empapa lucros.

A proteção  é  fundamental,  e  se  a  subordinação  estruturante,  na  visão  de  alguns,  não

responde às novas relações, máxime descentralizadas e prenhes de trabalho virtual, o mais valor

ainda é critério que requesta a tutela desse ramo saliente dos direitos sociais.

A verdadeira matrix é  forjada pelo direito da pílula azul. A realidade há de ser recuperada

pelo direito da pílula vermelha. 

Mais do que uma denúncia contra o papel sujo a que se presta o direito nesse instante, uma

convocação às suas bases primevas, pessoa e sua eminente dignidade, e justiça social como telus,

são questões substanciais na técnica de decisão do jus. O direito há de vir como arte prudencial,

sobretudo  respeitando  o  realismo  da  espécie  humana,  que  busca  pertencimento,  tem  sentido

coletivo, figura em relações de alteridade, merece tratamento por comutação. Os seres humanos

desejam expressar emoções, isso é ser pessoa.

Direito do trabalho, como modalidade dos direitos humanos, mais do que teorizado, deve

ser intuído e aplicado. 
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VISTA DE LOS IMPACTOS DE LA INDUSTRIA 4.0
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RESUMO:  As  transformações  advindas  com o avanço  tecnológico,  em especial  a  inteligência
artificial  e aprendizagem automática, resultaram no que hoje é conhecido como a 4ª Revolução
Industrial  ou  Indústria  4.0,  contexto  no  qual,  até  mesmo  atividades  que  se  acreditava  serem
eminentemente humanas, por demandarem o exercício de raciocínio e de inteligência, estão sendo
substituídas por ferramentas tecnológicas. Assim, dentre os reflexos da citada revolução industrial,
há significativa redução de postos de trabalho, especialmente aqueles com vínculo empregatício, o
que  repercute  na  previdência  social.  O presente  estudo  tem por  objetivo  analisar  se  a  recente
Reforma da Previdência Social, instituída pela EC nº 103/2019, enfrentou os impactos da Indústria
4.0 na proteção previdenciária. Para tanto, serão feitas breves considerações relacionadas à Indústria
4.0 e aos preceitos constitucionais da previdência social e de seu financiamento. Ao final serão
analisados os reflexos da implementação da Indústria 4.0 na Reforma da Previdência. 

PALAVRAS-CHAVE: previdência social; indústria 4.0; reforma da previdência.

RESUMEN: Los cambios provocados por los avances tecnológicos, especialmente la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático, dieron lugar a lo que ahora se conoce como la 4ª Revolución
Industrial o Industria 4.0, un contexto en el cual, incluso actividades que se creían eminentemente
humanas, porque exigen el ejercicio del razonamiento y la inteligencia, están siendo reemplazados
por  herramientas  tecnológicas.  Por  lo  tanto,  entre  los  reflejos  de  la  revolución industrial  antes
mencionada, hay una reducción significativa de puestos de trabajo, especialmente aquellos con una
relación de empleo, que tiene un impacto en la previsión social. El presente estudio tiene como
objetivo  analizar  si  la  reciente  Reforma  de  la  Previsión  Social,  instituida  por  la  Enmienda
Constitucional 103/2019, enfrentó los impactos de la Industria 4.0 en la protección social. Con este
fin,  se  harán  breves  consideraciones  relacionadas  con  la  Industria  4.0  y  los  preceptos
constitucionales  de  la  previsión  y  su  financiación.  Al  final,  se  analizarán  los  reflejos  de  la
implementación de la Industria 4.0 en la Reforma de las Pensiones. 
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1 INTRODUÇÃO

O sistema de seguridade social brasileiro, instituído pela Constituição de 1988, tem por

objetivo proteger todos os cidadãos nas situações de necessidade social.  Para atingir  o referido

objetivo, o sistema protetivo é formado por três subsistemas: o da saúde, o da assistência social e o

da  previdência  social.  Além  disso,  a  Constituição  estabeleceu  normas  relacionadas  ao  seu

financiamento, visando garantir a efetividade dos direitos que o compõem. 

A saúde, a partir da citada Constituição, foi universalizada. Com isso, todos os cidadãos e

não apenas os trabalhadores e seus dependentes têm acesso aos serviços de saúde pública, e, em

razão de preceitos infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90), o referido acesso é gratuito. O subsistema

de  assistência  social  é  dirigido  aos  necessitados,  independentemente  de  contribuição,  tendo  a

Constituição, além de outras prestações, previsto um benefício de um salário-mínimo dirigido aos

idosos e às pessoas com deficiência. Por fim, a previdência social, objeto do presente trabalho, tem

por objetivo garantir o nível de vida dos trabalhadores e de seus dependentes, quando diante de

incapacidade real ou presumida, substituindo os rendimentos do trabalho.

Constata-se, assim, que a Constituição de 1988 destinou um dos subsistemas da seguridade

para  proteger  o  trabalhador,  quando  diante  da  incapacidade  laboral.  Além  disso,  a  referida

Constituição arrolou, em seu art. 7º, uma série de direitos para protegê-lo quando em atividade.

Tanto os direitos dos trabalhadores na ativa, como a proteção previdenciária, refletem o

fundamento do Estado brasileiro “valor social do trabalho” (art. 1º, IV da Constituição), bem como

a base da ordem social “o primado do trabalho” (art. 193 da Constituição). 

Dentre os direitos dos trabalhadores, previstos no art. 7º da Constituição, está a proteção

“em face da automação, na forma da lei” (inciso XXVII), a qual ainda não foi editada. 

Se,  já  em  1988,  quando  da  promulgação  da  Constituição,  havia  a  preocupação  da

substituição da mão de obra, em vista da automação dos processos produtivos, com muito mais

razão  o  tema  deve  ser  atualmente  enfrentado,  uma  vez  que  os  avanços  tecnológicos  têm

revolucionado as relações de trabalho, o que indiretamente repercute na proteção previdenciária.

O presente estudo tem por objetivo analisar se a recente Reforma da Previdência (EC nº

103/2019)  considerou  as  repercussões,  na  previdência  social,  da  implementação  das  novas

tecnologias nos processos produtivos e na prestação de serviços.

Para  tanto,  inicialmente  serão  feitas  breves  considerações  sobre  a  Indústria  4.0.  Na

sequência serão apresentados, sinteticamente, os preceitos constitucionais da previdência social e de

seu financiamento, para, posteriormente, proceder à análise objeto do presente trabalho.
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2 A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O  emprego  de  novas  tecnologias,  de  inovação  e  de  soluções  disruptivas  constituem

importantes características dos tempos atuais. A inteligência artificial  veio propor saídas para os

mais variados tipos de problemas cotidianos, de maneira que o seu uso provocou grandes mudanças

no modo de vida das pessoas.

Atividades comuns ligadas à alimentação, à locomoção, ao entretenimento e ao trabalho

ganharam novas facetas. As transformações trazidas pelo avanço tecnológico derrocaram naquilo

que hoje é conhecido como a 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0.

Nas palavras de Klaus Schwab (2019), a Primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1760

e 1840 e é marcada pela invenção da máquina a vapor. A Segunda é representada com a chegada da

energia elétrica e o seu emprego nas linhas de montagem, tendo ocorrido na virada do século XIX

para  o  século  XX.  Já  a  Terceira  Revolução  se  iniciou  em  meados  da  década  de  60,  sendo

caracterizada pelo uso de computadores e tecnologias digitais, como a internet.

Para o autor, o que caracteriza a 4ª Revolução Industrial, que se vive atualmente, é o uso de

“uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais

baratos  e  pela  inteligência  artificial  e  aprendizagem automática  (ou  aprendizado  de  máquina)”

(SCHWAB, 2019). Com isso, as ferramentas tecnológicas atingiram tamanho nível de sofisticação e

desenvolvimento  que  passaram  a  substituir  até  mesmo  atividades  que  se  acreditava  serem

eminentemente humanas, por demandarem o exercício de raciocínio e de inteligência.

São muitos os benefícios e as facilidades que decorrem da Indústria 4.0. Porém, não se

pode ignorar que o uso da inteligência artificial também traz consequências indesejáveis na vida das

pessoas. Uma dessas consequências é a diminuição dos postos de trabalho, em razão da substituição

da mão de obra humana pelo uso de máquinas.

Em relação  à  citada  substituição,  Yuval  Noah  Harari  sustenta  que  “o  medo  de  que  a

automação leve ao desemprego em massa data do século XIX e até agora nunca se materializou”,

pois “desde o início da revolução industrial,  pelo menos um novo trabalho foi criado para cada

trabalho perdido devido a uma máquina”. Porém, referindo-se à 4ª Revolução Industrial, o autor

assevera que “há boas razões para pensar que desta vez será diferente e que o aprendizado de

máquina trará uma mudança real nas regras do jogo” (HARARI, 2018, p. 38).

Para o referido autor:

Como os seres humanos são indivíduos, é difícil conectar-se uns aos outros para
garantir que todos permaneçamos atualizados. Por outro lado, os computadores não
são indivíduos e é fácil integrá-los em uma única rede flexível.  Portanto, o que
estamos  lidando  não  é  a  substituição  de  milhões  de  trabalhadores  humanos
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individuais  por  milhões  de robôs e  computadores  individuais.  Pelo contrário,  é
provável  que  indivíduos  humanos  sejam  substituídos  por  uma  rede  interligada
(HARARI, 2018, p. 41 -tradução livre). 

Apesar de o nível de substituição da mão de obra humana, pela inteligência artificial, ainda

não ter atingido os níveis mencionados por Yuval Noah Harari (ao menos, não em larga escala), é

possível notar que inúmeras alterações estão em pleno desenvolvimento, indicando que o autor não

está equivocado em suas previsões de que haverá substituição significativa de mão de obra com a 4ª

Revolução Industrial, especialmente os postos de trabalho com vínculo empregatício.

Isso porque é cada vez maior a quantidade de trabalhadores que perdem seus empregos e

que,  como alternativa  à  falta  de  novas  oportunidades,  recorrem a  plataformas  de  prestação  de

serviços, como por exemplo o Uber, o iFood, a Netflix e o Airbnb. 

Segundo  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  Contínua  do  INSTINTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE (2020), no primeiro trimestre de 2020,

o  contingente  na  força  de  trabalho  (pessoas  ocupadas  e  desocupadas)  foi  estimado  em  105,1

milhões de pessoas, sendo 92,2 milhões ocupadas e, 12,9 milhões, desocupadas, o que representa

uma taxa de 12,2%. Os números indicaram uma redução de 2,5% com relação ao trimestre anterior. 

Ao identificar a posição na ocupação e categoria do emprego, o IBGE revelou os seguintes

números: 33,1 milhões de empregados, no setor privado, com carteira de trabalho assinada e, 11,0

milhões sem carteira de trabalho; 24,2 milhões de trabalhadores por conta própria; 4,4 milhões na

condição de empregadores;  6,0 milhões,  na categoria  dos trabalhadores domésticos; e,  no setor

público (civis e militares), estimado em 11,7 milhões. 

Verifica-se, assim, que, somando-se o número de pessoas que trabalham por conta própria

com aquelas que trabalham sem carteira assinada, o resultado é superior ao número de empregados

formais. 

Nesse sentido, de acordo com o INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

-  IPEA (2020,  p.  11),  no  final  de  2019  houve  o  aumento  nas  duas  modalidades  de  trabalho

associadas  ao  setor  informal:  a  ocupação  por  conta  própria  (crescimento  anual  de  3,3%)  e  o

emprego  sem carteira  (crescimento  de  2,9%).  O mesmo estudo  revela  ser  possível  traçar  uma

relação entre o crescimento observado no grupo ‘por conta própria’, com o uso cada vez maior do

trabalho via plataformas digitais e aplicativos (como o Uber, Loggi, Ifood e Airbnb), podendo esse

uso ser responsável por um crescimento de mais de 700 mil postos de trabalho, entre 2015 e 2019

(IPEA, 2020, p. 15-16).

As diminuições dos postos de trabalho, especialmente os com vínculo empregatício, geram

impactos  significativos  na  proteção  previdenciária,  uma vez  que  levam a  uma  diminuição  das
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contribuições sobre a remuneração do trabalho, as quais constituem as fontes específicas para o

financiamento da previdência social: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada

(inciso I do art. 195 da CF) e as do trabalhador (inciso II do art. 195 da CF), o que será objeto de

análise. Antes, porém, serão apresentados os preceitos constitucionais relacionados à previdência

social.

3 A PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SEU FINANCIAMENTO

A previdência  social,  um dos  subsistemas  integrantes  do  sistema de  seguridade  social

brasileiro,  tem  por  objetivo  proteger  os  trabalhadores  e  seus  dependentes,  nas  situações  de

incapacidade laboral real e presumida, concedendo-lhes benefícios que substituem os rendimentos

do  trabalho.  Divide-se  em proteção  obrigatória  e  complementar.  Seus  preceitos  constitucionais

específicos estão nos artigos 40, 201 e 202. 

As regras dirigidas à previdência obrigatória estão nos artigos 40 e 201. Aquele dispositivo

refere-se aos Regimes Próprios dos Servidores Públicos -  RPPS e,  o 201, ao Regime Geral de

Previdência Social - RGPS, o qual destina-se a todos os trabalhadores4 (urbanos e rurais), exceto os

servidores públicos abrangidos nos preceitos do art. 40 e os servidores militares. Na hipótese de o

ente não ter instituído previdência para seus servidores eles estarão vinculados ao RGPS. 

A Constituição  estabelece,  tanto  para  o  Regime  Geral5,  quanto  para  os  Regimes  dos

Servidores6, a necessidade de contribuição7, bem como de observância de critérios que preservem o

equilíbrio financeiro e atuarial. O regime financeiro, tanto do Regime Geral, quanto do Regime dos

Servidores, é de repartição simples, sendo que os benefícios são apurados na forma prevista na

Constituição e na legislação infraconstitucional. 

A organização e manutenção do RGPS é atribuição da União. Já os Regimes Próprios dos

Servidores Públicos são de responsabilidade de cada um dos entes federativos, em relação a seus

respectivos servidores. 

4 A Constituição de 1988 unificou a proteção previdenciária dirigida aos trabalhadores urbanos e rurais. Até a referida
Constituição  os  urbanos  estavam vinculados  ao  Instituto  Nacional  de  Previdência  Social  –  INPS  e,  os  rurais,  ao
FUNRURAL. 
5 Art.  201.  A previdência  social  será organizada  sob a  forma do Regime Geral  de  Previdência Social,  de  caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
na forma da lei, a:    
6 Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
7 Em sua redação originária, a Constituição não determinava a necessidade de contribuição dos servidores públicos. A
EC nº 03/93 o fez em relação aos servidores públicos federais e, a EC nº 20/98, para os demais entes federativos. Apesar
disso, muitos entes somente foram instituir após a EC nº 41/2003.
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A proteção complementar tem seus preceitos no art. 202 da Constituição, o qual estabelece

que a proteção é facultativa e visa proteger o trabalhador que, durante sua vida laboral, recebe além

do limite máximo estabelecido para o RGPS. A referida proteção, que tem natureza privada, deve

ser organizada de forma autônoma em relação à obrigatória (RGPS e RPPS).

Os §§14 a 16 do art.  40 estabelecem regras dirigidas à previdência complementar  dos

servidores  públicos,  a  qual  deve  ser  instituída  quando  da  adoção,  pelos  Regimes  Próprios,  do

mesmo teto de proteção do RGPS8.  Até a edição da EC nº 103/2019, a citada adoção era uma

faculdade dos entes federativos, sendo que a referida emenda, não apenas estabeleceu que os entes

federativos devem adotar o mesmo teto e, em razão disso, instituir a previdência complementar

dirigida a seus servidores (§14 do art. 40), como determinou, no § 6º do art. 9º, o prazo de dois anos

para que os entes federativos o façam. 

A  previdência  complementar  é  normatizada  e  fiscalizada  pela  União  e  seu  regime

financeiro é de capitalização.

O financiamento da seguridade social, sistema no qual está inserido a previdência social, é

de responsabilidade de toda a sociedade que o faz de forma direta e indireta, por meio da destinação

de  recursos  do  orçamento  fiscal  e  do  pagamento  de  contribuições  sociais,  as  quais  estão

pressupostas nos incisos do art. 195, no art. 239 e nos §§1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149, todos da

Constituição.

A competência para instituir as referidas contribuições, como regra, é da União, salvo as

contribuições previdenciárias dos servidores públicos que são instituídas pelos respectivos entes

federativos.

No art. 195, estão arroladas seis contribuições destinadas à seguridade social: contribuição

da  empresa  sobre  a  remuneração  do  trabalho;  contribuição  da  empresa  sobre  a  receita  ou

faturamento; contribuição da empresa sobre o lucro; contribuição do trabalhador; contribuição sobre

a receita de concursos de prognóstico; contribuição do importador de bens ou serviços do exterior.

Além delas, o art. 239 destina parte9 das antigas contribuições para o Programa de Integração Social

– PIS (criado pela LC nº 07/1970) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público – PASEP (criado pela LC nº 08/1970) para financiar o seguro-desemprego, o abono de um

salário-mínimo, nos termos do §3º do citado artigo, e outras ações da previdência social. 

8 O teto máximo do Regime Geral, para o ano de 2020, é de R$ 6.101,06.
9 A redação  originária  do  §1º  do  art.  239  estabelecia  que,  no  mínimo,  40%  dos  recursos  das  contribuições  do
PIS/PASEP seriam destinadas ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a EC nº 103/2019, o mencionado percentual foi reduzido para
28%. A diferença de 12% foi destinada a “outras ações da previdência social”, nos termos do caput do citado preceito
constitucional, com a redação dada pela referida emenda.
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Das contribuições acima elencadas, a contribuição da empresa sobre a remuneração do

trabalho  e  a  contribuição  dos  trabalhadores  são  destinadas  exclusivamente  ao  pagamento  dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 167, XI, da Constituição.

Além das duas contribuições, com a nova redação dada ao caput do art. 239, pela EC nº 103/2019,

12% da receita das contribuições para o PIS e para o PASEP também é destinada à previdência.

As contribuições dos servidores públicos, sobre suas remunerações e proventos, e de seus

dependentes,  sobre  as  pensões,  bem  como  as  dos  respectivos  entes  federativos  destinam-se

exclusivamente ao pagamento dos benefícios pagos pelos Regimes dos Servidores Públicos (art.

167, XII, da Constituição).

As demais contribuições previstas no art. 195 da Constituição: da empresa sobre a receita

ou faturamento, da empresa sobre o lucro, sobre a receita de concurso de prognóstico e sobre a

importação de bens ou serviços são destinadas a financiar o sistema de seguridade social como um

todo. Portanto, elas podem se destinar também à previdência social.

Assim,  as  contribuições  sobre  a  remuneração  do  trabalho  são  contribuições

previdenciárias, já que se destinam exclusivamente ao pagamento dos benefícios previdenciários,

quer do Regime Geral, quer dos Regimes Próprios, sendo que o trabalhador (seja do setor público,

seja do privado) e quem o remunera (a empresa ou o Poder Público). 

A  receita  das  contribuições  sobre  a  remuneração  (daquele  que  a

recebe e daquele que remunera) financiava o seguro social, instituído na Alemanha em 1883. O

referido  modelo  foi  seguido  pelos  países  que  adotaram  o  seguro  social  como  proteção  aos

trabalhadores, quando diante de incapacidade laboral. 

É o caso do Brasil que, desde a edição da Lei Eloy Chaves (1923), adotou a  incidência de

contribuição sobre a remuneração do trabalho, como forma de financiamento da previdência social. 

A Constituição de 1988 manteve a mencionada forma de financiamento,  embora tenha

criado um sistema para financiar todos os direitos integrantes da  seguridade social, o qual, além das

duas contribuições sobre a remuneração do trabalho, estabeleceu mais cinco contribuições (cinco se

consideradas as contribuições para o PIS e o PASEP como apenas uma contribuição PIS/PASEP). 

Os recursos das contribuições previdenciárias (sobre a remuneração do trabalho) têm sido

insuficientes  para  garantir  o  pagamento  dos  benefícios  previdenciários,  tendo  sido  utilizadas

receitas das outras contribuições sociais, acima referidas. Entretanto, deve ser ressaltado que as

outras contribuições também devem ser destinadas à saúde e à assistência social.

As outras contribuições de seguridade social  têm base de cálculo própria de impostos,

sendo que  a  diferença  entre  o  mencionado tributo  e  as  contribuições  de  seguridade  social  é  a
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finalidade constitucionalmente definida (financiar a seguridade social). As referidas contribuições

são suportadas, em última instância, pelo consumidor final.  

Assim, pessoas que talvez não têm e não terão proteção previdenciária ajudam a financiar

uma boa parte dos benefícios previdenciários. Com a implementação da indústria 4.0, isso ocorrerá

em maior proporção. 

Isso porque muitos exercerão atividades remuneradas por conta própria, o que diminuirá a

receita de contribuições previdenciárias, já que terá apenas a contribuição do trabalhador e, ainda,

se  ele  efetuar  o  recolhimento,  pois  há  muitos  trabalhadores  autônomos  que  não  recolhem  as

contribuições a que estão obrigados e, com isso, não terão proteção previdenciária. Outros nem

terão  acesso  a  trabalho  e,  portanto,  também  não  serão  protegidos  pela  previdência  social.

Entretanto, mesmo que não tenham acesso à previdência financiarão parte da citada proteção.

Diante  desse  contexto,  deve  ser  analisado  se  as  mudanças  introduzidas  pela  EC  nº

103/2019 alteram ou não o referido quadro, o que será objeto de considerações a seguir. 

4  AS  ALTERAÇÕES  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  103/2019  E  O  NÃO
ENFRENTAMENTO DAS REPERCUSSÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DA INDUSTRIA 4.0
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Em primeiro  lugar,  deve  ser  ressaltado  que  a  EC nº  103/2019  manteve  o  sistema  de

repartição simples, embora a Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº 06/2019, encaminhada

pelo Executivo, estabelecia, no art. 201-A, na redação dada pela PEC, a possibilidade da criação

(por meio de lei complementar) de um “novo regime de previdência social, organizado com base

em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para

quem aderir, (…) de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida

capitalização nocional (...)”. O novo modelo também era dirigido à proteção dos servidores públicos

(§6º do art. 40 – redação dada pela PEC).

Nos termos do art.  115 do ADCT (que seria incluído pela PEC), o novo modelo seria

“implementado alternativamente ao Regime Geral de Previdência Social e aos regimes próprios de

previdência social”. Os incisos do referido dispositivo estabeleciam as diretrizes que deveriam ser

adotadas no novo regime10,  dentre as quais, “a garantia de piso básico,  não inferior ao salário-

mínimo para benefícios que substituam o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho, por

10 Art.  115  do ADCT. O novo regime de  previdência  social  de  que  tratam o  art.  201-A e  o §  6º  do  art.  40 da
Constituição será implementado alternativamente ao Regime Geral de Previdência Social e aos regimes próprios de
previdência social e adotará, dentre outras, as seguintes diretrizes:
I- capitalização em regime de contribuição definida, admitido o sistema de contas nocionais; 
II- garantia de piso básico, não inferior ao salário-mínimo para benefícios que substituam o salário de contribuição ou o
rendimento  do  trabalho,  por  meio  de  fundo  solidário,  organizado  e  financiado  nos  termos  estabelecidos  na  lei
complementar de que trata o art. 201-A da Constituição;
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meio de fundo solidário”. O seu §2º previa as necessidades que deveriam ser atendidas pelo novo

modelo de proteção previdenciária11.

Em relação à citada proposta, foram feitas comparações com o Sistema Chileno, adotado

na década de 80, o qual nada tinha em comum com aquela encaminhada pelo Executivo, salvo a

mudança  de  regime  financeiro.  Isso  por  diversas  razões,  dentre  as  quais,  a  garantia  de  uma

prestação mínima, o que não ocorria no Chile, e a adoção do modelo como alternativo ao sistema de

repartição simples.  

O novo modelo,  que  era  alternativo,  foi  retirado da PEC, já  nas  primeiras  discussões.

Assim, foi mantido o modelo vigente desde a criação da previdência no Brasil, tendo sido feito

ajustes para melhorar a relação entre os gastos e as receitas, o que certamente não será suficiente

para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho decorrentes da Indústria 4.0.

Entretanto, mesmo mantido o regime financeiro de repartição simples, deve ser registrado

que  o  §14  do  art.  40  da  Constituição  (que  estabelece  regras  para  os  Regimes  Próprios  dos

Servidores  Públicos)  foi  alterado,  obrigando12 os  entes  federativos  a  criarem  previdência

complementar  a  seus  servidores,  no  prazo  de  dois  anos.  Com isso,  a  proteção  dos  servidores

públicos,  vinculados  aos  Regimes  Próprios,  será  obrigatória  e  seguirá  o  regime  financeiro  de

repartição  simples,  apenas  até  o  teto  do  RGPS.  No  que  tange  aos  valores  que  superarem  o

mencionado  teto,  se  o  servidor,  voluntariamente,  aderir  à  previdência  complementar  terá  a

complementação  da  proteção,  por  meio  de  um  sistema  que  adota  o  regime  financeiro  de

capitalização. 

Assim, a EC nº 103/2019 manteve para a previdência obrigatória, tanto do RGPS quanto

do RPSP, o regime financeiro de repartição simples, mas determinou que todos os Regimes Próprios

adotem o teto de proteção do RGPS.

Portanto, permanece o questionamento da (in)adequação do modelo de repartição simples,

no  qual  os  pagamentos  dos  benefícios  são  financiados  pelos  trabalhadores  em atividade,  para

III- gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas, habilitadas por órgão regulador, assegurada a
ampla transparência dos fundos, o acompanhamento pelos segurados, beneficiários e assistidos dos valores depositados
e das reservas, e as informações das rentabilidades e dos encargos administrativos;
IV- livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade;
V- impenhorabilidade, exceto para pagamento de obrigações alimentares;
VI- impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo; e
VII-  possibilidade  de  contribuições  patronais  e  do  trabalhador,  dos  entes  federativos  e  do  servidor,  vedada  a
transferência de recursos públicos.
11 Art. 115 do ADCT (...)
§ 2º O novo regime de previdência social, de que trata o caput, atenderá, na forma estabelecida na lei complementar de
que trata o art. 201-A da Constituição, a:
I- benefício programado de idade avançada;
II- benefícios não programados, garantidas as coberturas mínimas para:a) maternidade;b) incapacidade temporária ou
permanente; e c) morte do segurado; e
III- risco de longevidade do beneficiário.
12  Antes da EC nº 103/2019, era opcional a referida criação. 
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enfrentar  a  significativa  diminuição  de  postos  de  trabalho,  decorrente  da  utilização  das  novas

tecnologias nos processos produtivos e na prestação dos serviços. O questionamento deve ser feito

no aspecto do custeio e, também, no aspecto das prestações. 

Como referido acima,  a receita  das contribuições sobre a remuneração do trabalho (da

empresa  e  do  trabalhador)  têm  sido  insuficientes  para  garantir  o  pagamento  dos  benefícios

previdenciários.  A  título  de  exemplo,  apresenta-se  os  dados  relativos  a  2018  (TESOURO

NACIONAL, 2018), no qual os gastos com os benefícios do Regime Geral de Previdência Social –

RGPS foram de 589 bilhões, enquanto a receita das contribuições previdenciárias (da empresa e do

trabalhador sobre a remuneração do trabalho) foi de 395 bilhões. Com isso a diferença de 194

bilhões foi paga com recursos das outras contribuições de seguridade social. Deve ser registrado

que no referido ano, ainda para a previdência social, a União destinou 106 bilhões para o Regime

dos Servidores da União (84,92 bilhões) e para as pensões dos dependentes dos militares (21,41

bilhões). As receitas das contribuições dos servidores civis (ativos e inativos) e de seus pensionistas,

bem como a contribuição da União totalizaram 33,67 bilhões, o restante foi pago pelo contribuinte

brasileiro,  o  qual  também  pagou  a  diferença  entre  os  21,41  bilhões  relativos  às  pensões  dos

dependentes dos militares e a receita de contribuições a elas destinada, que foi de 2,36 bilhões.

Assim, considerando os dados relativos ao ano de 2018 e, considerando, ainda, os recursos

que foram destinados ao pagamento dos benefícios do RGPS, verifica-se que 194 bilhões foram

suportados  por  toda  a  sociedade,  já  que  as  outras  contribuições  de  seguridade  social  são

incorporadas aos preços dos produtos e serviços. Em relação à proteção dos servidores públicos

federais  e  às  pensões  pagas  aos  dependentes  de militares  federais,  o  percentual  suportado pela

sociedade é proporcionalmente ainda maior. 

Os referidos dados demonstram que talvez nem seja mais adequado denominar o sistema

previdenciário brasileiro de repartição simples. Isso, ao menos em boa parte do custeio da proteção

previdenciária, já que é garantida com o pagamento de contribuições por parte de toda a sociedade e

não apenas dos trabalhadores e daqueles que utilizam seus serviços. 

O argumento que tem sido apresentado é de que a Constituição destinou uma série de

contribuições para financiar a seguridade social, pois além das duas tradicionalmente destinada à

previdência,  há  mais  cinco  para  financiar  o  sistema como  um todo.  Nesse  contexto,  deve  ser

questionado se os recursos que são arrecadados de toda a sociedade (as outras contribuições de

seguridade social) devem ser alocados a direitos destinados a parte da população, mesmo que não

dirigidos ao atendimento de necessidades básicas, como é o caso das prestações previdenciárias

acima de determinado valor, ou se devem ser destinados a prestações e direitos universais, como por

exemplo, uma renda básica e o acesso a serviços de saúde de qualidade. 
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A Reforma da Previdência, promovida pela EC nº 103/2019, manteve o sistema previsto na

redação originária, apenas trazendo novos contornos, como foi feito nas reformas anteriores, em

especial pelas ECs nº 03/93; 20/98 e 41/2003. Os novos contornos decorrentes da EC nº 103/2019

referem-se a medidas para incrementar a receita específica da previdência social e, também, para

diminuir o crescente aumento de gastos.

Em relação aos ajustes que visam aumentar as receitas, cita-se, inicialmente, as alterações

promovidas  no  art.  239  da  Constituição.  Isso  porque,  além  das  receitas  específicas  para  o

pagamento dos benefícios do Regime Geral (contribuições sobre a remuneração do trabalho),  a

emenda destinou 12% da receita da contribuição do PIS/PASEP (art. 239, caput e §1º do art. 239 da

Constituição, com redação dada pela emenda) para a previdência social. Com a referida alteração, a

EC nº 103/2019 diminui os recursos destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento

econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: antes de sua

edição, o §1º do art. 239 destinava que, no mínimo, 40% dos recursos das citadas contribuições e, a

partir da emenda, o mencionado percentual foi reduzido para 28%. 

Apesar de parecer positivo, já que há aumento de recursos destinados à previdência social,

a redução do percentual a ser destinado ao financiamento de programas de desenvolvimento, trará

como consequência a diminuição na geração de empregos e, indiretamente, redução das receitas de

contribuições  da  empresa  e  do  trabalhador  sobre  a  remuneração  do  trabalho.  Portanto,  é  uma

medida que indiretamente não trará os efeitos pretendidos.

A emenda ainda permitiu a adoção de alíquotas progressivas da contribuição do segurado

dos Regime Geral (inciso II do art. 195 da Constituição) e dos servidores públicos, vinculados aos

Regimes Próprios (§1º do art. 149 da Constituição), tendo, a própria emenda, instituído alíquotas

progressivas para o RGPS (art. 28) e para o Regime dos Servidores da União (art. 11).

A  progressividade  prevista  constitucionalmente,  a  partir  da  referida  emenda,  está

relacionada  ao  valor  da  remuneração  e  dos  proventos  e  das  pensões,  no  caso  dos  RPPS  (há

incidência de contribuição sobre as aposentadorias e pensões pagas pelos Regimes Próprios, em

regra,  nos  valores  que  excedam  ao  teto  do  RGPS,  conforme  estabelece  o  §18  do  art.  40  da

Constituição).

Embora já objeto de ADIs, dentre as quais a nº 6.255/DF (ajuizada pela Associação dos

Magistrados  Brasileiros,  Associação  Nacional  dos  Membros  do  Ministério  Público,  Associação

Nacional  dos  Procuradores  do  Trabalho,  Associação  Nacional  dos  Magistrados  da  Justiça  do

Trabalho  e  Associação  Nacional  dos  Procuradores  da  República),  a  progressividade  encontra

fundamento de validade no ordenamento constitucional, em especial, no princípio da “equidade na

forma de participação no custeio” (inciso V do parágrafo único do art. 194 da Constituição).
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A emenda ainda permitiu que os entes federativos, na hipótese de existência de deficit em

seu Regime Próprio, instituam contribuição sobre os valores que excedam um salário-mínimo (art.

149, §1º-A) e não apenas sobre os que superassem o teto do RGPS (§ 18 do art. 40 da Constituição).

Além  disso,  foi  revogado  o  §21  do  art.  40  da  Constituição.  Assim,  mesmo  que  o

beneficiário dos RPPS seja pessoa com doença incapacitante, a imunidade, como regra, abrange

apenas os valores inferiores ao teto do RGPS.

O §1º-B do art. 149 permite que a União, na hipótese de ser insuficiente a incidência de

contribuição para os aposentados e pensionistas nos valores que superem o salário-mínimo (art.

149, §1º-A), institua contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas

(art. 149, §1º-B), simultaneamente a outras medidas para o equacionamento do deficit (art. 149, §1º-

C).

Embora as inovações acima apontadas (progressividade, diminuição da imunidade e, no

caso da União,  alíquotas  extraordinárias) reduzam um pouco as  injustiças  relacionadas  a quem

financia o direito, o fato é que talvez não sejam suficientes para garantir o equilíbrio financeiro e

atuarial, previsto tanto para o RGPS, como para o RPSP.

Por  fim,  em  relação  ao  custeio,  uma  medida  que  podia  e  pode  ser  adotada,  para  o

enfrentamento, na previdência social,  dos desafios decorrentes da implementação das novas é a

adoção de “alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão

de  obra,  do  porte  da  empresa  ou  da  condição  estrutural  do  mercado  de  trabalho”  nas  três

contribuições a cargo da empresa (art. 195, I, “a”, “b”, e “c”). A emenda deixou de permitir que a

contribuição da empresa sobre a remuneração do trabalho (art. 195, I, “a”) tenha base de cálculo

diferenciada. Na redação anterior não havia a mencionada restrição, no que tange à base de cálculo. 

A alteração não parece adequada para o enfrentamento dos impactos na previdência social

da implementação da indústria 4.0, já que a adoção, não apenas de alíquotas, mas também de base

de cálculo diferenciada, em razão da utilização da mão de obra, poderia ser um incentivo a criação

de postos de trabalho com vínculo empregatício. Isso demonstra que a Reforma da Previdência não

teve a preocupação com o novo cenário decorrente da indústria 4.0.

No que tange às medidas para diminuir o crescente aumento de gastos, a EC 103/2019,

introduziu normas que atrasam o acesso aos benefícios, bem como que reduzem os seus valores.

Nesse  sentido,  registre-se  a  adoção  de  uma  idade  mínima  para  as  aposentadorias

programáveis do RGPS e um pequeno aumento da idade, já prevista pela EC nº 20/98, ao Regime

Próprio dos Servidores Federais. Embora as regras permanentes estabeleçam a idade mínima para

todas as aposentadorias programáveis, nas regras transitórias, há a possibilidade de aposentadoria

pelas pessoas com deficiência, sem o requisito de idade mínima. Registre-se, ainda, que, como regra



145

foi diminuída a diferença entre homens e mulheres para três anos, o que não ocorreu em relação aos

trabalhadores rurais. 

Mesmo nas regras de transição (para quem já era segurado do RGPS ou servidor vinculado

aos RPPS, na data da publicação da emenda), há a aplicação das inovações, com abrandamentos.

Em relação às regras que reduzem os valores dos benefícios, a citada emenda, aumentou a

base para apuração do salário de benefício (100% do período contributivo), bem como estabeleceu

alíquotas a serem aplicadas ao salário de benefício,  inferiores às adotadas anteriormente.  Como

regra, o valor da renda mensal será apurado a partir de uma alíquota de 60% com acréscimo de 2

pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição,

se homem, ou que exceder a 15 anos, no caso das mulheres. Também como medidas para diminuir

os gastos, foram estabelecidas novas regras para as pensões, fixando as alíquotas de 60% a 100%,

conforme o número de dependentes ou da condição do dependente (se inválido ou com deficiência

intelectual mental ou grave, corresponderá a 100%, independente do número de dependentes); bem

como estabelecendo regras sobre a vedação e a possibilidade de acúmulo com o próprio benefício

ou com aposentadoria.

Assim, as inovações relacionadas às regras para a concessão e para apuração de benefícios

retardarão o acesso às prestações, cujos valores serão inferiores àquelas concedidas com base no

ordenamento  jurídico  anterior  a  EC  nº  103/2019.  Isso  resultará  na  redução  do  aumento  das

despesas.

Dessa forma, os ajustes no aumento de receitas e na redução das despesas, previstos na EC

nº 103/2019,  embora  atenuem os  efeitos  das  transformações  demográficas  que  estão  ocorrendo

(aumento da longevidade e a redução da natalidade), não compatibiliza o sistema previdenciário

com os reflexos decorrentes da implementação da Indústria 4.0. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise efetuada no presente artigo, é possível concluir que a recente reforma da

previdência, promovida pela EC nº 103/2019, não considerou os impactos que a implementação da

Indústria 4.0 têm causado e que ainda causará nas relações de trabalho e, portanto, na previdência

social. 

Os impactos da Indústria 4.0, nas relações de trabalho, apontam para uma realidade, na

qual, cada vez mais, pessoas não terão acesso a um trabalho e, outras, mesmo exercendo atividade,

o farão por conta própria, e talvez não consigam recolher contribuições, para a obtenção de proteção
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previdenciária. Entretanto, mantendo-se o atual modelo, essas pessoas, embora sem ter acesso à

referida proteção, contribuirão, indiretamente, para financiar a previdência social.

Em vista disso, novas reflexões deverão ser feitas, visando a adoção de um modelo que,

além de garantir proteção, garanta, também, um modelo justo de financiamento.

Nesse sentido, a sociedade brasileira precisa refletir se não é mais adequado reestruturar a

proteção,  adotando-se  um sistema que  garanta  renda  básica  universal,  combinado  ou não  com

sistemas  capitalizados  de  proteção  previdenciária.  As  referidas  ideias  podem  implementar,  de

maneira  mais  efetiva,  os  objetivos  previstos  constitucionalmente  para  o  Estado  brasileiro,  em

especial, o da redução da desigualdade sociais. 
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AS REFORMAS TRABALHISTAS EM PORTUGAL E ESPANHA E SUA
INFLUÊNCIA NA REFORMA BRASILEIRA –  A MODERNIZAÇÃO DO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

LAS REFORMAS LABORALES EN PORTUGAL Y ESPAÑA Y SU
INFLUENCIA EN LA REFORMA BRASILEÑA – LA MODERNIZACIÓN

DEL CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL

Carolina Zelinski Fay1 e Denise de Oliveira Horta2

RESUMO:  O  presente  trabalho  objetiva  trazer  uma  perspectiva  comparada  das  reformas
trabalhistas  havidas  em Portugal  e  Espanha em face  das  alterações  na  legislação brasileira  em
matéria  trabalhista,  especialmente  no  tocante  às  modalidades  de  contrato  de  trabalho.  A
problemática que se pretende responder com a pesquisa realizada é a identificação de causas, efeitos
e medidas adotadas nas reformas laborais havidas na Espanha e em Portugal, propostas a partir da
crise  econômica de  2008,  e  que podem auxiliar  na  previsibilidade  de resultados  das  alterações
legislativas  implementadas  no Brasil  em matéria  trabalhista.  A pesquisa  se  justifica a  partir  do
reconhecimento de similitude das causas que ensejaram as alterações legislativas nos três países,
semelhança das próprias mudanças implementadas e em razão de uma possibilidade de comparação
entre os resultados provenientes, seja de forma estatística, seja em relação à atuação dos Tribunais
Constitucionais  na  análise  e  interpretação  das  novas/alteradas  legislações  em  face  de  suas
respectivas Constituições e Convenções Internacionais internamente ratificadas. Para realização da
pesquisa, utilizou-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo e o dialético; como método
de procedimento, adotou-se o comparativo e tipológico; e como método de interpretação, utilizou-se
o sistêmico, através de uma investigação bibliográfica-documental em seu procedimento.  Como
conclusão, constatou-se forte influência das reformas ibéricas na reforma trabalhista brasileira, com
a utilização de dispositivos  semelhantes.  A crítica  que se pode estabelecer  à  reforma brasileira
refere-se à  importação de dispositivos  sem a necessária adequação à realidade do país,  em um
contexto bastante diverso do europeu. Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a fundamental
discussão acerca da necessidade de se modernizar legislação trabalhista, da utilização do arcabouço
legal com propósitos predominantemente econômicos e, sobretudo, da adequação das mudanças
legislativas  às  constituições  dos  Estados,  como  forma  de  garantir  o  respeito  aos  direitos
fundamentais sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: reforma trabalhista; flexibilização; contrato de trabalho.

RESUMEN:  Este  trabajo  tiene  como  objetivo  presentar  una  perspectiva  comparativa  de  las
reformas que se llevaron a cabo en Portugal y España ante los cambios en la legislación laboral
brasileña,  especialmente  en  relación  a  las  modalidades  de  contrato  de  trabajo  individual.  La
pregunta que se quiere contestar con esta investigación es la identificación de causas, efectos y
medidas adoptadas en las reformas laborales llevadas a cabo en España y Portugal, propuestas a
partir de la crisis económica de 2008 y que pueden ayudar a la previsibilidad de los resultados de
los cambios  legislativos  implementados en Brasil  en materia laboral.  Se justifica una búsqueda
basada en el reconocimiento de similitudes de causas que los cambios legislativos de los tres países

1 Advogada.  Mestranda  em  Direito  pela  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  –  Área  de
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2 Servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul – Área de Concentração: Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito
Privado. Contato: denisehorta@gmail.com
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implementaron,  similitud  de  los  propios  cambio  impuestos  y  la  razón  de  una  posibilidad  de
comparación  entre  los  resultados,  sea  por  la  estadística,  sea  en  relación  a  los  tribunales
constitucionales en el análisis e interpretación de cambios legislativos a la luz de sus respectivas
constituciones y convenios ratificados internacionalmente. Para llevar a cabo la investigación, se
utilizó  como método de  aproximación el  deductivo-hipotético  y el  dialéctico;  como método de
procedimiento, se adoptó el comparativo y el tipológico; e como método de interpretación, se utilizó
el  sistémico,  a  través  de  una  investigación  bibliográfica-documental  en  su  procedimiento.  En
conclusión, se confirmó que las reformas ibéricas influenciaron la reforma laboral brasileña, con la
utilización de dispositivos legales semejantes. Una crítica que se puede establecer en la reforma
brasileña es la importación de dispositivos sin la necesaria adecuación a la realidad del país, en un
contexto  diferente  de  Europa.  Esperase  que  la  investigación  pueda  contribuir  a  una  discusión
fundamental sobre la necesidad de modernizar la legislación laboral, el uso del marco legal para
fines  predominantemente  económicos  y,  sobre  todo,  para  la  adecuación  de  las  leyes  a  las
constituciones  de  los  Estados,  como  una  forma  de  garantizar  el  respecto  a  los  derechos
fundamentales.

PALABRAS CLAVE: reforma laboral; flexibilización; contrato de trabajo.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetiva trazer uma perspectiva comparada das reformas trabalhistas

havidas  em  Portugal  e  Espanha  em  face  das  alterações  na  legislação  brasileira  em  matéria

trabalhista,  especialmente no que concerne às  alterações  referentes aos  modelos  de contrato de

trabalho e à liberdade contratual. Em razão da impossibilidade de se aplicar o método empírico a

um estudo jurídico como esse, a comparação se apresenta como oportunidade de identificação de

regularidades,  descontinuidades,  semelhanças  e  diferenças,  assim  como de  reconhecimento  das

singularidades e de sua motivação de existência. Logo, a problemática que se pretende responder

com a pesquisa realizada é  a  identificação de causas,  efeitos e  medidas  adotadas  nas reformas

laborais  espanhola  e  portuguesa,  propostas  a  partir  da  crise  econômica  de  2008,  e  que  podem

auxiliar  na previsibilidade de resultados das alterações legislativas implementadas no Brasil  em

matéria trabalhista.

A pesquisa se justifica a partir do reconhecimento de similitude das causas que ensejaram

as alterações legislativas nos três países, semelhança das próprias mudanças implementadas e em

razão de uma possibilidade de comparação entre seus resultados, seja de forma estatística,  seja

acerca da atuação dos Tribunais Constitucionais na interpretação das novas/alteradas legislações em

face  de suas  respectivas  Constituições  e  Convenções  Internacionais  internamente  ratificadas.  A

profundidade das alterações propostas na legislação laboral ainda é vista com ressalvas nos três

países pesquisados e a experiência dos países europeus pode servir de demonstração dos efeitos

positivos  e  negativos  provenientes  das  reformas.  O Brasil  vem,  desde  2017,  sofrendo diversas
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mudanças  na  legislação  trabalhista,  e  as  reformas  implementadas  por  Espanha  e  Portugal  vem

provocando  consequências  que  podem  ser  analisadas  e  contrapostas  em  relação  ao  contexto

brasileiro.

Assim se propondo, torna-se possível a provocação de uma reflexão sobre possíveis ajustes

ou medidas a serem adotadas no Brasil em face das alterações na legislação, de forma preventiva a

partir da importação adaptada da experiência. Com tal propositura, a presente pesquisa realiza-se,

primeiramente, por meio da investigação das reformas trabalhistas em Portugal e Espanha, sob o

prisma dos fundamentos de implantação de cada uma e suas particularidades,  especialmente no

tocante  às  modalidades  de  contratos  de  trabalho,  bem  como  da  atuação  dos  Tribunais

Constitucionais em face das mudanças instituídas. 

Em um segundo momento,  passa-se a  realizar  a  efetiva  comparação entre  as  reformas

trabalhistas dos países ibéricos. Inicialmente, traz-se de forma estatística os resultados e impactos

das reformas nos dois países, analisando-se de forma crítica o alcance ou não dos objetivos das

reformas. Posteriormente, passa-se a analisar as similitudes/diferenças entre as reformas havidas em

Portugal e Espanha com algumas das alterações mais significativas havidas no Brasil.  Por fim,

passa-se a contrapor a interpretação adotada pelos Tribunais Constitucionais de cada um dos países

a fim de se propor uma investigação sobre a visão que se tem a respeito de reformas, em parte

semelhantes,  mas que podem ser  concebidas  de forma diversa em um distinto  contexto social,

político, econômico e cultural como o brasileiro.

Para realização da pesquisa, utilizou-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo

e o dialético, a fim de compreender as hipóteses viáveis de resolução da problemática, igualmente

se realizando contraposições entre  as conjecturas apresentadas.  Como método de procedimento,

adotou-se  o  comparativo  e  tipológico,  comparando  fenômenos  sociais  complexos,  explicando

similitudes e diferenças. Em relação ao método de interpretação, utilizou-se o sistêmico, possuindo

a pesquisa finalidade explicativa,  através  de uma investigação bibliográfica-documental  em seu

procedimento.

2 AS REFORMAS TRABALHISTAS PORTUGUESA E ESPANHOLA A PARTIR DE SUAS
JUSTIFICATIVAS DE IMPLANTAÇÃO

As reformas  legislativas  em âmbito  trabalhista  instituídas  na última década nos  países

ibéricos decorreram da busca por mudanças em um contexto de estagnação econômica, fundadas

igualmente na pretensa adequação da legislação a um contexto social não mais representado pela lei

regulamentadora à época.
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A crise econômica mundial de 2008 representou o estopim para o lançamento de mudanças

legislativas  em matéria  trabalhista,  servindo a justificar  alterações  profundas  sob o pretexto  de

contenção de benefícios em prol de redução de taxa de desemprego e do aquecimento da economia.

A crise econômica, aliada às crises sociais e políticas sofridas de forma generalizada, apresentou-se

como base para o crescimento de tendências como a da flexibilização, que teve início da década de

1970 na Europa e que foi reconhecida como um movimento de inflexão no curso normal do Direito

do Trabalho, a partir de novas configurações de subordinação entre empregado-empregador, diversa

da visão que antes se estabelecia.

Recentemente, com a alteração de objetivos e de dinâmicas econômicas dos países que

buscam  competitividade  na  economia,  a  fim  de  permitir  seu  desenvolvimento  pós-crise,  a

flexibilização das  regras  e  relações  laborais  vem sendo vista  como um processo de  sucessivas

modificações jurídicas que visam a diminuição de prejuízos e de riscos decorrentes da atividade

econômica  (FERNANDES,  2016,  p.  133).  Trata-se  de  um  conjunto  de  mecanismos  e  de

instrumentos de que as empresas dispõem para enfrentar variações qualitativas e quantitativas da

procura, reduzindo o efeito dessas sobre a sua estrutura de custos (FERNANDES, 2016, p. 133).

Assim,  especificamente  no  que  tange  ao  Direito  do  Trabalho,  a  flexibilidade  concerne  a  uma

alteração do grau de rigidez da regulação laboral, de modo a se relacionar a dinâmica do mercado

com as regras jurídicas que a envolvem (FERNANDES, 2016, p.133). A flexibilização também

serve,  em  ambientes  de  crise,  para  “fomentar  o  emprego”,  permitindo  um  maior  alcance  das

oportunidades laborais, de forma menos restrita à anteriormente regulada pela legislação trabalhista,

“aquecendo a economia”.

As reformas trabalhistas também são, por vezes, justificadas pelo prisma da necessidade de

modernização  da  legislação.  Em  um  contexto  de  constante  mudança  e  de  relações  efêmeras,

discute-se se o sistema de garantias e benefícios mantém sua justificação em uma sociedade que se

apresenta menos arraigada a conservadorismos a cada geração que passa, ainda que essa percepção

e crítica sobre a necessidade-pertinência das mudanças esteja sendo vista de forma bastante diversa

por cada um dos países que as implementam. 

A partir  dessa introdução, passaremos a  analisar  de que forma as reformas trabalhistas

ocorreram na Espanha e em Portugal, e de que modo os Tribunais as interpretaram em face das

respectivas Constituições.
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2.1 Os fundamentos de instituição da Reforma Trabalhista Espanhola e seus principais pontos
de alteração

O Estatuto  dos  Trabalhadores  da  Espanha foi  promulgado em 1980,  dois  anos  após  a

Constituição Espanhola. Desde então, sofreu diversas reformas, sendo as mais relevantes nos anos

de 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, e, na última década, em 2010 e 2012. O presente estudo abordará

a reforma, perfectibilizada pelo “Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del

mercado laboral”  e,  posteriormente,  pela  “Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del

mercado laboral”. 

A conjuntura  em que  foi  promovida  a  reforma  trabalhista  de  2012  consistia  em uma

profunda crise econômica (2008-2014), cujas principais consequências foram recessão, aumento do

desemprego, diminuição da arrecadação, aumento do déficit  público,  crescimento do gasto com

seguro desemprego e com aposentadorias. O pertencimento da Espanha à União Europeia foi fator

preponderante nas políticas adotadas em razão da crise econômica, inclusive na reforma trabalhista.

As  medidas  de  austeridade  recomendadas  pela  chamada  “Troika”  (Banco  Europeu,  Comissão

Europeia e Fundo Monetário Internacional) provocaram uma série de alterações legislativas, dentre

as  quais  se  destaca  a  reforma  constitucional  promovida  em 2011,  que  incluiu  no  art.  135  da

Constituição  Espanhola  o  Princípio  de  Estabilidade  Orçamentária  (de  se  destacar  que  a

Constituição, até hoje, só sofreu duas alterações, em 1992 e em 2011). 

A reforma espanhola foi instituída inicialmente por meio de um real decreto-lei (RDL),

medida  semelhante  à  medida  provisória  no  ordenamento  brasileiro.  A utilização  desse  meio  é

condicionada à extraordinária e urgente necessidade, e tem como característica a provisoriedade,

pois necessita de convalidação pelo Congresso em até trinta dias (ORTIZ, 2012, p. 54-55). O real

decreto-lei 03/2012 de 10 de fevereiro de 2012 foi convalidado pelo Congresso em março de 2012,

e posteriormente foi convertido na lei 03/2012, com alguns ajustes no texto (ORTIZ, 2012, p. 54-

55), podendo, como ocorreu com o RDL para instituição de reformas trabalhistas, ser motivo de

questionamento perante o Tribunal Constitucional. 

A reforma de 2012 está  sustentada sobre fundamentos econômicos – a  necessidade de

adequar a legislação diante da crise, estimular a criação de empregos e aumentar a produtividade –,

mas  também  doutrinários  –  flexiseguridade,  que,  no  fundo,  reflete  diretrizes  apreciadas  pelas

instâncias supranacionais da União Europeia (MURCIA, 2015, p. 21-22). Da exposição de motivos

da lei 03/2012, é possível extrair seus principais objetivos, quais sejam: aumentar a flexibilidade

laboral interna para evitar despedidas; racionalizar o custo da dispensa; reduzir o intervencionismo

administrativo nas  decisões  empresariais  de flexibilidade  interna  e  dispensa coletiva;  ajustar  os

salários à  realidade econômica da empresa;  potencializar  a  negociação coletiva nas empresas e
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agilizar o tempo de negociação coletiva; flexibilizar a duração do trabalho; incentivar a contratação

a tempo parcial;  bem como reduzir  a dualidade laboral (ESPANHA, 2012).  Com tais  medidas,

buscou-se facilitar a criação de empregos e possibilitar a recuperação econômica do país.

Para  atingir  as  metas  estabelecidas,  as  alterações  concentraram-se  especialmente  na

contratação  e  na  despedida,  totalizando  17  medidas  para,  sobretudo,  estimular  a  contratação

indefinida e diminuir os custos da despedida (FORTEZA, 2011, p. 211). Neste estudo, a análise se

concentrará nas mudanças relacionadas aos contratos de trabalho. 

A principal  medida  quanto  ao tema foi  a  criação do contrato  indefinido  de  apoio  aos

empreendedores  (art.  4º  da lei  3/2012),  cujo objetivo foi abranger  empresas  com menos de 50

trabalhadores, que são a maioria na Espanha (FERNANDES; REDINHA; MAZZUCCONI, 2012,

p. 114). Esse modelo contratual possui período de experiência anual, que autoriza a dispensa sem

custos e sem justificativa nesse período, atuando, na realidade, mais sobre a dispensa do que sobre a

contratação, consolidando-se como um contrato temporário de um ano (FORTEZA, 2011, p. 212-

213). Para atingir o objetivo pretendido, o legislador incluiu alguns incentivos, como, por exemplo,

descontos na previdência social quando o contrato for celebrado com jovens entre 16 e 30 anos ou

com pessoas com mais de 45 anos (AURUSA, 2016, p. 26). 

A  possibilidade  de  dispensa  sem  motivação  gerou  questionamentos  sobre  a

constitucionalidade deste dispositivo, e, também, sobre sua adequação à Convenção nº 158 da OIT,

da  qual  a  Espanha é  signatária  (FERNANDES;  REDINHA; MAZZUCCONI,  2012,  p.  116).  A

matéria foi levada ao Tribunal Constitucional espanhol, que, em síntese, nos acórdãos 119/2014 e

8/2015,  considerou  a  medida  como  uma  questão  de  conveniência  e  oportunidade,  julgando

constitucional o referido artigo (AURUSA, 2016, p. 28).

Reduzir  a  chamada  “dualidade  laboral”  entre  empregados  fixos  e  temporais  foi  outro

objetivo  relevante  da  legislação,  diante  do  aumento  da  taxa  de  temporalidade  durante  a  crise,

sobretudo entre os jovens. Para tanto, retomou-se o limite de sucessão de contratos temporais, no

qual  um  trabalhador  que  supere  24  meses  em  30  meses  de  utilização  sucessiva  de  contratos

temporários, em uma mesma empresa e no mesmo posto de trabalho, terá o contrato convertido em

tempo indeterminado (FORTEZA, 2011, p. 212).

Outra modalidade contratual estimulada na reforma espanhola foi o contrato de formação e

aprendizagem, no qual as principais alterações foram: ampliação da idade,  de 25 para 30 anos;

aumento  da  duração máxima de  2  para  3  anos;  período de  efetivo  trabalho em relação ao  de

formação que, com a reforma, pode ser ampliado de 75% para 85% da jornada (FERNANDES;

REDINHA; MAZZUCCONI, 2012, p. 112-113).
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Relativamente  à  flexibilidade  laboral  interna,  houve  modificação  das  condições  de

trabalho,  incluindo  remuneração,  e  de  mobilidade  funcional,  com  permissão  de  expedientes

flexíveis de redução de jornada e suspensão contratual por motivos empresariais sem autorização

administrativa. 

O  que  se  conclui  a  respeito  da  reforma  laboral  espanhola,  quanto  às  modalidades

contratuais, é sua ênfase em facilitar a contratação, estimular a empregabilidade de jovens, facilitar

a  dispensa  e  reduzir  o  impacto  econômico das  despedidas  nas  empresas.  As  principais  críticas

decorrem da assimetria da legislação, uma vez que as regras para dispensa foram privilegiadas, em

detrimento das normas de contratação, nomeadamente o contrato por tempo indeterminado, que não

teve estímulos concretos específicos na lei.

2.2 A Reforma Trabalhista Portuguesa e a sua proposição de alteração estrutural

A Reforma Trabalhista Portuguesa decorreu de uma série de medidas que estavam sendo

operacionalizadas no período de 2011 a 2013 em Portugal com o objetivo de “resgatar” a economia

portuguesa, elaborando-se um Plano de Assistência Econômico-Financeira ao país, envolvendo o

Fundo Monetário Internacional,  o Banco Central  Europeu e a  Comissão Europeia (TEIXEIRA;

MAUÉS, 2019, p. 16). Entre as obrigações a que Portugal se comprometeu a cumprir (TEIXEIRA;

MAUÉS, 2019, p. 18), estava a execução de diversas medidas de austeridade em contrapartida ao

apoio financeiro desses órgãos (CANO, 2013, p.170), incluindo alterações sensíveis no que tange à

legislação trabalhista. 

Assim, a Reforma Laboral Portuguesa foi sistematizada com o advento da Lei 23/2012 que

instituiu a terceira reforma do Código de Trabalho português, alterando-se 64 artigos, e instituindo

medidas como a ampliação das hipóteses de rompimento do vínculo de emprego, a redução da

remuneração sobre a jornada suplementar e a facilitação da compensação de jornadas e do banco de

horas (SANTOS, 2017, p.42). Destaca-se que a Reforma Laboral não foi criada ou pensada por

juristas,  objetivando  primordialmente  a  melhoria  da  competitividade  econômica  com  base  na

redução do custo do trabalho (DRAY, 2019). As principais mudanças foram relacionadas à demissão

(cerca de 20 artigos alterados), às formas de contrato de trabalho (6 artigos), aos instrumentos de

negociação coletiva  (5 artigos),  e  à  duração e  suspensão do trabalho (7  artigos  de  cada  tema)

(TEIXEIRA; MAUÉS, 2019,  p.21),  justamente de forma relacionada à retração econômica que

Portugal  sofria  à  época,  flexibilizando  as  regras  referentes  às  possibilidades  de  dispensa,

diversamente do tratamento anterior dado ao tema (BETTI, 2019, p. 406).

Dentre as principais modificações, tem-se o crescimento das possibilidades de utilização

do  contrato  de  trabalho  a  termo,  que  correspondeu  a  uma  estratégia  que  os  países  europeus
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adotaram a fim de permitir a contratação “precária” de trabalhadores quando existente a vedação à

dispensa sem justa causa nas Constituições. Sendo esse justamente o caso de Portugal, que garante

ao trabalhador o emprego exceto na hipótese de rescisão contratual motivada do empregador, as

hipóteses  de  adoção  dos  contratos  por  tempo  determinado  serviram  a  reduzir  os  custos  de

contratação para os empregadores (BETTI, 2019, p.405), potencializando esse modelo contratual

em detrimento do trabalho informal (AMADO, 2013, p. 268). Cite-se, dentre as hipóteses ampliadas

de contratação, o contrato de “muita curta duração”, utilizado para atividades sazonais agrícolas ou

relacionadas a eventos turísticos com duração não superior a uma semana, que, com a Reforma,

teve sua duração máxima aumentada de 60 para 70 dias (TEIXEIRA; MAUÉS, 2019, p. 22), e com

prazo inicial de uma semana para 15 dias (AMADO, 2013, p. 268). 

Nos  contratos  de  duração  a  termo  certo,  o  Código  Português  possibilita,  em regra,  a

renovação por três vezes, com duração mínima de seis meses e máxima de três anos. A Lei nº

03/2012,  de  10  de  janeiro,  estabeleceu  um  regime  de  renovação  extraordinária  desse  tipo  de

contrato, permitindo que seja renovado o contrato de duração a termo certo extraordinariamente

mais duas vezes, até mais três anos (LEITE, 2013, p. 24). Trata-se de clara tentativa de manter os

contratos de trabalho a prazo para fins de economia na contratação e na rescisão de empregados.

Além disso, incentivando a utilização dos contratos a termo e reduzindo a sua implicância

financeira  nas  empresas,  a  Lei  23/2012  reduziu  a  compensação  de  retribuição  pelo  tempo  de

vigência do contrato. Antes da Reforma, era direito do trabalhador uma compensação de 2 ou 3 dias

de retribuição para cada mês de contrato, segundo sua duração. Com a Reforma, essa compensação

passou a ser calculada em termos gerais, adotando-se apenas um critério de proporcionalidade, e

gerando, ao final, uma redução de cerca de 15% do valor (LEITE, 2013, p. 13-14).

Algumas  alterações  de  grande  impacto  também  consistiram  na  flexibilização  da

regulamentação relacionada ao tempo de trabalho e à sua contratação. Facilitou-se a adoção de

formas de compensação da jornada de trabalho a partir da Reforma, retirando-se a obrigatoriedade

do  Instrumento  de  Regulação  Coletiva  de  Trabalho  para  implantação  do  Banco  de  Horas,

permitindo a instituição mediante acordo individual ou grupal; possibilitou-se a compensação de

jornada mediante  aumento  do  período  de  férias,  redução  proporcional  do  tempo de  trabalho  e

pagamento  em  dinheiro;  reduziu-se  o  valor  a  ser  pago  para  labor  suplementar  em  algumas

modalidades de contrato de trabalho e se “desburocratizou” as providências exigidas às empresas no

que  concerne  à  atividade  fiscalizatória  do  Estado,  relacionadas  a  envio  de  documentação  de

empregados e elaboração de regulamento interno da empresa para inspeção dos órgãos competentes

(TEIXEIRA; MAUÉS, 2019, p.29).
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Verifica-se,  aqui,  que  a  tentativa  de  alteração  estrutural  a  partir  da  Reforma  Laboral

Portuguesa,  com  a  alteração  de  64  artigos,  não  foi  efetivamente  uma  reforma  que  afetou

profundamente os direitos dos trabalhadores ou a prática laboral.  As mudanças foram pontuais,

possuindo como maior objetivo a desburocratização das providências exigidas das empresas e a

redução dos custos na hipótese de dispensa, afetando, assim, as modalidades de contrato a termo,

especialmente, ainda que tais espécies não tenham sido demasiadamente atingidas, mas sim, mais

utilizadas.

2.3 A atuação dos Tribunais Constitucionais pós-Reforma e a alteração dos textos originais

As mudanças propostas pelo Poder Legislativo em uma tentativa de fomentar a economia e

de reduzir o número de desempregados pós-crise econômica foram inicialmente rechaçadas pela

sociedade e pelos órgãos de proteção ao trabalhador, sendo propostas ações que exigiam do Poder

Judiciário sua manifestação quanto à constitucionalidade de questões pontuais objeto das Reformas

Trabalhistas.

A atuação  dos  Tribunais  Constitucionais  foi  diversa  nos  países  ibéricos,  adotando  os

Tribunais posições distintas no sentido de ratificar a constitucionalidade das mudanças propostas

pelas reformas legislativas em matéria que toca ao Direito  do Trabalho ou a  rejeitar  alterações

consideradas substanciais e relevantes.

Na Espanha, a primeira questão que se colocou perante o Tribunal Constitucional referia-se

à  utilização  do  real  decreto-lei  como  forma  de  implantar  a  reforma  trabalhista.  O  Tribunal

Constitucional  concluiu  que  o  RDL  respeitou  os  limites  formais  e  materiais,  satisfazendo  a

exigência  de  explicitar  e  justificar  a  existência  de  uma  situação  de  “extraordinária  e  urgente

necessidade”  (situação  do  mercado  de  trabalho  espanhol  diante  da  crise),  existindo,  portanto,

conexão entre as medidas adotadas e a situação de necessidade (DAL-RÉ; REDONDO, 2015, p. 3).

O Tribunal afirmou que “dentro do juízo político ou de oportunidade que corresponde ao Governo e

ao Congresso dos Deputados, [...] o Real Decreto Ley 3/2012 satisfaz as exigências requeridas pela

jurisprudência constitucional.” (ATC 43/2014). 

Nas questões de fundo, o Tribunal Constitucional Espanhol foi instado a se manifestar

sobre nove artigos da reforma, relativos aos seguintes temas: contrato de experiência de um ano

(“contrato  de  apoyo  de  empreendedores”);  modificação  substancial  das  condições  de  trabalho;

negociação de  convenção coletiva;  extinção do contrato  de  trabalho;  “salarios  de  tramitación”;

aplicação do Estatuto dos Trabalhadores para empregados públicos; despedida coletiva de maiores

de 50 anos.
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Na análise dessas questões, também foi descartado pelo Tribunal Constitucional que não

houvessem sido  cumpridos  os  limites  materiais  fixados  aos  “reales  decretos  leyes”,  ou  seja,  a

proibição de afetar os direitos, deveres e liberdades regulados no título I da Constituição. Quanto

aos temas supracitados, prolataram-se as sentenças SSTC 119/2014 e SSTC 8/2015, que, em linhas

gerais,  mantiveram  as  alterações  promovidas  pela  reforma,  considerando  os  dispositivos

questionados como de acordo com a Constituição Espanhola (DAL-RÉ; REDONDO, 2015). 

O  Tribunal  Constitucional  Português,  em  geral,  igualmente  adotou  entendimento  no

sentido  de  confirmar  as  alterações  propostas  pela  Reforma  Trabalhista.  Apenas  alterações

consideradas “drásticas” efetivamente foram rejeitadas e consideradas incompatíveis à Constituição,

como, por exemplo, a atribuição ao empregador de maior discricionariedade na rescisão contratual

que poderia afrontar a própria garantia de emprego prevista na Constituição Portuguesa (art. 53).

Tendo em vista que a Reforma Portuguesa não foi pensada ou instituída por juristas ou estudiosos

do  Direito  do  Trabalho,  a  atuação  do  Tribunal  Constitucional  foi  sensível  na  garantia  da

competitividade em consonância a direitos constitucionais do trabalhadores e princípios gerais do

Direito do Trabalho (DRAY, 2019).

Cita-se, assim, o Acórdão nº 602/2013 do Tribunal Constitucional Português que entendeu

por inconstitucionais as alterações referentes ao despedimento por extinção do posto de trabalho, e

por constitucional o banco de horas grupal.

Em  relação  ao  despedimento  por  extinção  do  posto  de  trabalho,  destaca-se  que  essa

modalidade rescisória é justificada na legislação por motivos econômicos – compreendendo os de

mercado, como os estruturais ou tecnológicos –, e houve alteração pela Reforma Laboral no artigo

que tratava de seus requisitos objetivos. Antes da Reforma, havia a exigência de demonstração de

“subsistência praticamente impossível da relação de trabalho”, que correspondia à indisponibilidade

de função compatível com a categoria profissional do trabalhador. Com a Reforma Laboral, esse

critério foi substituído por uma cláusula aberta que visava aproximá-lo do despedimento coletivo.

Delegou-se  ao  empregador  o  estabelecimento  dos  critérios,  desde  que  esse  “demonstre  ter

observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do

posto de trabalho”, ampliando a margem de discricionariedade (TEIXEIRA; MAUÉS, 2019, p.27).

Contudo, tal solução passou pelo crivo do Tribunal Constitucional Português e foi rejeitada

(FERNANDES, 2016, p. 142), entendendo-se que tais mudanças instituídas pela Reforma Laboral

no que tange ao despedimento por extinção do posto de trabalho seriam atentatórias aos princípios

constitucionais da segurança no emprego (SANTOS, 2017, p. 42), conforme disposição do art. 53

da  Constituição  Portuguesa,  que  estabelece  ser  “garantida  aos  trabalhadores  a  segurança  no
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emprego,  sendo  proibidos  os  despedimentos  sem  justa  causa  ou  por  motivos  políticos  ou

ideológicos” (PORTUGAL, 1976).

Em sentido contrário, em relação à instituição do banco de horas grupal, reconheceu-se a

constitucionalidade  da  alteração  promovida  pela  Reforma,  entendendo-se  que  a  ideia  de

solidariedade justificaria a subordinação de interesses individuais ao coletivo, em articulação ao

“interesse da boa gestão empresarial” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2013, p. 6256). A fim de

fundamentar a conformidade constitucional, o Tribunal Constitucional defendeu que as mudanças

legislativas quanto ao banco de horas observaram dois princípios laborais fundamentais: o princípio

do coletivo  (prevalência  da  unidade  de  equipe  sobre  interesses  individuais  dos  membros),  e  o

princípio da prevalência dos interesses da gestão (como orientação axiológica em matéria de tempo

de trabalho) (FERNANDES, 2014, p. 152). O Tribunal entendeu que a possibilidade de instituição

do banco de horas grupal corresponde a hipótese de “limitaç[ão] dos direitos dos trabalhadores

indispensáveis à operacionalização desses institutos de modulação do tempo de trabalho”, adotando,

assim, o critério da eficácia como critério de valor constitucional (FERNANDES, 2014, p. 153).

Percebe-se  que,  em  contraposição  ao  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  que  julgou

constitucionais todas as disposições da reforma e manteve-se, de certa forma, neutro, o Tribunal

Constitucional Português possuiu uma atuação discretamente mais incisiva, mantendo grande parte

das  mudanças  na  pretensão  de  concretização  dos  objetivos  que  ensejaram as  modificações  no

âmbito laboral, porém rechaçando as proposições que claramente prejudicavam os trabalhadores.

Tal  diferença  de  postura  dos  Tribunais  Constitucionais  pode  ser  explicada  pela  estrutura  das

Constituições de cada país: enquanto a Constituição Portuguesa de 1976 é mais analítica quanto aos

direitos dos trabalhadores, apresentando rum rol bastante significativo de direitos (semelhante à

brasileira), a Constituição Espanhola de 1978 é mais sintética, trazendo apenas linhas gerais no que

tange aos direitos laborais, permitindo maior flexibilidade de interpretação.  

A partir  dessa  análise,  passa-se  ao  exame  das  mudanças  provenientes  das  Reformas

Laborais nos países ibéricos e das adotadas pelo Brasil com o advento da Lei 13.467/17.

3 AS REFORMAS TRABALHISTAS DOS PAÍSES IBÉRICOS COMO FONTE PARA A
REFORMA BRASILEIRA

Tendo em vista a existência de lapso temporal entre o surgimento das primeiras medidas

relacionadas  às  Reformas  Laborais  nos  países  ibéricos,  em  meados  de  2011,  e  a  Reforma

Trabalhista no Brasil, que entrou em vigor no final de 2017, pode-se ter por base o resultado das

Reformas havidas em Espanha e Portugal para pensar e avaliar os resultados ainda principiantes no
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Brasil. As três Reformas tiveram por objetivo o aquecimento da economia, a diminuição dos efeitos

da crise e a redução da taxa de desemprego, mesmo que decorrente da utilização de modalidades de

contrato de trabalho a termo, de modo que a avaliação sobre os frutos provenientes das alterações

legislativas é valiosa para se constatar o (in)sucesso da experiência.

A reforma brasileira, da mesma forma que as reformas de Portugal e Espanha, é alvo de

inúmeros  questionamentos  quanto  à  sua  adequação  aos  princípios  e  direitos  estabelecidos  na

Constituição. Diversas ações de inconstitucionalidade tramitam no Supremo Tribunal Federal, bem

como diversos dispositivos da lei  13.467/2017 vêm sendo examinados no Tribunal Superior do

Trabalho a fim de se definir pela sua (in)compatibilidade com a Constituição Federal. Os tribunais

regionais  e  os  juízos  de  primeira  instância,  diante  de  sua  atribuição  de  controle  difuso  de

constitucionalidade, já vêm declarando a inconstitucionalidade incidental de alguns dispositivos da

lei. 

No  presente  tópico,  abordar-se-á  as  implicações  das  reformas  laborais  espanhola  e

portuguesa, a influência delas na reforma brasileira e a atuação dos tribunais superiores brasileiros,

estabelecendo-se uma comparação com a ação dos tribunais constitucionais analisados supra.

3.1 Resultados e impactos das Reformas Trabalhistas portuguesa e espanhola

Decorridos mais de cinco anos das reformas na Espanha e em Portugal, torna-se possível a

avaliação dos resultados e dos impactos de tais alterações legislativas. 

Na Espanha,  o  principal  indicador  observado é a  taxa  de  desemprego,  que  no  ano da

reforma chegava a 24%, atingindo seu pico em 2013 (quase 27%). Nos anos seguintes, houve um

decréscimo constante, e hoje está abaixo dos 15%, o que equivale a aproximadamente 3.300.000

pessoas.  Apesar  disso,  o  país  continua  tendo  uma das  maiores  taxas  de  desemprego  da  União

Europeia. Ademais, a taxa de desemprego entre os jovens (até 25 anos) continua bastante elevada,

se aproximando de 35%.

A taxa de temporalidade é outro indicador importante, e, diferentemente do desemprego,

não sofreu grandes  alterações  em relação à  reforma.  O país  ainda  é  o campeão europeu nessa

categoria, com cerca de 26,4% de contratos temporários. Aqui, percebe-se que um dos principais

objetivos da reforma, de diminuir a dualidade laboral entre temporários e fixos, não foi atingido.

Ademais, a taxa de temporalidade é maior entre empregados com baixa escolaridade (EUROSTAT,

2019).

Como  visto,  a  taxa  de  desemprego  na  Espanha  está  inferior  a  15%.  Diante  dessas

condições,  o atual Governo decidiu acabar  com algumas medidas  de austeridade.  As principais

alterações se referem à extinção de determinados tipos de contrato: contrato indefinido de apoio aos
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empreendedores, contrato de formação e aprendizagem para jovens entre 25 e 30 anos, contrato a

tempo  parcial  com vinculação  formativa  e  contrato  indefinido  de  jovens  por  microempresas  e

autônomos. Recentemente, o RDL 8/2019, de medidas urgentes de proteção social e luta contra a

precariedade laboral na jornada de trabalho, produziu alterações quanto ao registro da jornada de

trabalho e bonificação para as empresas que contratem pessoas desempregadas há muito tempo.

Em Portugal, os resultados não foram muito distintos. Houve uma diminuição da taxa de

emprego a partir  de 2008, alcançando seu mínimo em 2013 (com apenas  65,4% da população

empregada), o que, a partir desse ano, foi crescendo até chegar a uma taxa superior à existente antes

da crise, de 75,4% de emprego (quando, em 2002, o percentual era de 73,1%). Verifica-se que, em

realidade, houve um aumento de quase 10% da taxa de emprego entre os trabalhadores de 55 a 64

anos,  que foram recolocados no mercado de trabalho no período de 2008 a  2018,  em face  do

decréscimo existente em relação à taxa de emprego da população jovem (assim considerada a entre

15 e 24 anos), que passou de 34,1% em 2008 a 27,2% em 2018, também se alcançando a menor

taxa no ano de 2013, de apenas 21,7% da população jovem empregada (EUROSTAT, 2019).

Verifica-se também que,  a  partir  de  2013,  houve um aumento da taxa de emprego de

pessoas com baixa instrução, uma vez que houve uma redução de 71,6% a 61,6% entre os anos de

2008 a 2013, mas novamente se alcançando patamares de 70% no ano de 2018, recuperando a

redução havida decorrente da crise.

Especificamente em relação à utilização dos contratos de trabalho a termo, verifica-se que,

analisando de forma globalizada,  não houve alteração significativa em Portugal  em relação aos

percentuais anteriores à crise ou posteriores à Reforma Laboral. Cita-se, por exemplo, a taxa de

emprego temporário que era de 20,6% em 2002, passando a 22% em 2008, quando a crise chegou a

seu ápice, alcançando 21% em 2013 e quase se estagnando em 21% nos anos de 2014 a 2018. Trata-

se de alterações mínimas, sem efetiva representatividade em uma leitura total. 

Não  diferente  disso,  apresentam-se  as  taxas  de  emprego  por  tempo  parcial,  em  que

igualmente não tiveram alterações significativas se analisadas de forma global. O percentual, em

2002,  era  de 8,4%, chegando a  8,7% em 2008,  alcançando seu máximo em 2012 com 11% e

reduzindo a 7,8% em 2018. Salienta-se, inclusive, que a taxa de emprego por tempo parcial na

União Europeia sempre foi superior à de Portugal, chegando a 19% em 2013 e estagnando-se em

18,5% em  2018.  Ou  seja,  Portugal  não  apenas  não  teve  um  crescimento  no  número  total  de

empregados a tempo parcial, como inclusive possui uma taxa bem inferior à da União Europeia

como um todo, seja antes ou depois da Reforma Laboral (EUROSTAT, 2019).

Entretanto,  é  imprescindível  reconhecermos  que  as  médias  percentuais  podem  gerar

distorções. Por essa razão, deixando de analisar a população de forma global, em que se mantiveram
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as taxas de trabalhadores temporários sem alterações relevantes, e passando a identificar as idades e

o nível de instrução dos trabalhadores, percebe-se situações importantes, como, por exemplo, que

55%  dos  trabalhadores  de  15-24  anos  possuíam  contratos  temporários  de  emprego  em  2008,

passando a 66% em 2017, com acréscimo de 5% apenas entre os anos de 2012 e 2013. Ainda, de

forma generalizada em países da Europa, sentida especialmente por Portugal, houve um aumento do

número de pessoas  com mais  de um emprego,  principalmente  entre  a  população com nível  de

instrução elevado.

Isso  significa  que,  ainda  que  não  tenha  havido  um  crescimento  no  número  geral  de

trabalhos temporários ou por tempo parcial, os jovens de 15-24 anos estão ingressando no mercado

de trabalho por meio de contratações precárias, sendo renovada a mão-de-obra portuguesa através

de contratos de trabalho a termo, e não por tempo indeterminado, sendo aquela a nova tendência,

especialmente a partir das reformas trabalhistas. 

Superada, ainda que de forma breve, a demonstração desses resultados, passa-se à análise

de  que  modo  essas  mudanças  e  reformas  na  legislação  trabalhista  dos  países  ibéricos  foram

incorporadas pela Reforma Trabalhista brasileira.

3.2 A influência das Reformas Trabalhistas ibéricas na Reforma Trabalhista brasileira

A partir  da  análise  das  alterações  realizadas  pela  Espanha  e  por  Portugal  em  suas

legislações, verifica-se que a Reforma Trabalhista brasileira – ainda que objeto de mudanças mais

profundas, abrangendo tanto a matéria de Direito Material do Trabalho quanto de Direito Processual

– sofreu influência das reformas ibéricas. Essa perspectiva acaba por demonstrar que tais mudanças

relacionadas  ao  Direito  Laboral,  em  realidade,  representam  um  movimento  global  de

reconhecimento  de  mudanças  nas  relações  de  trabalho  e  de  necessidade  de  atualização  de  sua

regulamentação.

Verifica-se, por exemplo,  que, com o advento da Reforma Trabalhista brasileira,  novas

formas  de  contratos  de  trabalho  a  termo  surgiram,  ou  formas  anteriormente  previstas  foram

ampliadas, possuindo tais modalidades o objetivo de permitir a contratação de mais trabalhadores,

reduzindo-se a taxa de desemprego, exatamente como se pretendeu em Espanha e em Portugal. 

Destaca-se, aqui, a alteração do limite máximo do regime por tempo parcial, que era uma

forma de contratação cuja duração não excedia a 25 horas semanais, segundo disposição incluída

pela MP nº 2.164/01. Depois da Lei 13.467/17, o limite máximo passou a 26 horas semanais com

possibilidade de suplementação em até 6 horas extras, ou de 30 horas semanais (BRASIL, Decreto-

Lei 5.452, 1943, art. 58-A), ou seja, ampliando-se as hipóteses e possibilidades de utilização dessa

modalidade de contratação.
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Além disso,  foi  incluído o art.  59-A,  que  autoriza a  instituição do regime 12x36,  que

consiste  no  trabalho de  doze  horas  consecutivas  com posterior  descanso de  trinta  e  seis  horas

ininterruptas,  através  de acordo individual,  quando antes  essa estipulação era autorizada apenas

mediante negociação coletiva. Trata-se de uma forma de contratação que flexibiliza o período de

duração da jornada de trabalho e de seus intervalos, que era uma tendência das reformas ibéricas,

ainda que essas fossem mais restritivas do que a brasileira. Inclusive, a constitucionalidade do art.

59-A,  que  foi  incluído  pela  Lei  13.467/17 na  Consolidação das  Leis  do Trabalho no Brasil,  é

debatida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5994 promovida pela Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Saúde, ainda não julgada.

Cite-se também que a Reforma Trabalhista no Brasil incluiu o §5º ao artigo 58 na CLT, de

modo a autorizar a pactuação de banco de horas por acordo individual escrito, dispensando que essa

seja realizada mediante negociação coletiva, desde que a compensação ocorra no período máximo

de  seis  meses.  Essa  possibilidade  foi  igualmente  reconhecida,  anteriormente,  na  Reforma

Portuguesa, retirando-se a obrigatoriedade do Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho para

implantação do Banco de Horas, e permitindo a instituição mediante acordo individual ou grupal.

Com  o  advento  da  Reforma  trabalhista  no  Brasil,  igualmente  se  instituiu  o  contrato

intermitente,  que  consiste  em  um  contrato  de  trabalho  firmado  para  serviços  descontínuos,

transitórios, com alternância de períodos de trabalho e de inatividade (CASSAR; BORGES, 2017,

p.45). Ainda que se exija a formalidade da contratação de forma escrita (BRASIL, Decreto-Lei

5.452,  1943,  art.  452-A),  a  prática  do  trabalho  decorre  de  forma  simples,  convocando-se  o

empregado  para  o  serviço  por  qualquer  meio  eficaz,  devendo  ser  pagas  as  verbas  trabalhistas

decorrentes da relação ao término de cada serviço e de forma proporcional ao período de trabalho.

Percebe-se que novamente há uma modalidade de contratação com amplo alcance, incentivando a

contratação formal de trabalhadores, mas sem excessiva oneração ao empregador que não possua

demanda regular de serviço durante todo o período anual. Assim como a hipótese do regime 12x36

instituído mediante acordo individual, também há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que

debate a (in)compatibilidade do contrato intermitente em relação à Constituição Brasileira, que é a

ADI de nº 5826, proposta pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de

Combustíveis e Derivados de Petróleo. A ação, até o momento da redação desse artigo, não foi

julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, destaca-se que o teletrabalho foi regulamentado na legislação brasileira com a

inclusão de um inciso III ao art. 62 da CLT e com a inclusão dos arts. 75-A a 75-E na mesma norma.

Trata-se de uma normatização há muito esperada,  e que está  em conformidade às diretrizes de

vários  países  que  vêm buscado  aumentar  a  empregabilidade  sem gerar  crescimento  de  custos
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estruturais para a empresa, além de aumentar a eficiência do trabalhador, que não mais precisa se

submeter  ao  tráfego das  regiões  metropolitanas  para  se  deslocar  ao  local  de  trabalho.  Um dos

principais  debates  a  respeito  das  alterações  promovidas  pela  Reforma  Trabalhista  acerca  do

teletrabalho se refere à determinação de que o teletrabalhador não será abrangido pelas normas que

regem os direitos relacionados à jornada de trabalho. Ou seja, mesmo que possível o controle de

jornada no teletrabalho,  o  empregado não terá  direito  ao  pagamento  de horas  extras,  adicional

noturno  e  intervalos  (CASSAR,  2017,  p.35).  Trata-se  de  uma  norma  com  forte  embasamento

econômico, e que busca modernizar a legislação, atendendo às novas necessidades das relações de

trabalho.

O  que  se  verifica  é  que,  ainda  que  não  haja  expresso  reconhecimento  por  parte  do

legislador  brasileiro,  as  alterações  legislativas  havidas  no  Brasil  possuem  efetiva  influência

daquelas  ocorridas  em Portugal  e  Espanha,  motivo  pelo  qual  resta  reforçada  a  importância  do

presente trabalho, especialmente no que concerne aos impactos das Reformas nos países ibéricos,

que possuem maior tempo de experiência pós-Reformas do que o Brasil e já possuem estatísticas a

indicarem as consequências decorrentes das mudanças implementadas.

3.3 A (in)consonância entre a interpretação concedida pelos Tribunais Superiores Brasileiros e
os Ibéricos acerca da Reforma Trabalhista

Como  visto  anteriormente,  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol  teve  uma  atuação  no

sentido  de  ratificar  as  alterações  propostas  pela  Reforma  Laboral,  enquanto  o  Tribunal

Constitucional Português adotou postura distinta, rechaçando algumas das modificações propostas,

entendendo  pela  inconstitucionalidade  em  questões  pontuais,  quando  concernentes  a  alteração

significativa na concessão de poder de escolha ao empregador em face do trabalhador.

Na análise jurisprudencial junto aos Tribunais Superiores, vê-se que, no Brasil, a atuação

do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal não foi efetivamente consolidada

em relação a normas alteradas pela Reforma Trabalhista, ainda que tais mudanças tenham ocorrido

de forma substancial, relevante, e alvo de diversas críticas. Inicialmente, os Tribunais tiveram como

iniciativa  a  confirmação  da  constitucionalidade  dos  dispositivos  alterados  e  incluídos  pela  Lei

13.467/17 (Reforma Trabalhista), mas, após dois anos de entrada em vigor da legislação, tem-se

sopesado a efetiva compatibilidade entre alguns dispositivos e a Constituição Federal Brasileira.

A  Reforma  Trabalhista  trouxe  alterações  concernentes,  por  exemplo,  aos  honorários

advocatícios  a  serem  pagos  aos  procuradores  das  partes.  O  art.  791-A foi  incluído  pela  Lei

13.467/17 trouxe a regulamentação específica em relação ao pagamento da verba honorária aos

advogados em matéria trabalhista impondo às partes o ônus de pagar honorários na medida de sua
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sucumbência, inclusive na hipótese de sucumbência parcial. No §4º do referido artigo, trouxe-se

disposição considerada polêmica que impõe ao beneficiário da justiça gratuita o ônus de arcar com

os honorários sucumbenciais da outra parte. Entretanto, há a ressalva no próprio dispositivo de que

a  exigibilidade  apenas  surge  na  hipótese  de  (i)  o  beneficiário  ter  obtido  créditos  em juízo,  no

processo que decorreu a sucumbência ou em outro; ou (ii) o beneficiário ter alterado sua condição

de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, no período de dois anos após

o trânsito em julgado da decisão.

Justamente em razão dessa ressalva do §4º, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se

pela compatibilidade da disposição incluída pela Reforma Trabalhista com a Constituição Federal,

havendo efetiva preocupação legislativa em se preservar a jurisdição como instrumento responsável

de  tutela  de  direitos,  não  implicando desvio  de  finalidade  a  mera  imposição  de  pagamento  de

honorários de advogado. Assim, a despeito de grande polêmica ensejada por esse dispositivo, no

sentido de que os beneficiários da justiça gratuita seriam obrigados a pagar honorários advocatícios

aos procuradores patronais, a alteração foi ratificada pelo TST como constitucional.

Ao revés,  como exemplo de mudança  legislativa que foi  rejeitada pelo TST,  cita-se o

reconhecimento de inaplicabilidade do artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seus

§§3º e 4º, referentes à concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou seja, da concessão de

isenção ao  pagamento  de custas  e  despesas  processuais  conferida  àqueles  que  demonstrarem a

hipossuficiência econômica.

A disposição legal e o entendimento jurisprudencial antes conferido à matéria eram no

sentido de que a simples declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu

advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim, era suficiente a

demonstrar a necessidade de recebimento do benefício. Contudo, o artigo 790, §4º, da CLT, incluído

com a Lei 13.467/17, trouxe de forma expressa que “o benefício da justiça gratuita será concedido à

parte  que  comprovar  insuficiência  de  recursos  para  o  pagamento  das  custas  do  processo”,

estabelecendo-se, inclusive, critérios objetivos para se definir a parte com insuficiência de recursos,

sendo essa considerada aquela que “perceber salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (art. 790, §3º, da CLT, com

redação dada pela Lei 13.467/17).

Entretanto, considerando que tal alteração acaba por interferir na própria garantia de acesso

à justiça, o TST vem ratificando o entendimento conferido antes da entrada em vigor da Reforma

Trabalhista, no sentido de que basta a declaração de hipossuficiência financeira para demonstração

da ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais (TST, 2019), sob pena de

se afrontar a isonomia entre a justiça laboral e a justiça cível, visto que nessa se permite a concessão
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do benefício da justiça gratuita com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência (§ 2º do

art. 99 do Código de Processo Civil). A doutrina também traz como argumento à inaplicabilidade do

dispositivo  a  utilização  desse  instituto  referente  à  cobrança  de  custas  processuais  a  partir  da

premissa  de  punição  pela  movimentação  da  máquina  judiciária.  Reconhece-se  que  há  no

ordenamento  jurídico  brasileiro  o  instituto  da  litigância  de  má-fé,  que  enseja  a  aplicação  de

penalidade  no  caso  de  propositura  de  demandas  frívolas,  de  modo  que  não  seria  devida  a

condenação do empregado ao pagamento  de  custas  processuais  por  eventual  improcedência  ou

parcial procedência da demanda, caso efetivamente justificado o pedido (CASSAR, 2017. p.149).

Isso porque o instituto da multa por litigância de má-fé já seria suficiente (e mais adequado) a

obstaculizar o desvirtuamento da finalidade da busca pela tutela jurisdicional do que a cobrança de

custas processuais.

Além dos temas que já foram tratados pelo TST, a reforma trabalhista brasileira originou

mais  de  20  ações  direitas  de  inconstitucionalidade  ou  declaratórias  de  constitucionalidade  no

Supremo Tribunal Federal, a maioria das quais ainda não apreciada, apesar de já transcorridos mais

de 2 anos da vigência da lei. 

A  primeira  ação  relativa  à  reforma  a  ser  julgada  no  STF  foi  a  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade 5794/DF (STF, 2018), que tratava de contribuição sindical,  um dos temas

mais polêmicos da lei. O Tribunal, por maioria, julgou improcedentes os pedidos formulados nas

ações diretas de inconstitucionalidade e procedente o pedido formulado na ação declaratória de

constitucionalidade.  O  artigo  578  da  CLT instituiu  o  fim  da  compulsoriedade  da  contribuição

sindical, o que significou o enfraquecimento dos sindicatos, uma vez que perderam sua principal

fonte de receita.  Por outro lado, a facultatividade representa um avanço em direção à liberdade

sindical, já que os empregados podem optar por contribuir ou não ao ente sindical.

No  Brasil,  a  contribuição  sindical  é  destinada  ao  custeio  do  sistema  confederativo.  A

questão debatida foi a natureza jurídica da contribuição, se tributo ou não, e a possibilidade de se

tornar facultativa sua cobrança por meio de lei ordinária. O STF entendeu que suprimir a natureza

tributária não viola a Constituição, e que a exigência de prévia e expressa anuência está de acordo

com  os  preceitos  constitucionais,  podendo  tal  alteração  ser  promovida  pelo  meio  legislativo

utilizado. Ademais, o Tribunal considerou que a não compulsoriedade da contribuição não infringe

os princípios constitucionais relativos à organização sindical.

Especificamente em relação aos contratos individuais de trabalho, ainda estão pendentes de

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal duas importantes ADIs, que são as de nº 5826 e

5994.  A ação  direta  de  inconstitucionalidade  nº  5826  objetiva  declarar  incompatível  com  a

Constituição Federal o contrato de trabalho intermitente instituído pela Reforma Trabalhista, sob o
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argumento  de  que  essa  forma  de  contratação  propicia  a  precarização  da  relação  de  emprego,

servindo  de  escusa  para  o  pagamento  de  salários  inferiores  ao  mínimo  constitucionalmente

assegurado. Já a ADI 5594 pretende a declaração de inconstitucionalidade da alteração legislativa

que autoriza a instituição, mediante acordo individual escrito, de um regime de trabalho de doze

horas seguidas por trinta e seis de descanso ininterruptas, quando antes da Reforma Trabalhista tal

instituição estava condicionada ao estabelecimento desse regime por meio de negociação coletiva,

ou seja, de forma mais restrita.

A partir dessa breve análise, verifica-se que a atuação dos tribunais superiores brasileiros

quanto à reforma trabalhista ainda não está consolidada a ponto de se enquadrá-la na dualidade

entre uma maior confirmação das alterações legislativas ou uma maior atuação na declaração de

inconstitucionalidade das normas. Percebe-se que o STF apresenta uma tendência em ratificar os

termos da lei, considerando inconstitucional apenas os dispositivos que flagrantemente contrariam a

ordem  jurídica,  mas  conservando  aqueles  em  que  haja  divergências  de  entendimento  que

possibilitem sua manutenção, a fim de se garantir uma maior segurança jurídica, reconhecendo a

validade na aplicação da lei desde o advento da Reforma Trabalhista.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou apresentar um panorama das reformas trabalhistas dos países

ibéricos, demonstrando as razões de sua implantação, os principais pontos de alterações legislativas

e a atuação dos tribunais constitucionais relativamente às legislações reformistas, utilizando como

ponto  principal  a  análise  das  mudanças  legais  nos  contratos  individuais  de  trabalho.  Pode-se

perceber que a ideologia que embasou as Reformas foi semelhante na Europa e no Brasil, o que

permitiu realizar o estudo comparativo ora proposto.

A crise  econômica  demonstrou  a  necessidade  de  promover  mudanças  legislativas  no

âmbito do Direito do Trabalho, tanto em Portugal e Espanha como no Brasil. Como analisado, as

mudanças são relativamente tímidas nos países ibéricos, mas geraram grande repercussão entre a

população, que entendia pela ocorrência de uma retirada de garantias dos trabalhadores. Dentre as

alterações promovidas, percebe-se a utilização de diferentes formas de contrato de trabalho, mais

desvinculadas da tradicional relação empregatícia única, por tempo indeterminado, passando por

múltiplas relações de trabalho (nem sempre de emprego), agora por tempo determinado. A análise

estatística permitiu identificar que os mais jovens têm iniciado sua vida profissional através de

contratos  considerados  “precários”,  possuindo,  por  vezes,  mais  de  uma  atividade  laboral.

Entretanto, em um panorama geral, considerando toda a população dos dois países, verificou-se que
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a adoção de empregos temporários não cresceu em níveis significativos, ainda que tenha havido

uma considerável melhora na taxa de empregabilidade.

No Brasil, constatou-se forte influência das reformas ibéricas na reforma trabalhista, com a

adoção  de  alterações  legais  bastante  semelhantes,  especialmente  na  proposta  de  contratos  de

trabalho por tempo determinado, indicando uma relação de emprego e de trabalho distinta da que

era antes característica no Direito do Trabalho. A crítica que se pode estabelecer à reforma brasileira

refere-se à  importação de dispositivos  sem a necessária adequação à realidade do país,  em um

contexto bem diverso do europeu, ainda que sua origem – desemprego e crise econômica/política –

esteja igualmente presente. A atuação dos tribunais superiores brasileiros tem buscado, na medida

do possível, salvaguardar uma segurança jurídica no sentido de confirmar a constitucionalidade das

alterações legislativas.  Entretanto,  não se utilizou tal  pretexto para ratificar  todas as alterações,

tendo  em vista  que,  em  casos  pontuais,  reconhece-se  a  incompatibilidade  com  a  Constituição

Federal de normas instituídas em sentido oposto aos esforços institucionais de garantia ao acesso à

justiça (como é o caso da instituição de patamares objetivos para concessão do benefício da justiça

gratuita) e de preservação da saúde no ambiente de trabalho (a exemplo da permissão de trabalho de

gestantes em locais insalubres), que foi julgada inconstitucional na ADI 5938 pelo STF.

Por fim, o que se espera é que a pesquisa possa contribuir para a fundamental discussão

acerca da necessidade de se modernizar a legislação trabalhista, do debate concernente à mudança

das relações de trabalho e de seu impacto nos contratos individuais, sobretudo no que se refere à

adequação  das  alterações  decorrentes  das  reformas  laborais  às  respectivas  constituições  dos

Estados, como forma de garantir o respeito aos direitos fundamentais sociais.
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COMPLIANCE TRABALHISTA DIGITAL E A PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS DOS EMPREGADOS: METODOLOGIA PRIVACY BY DESIGN E

PRIVACY BY DEFAULT

DIGITAL LABOR COMPLIANCE AND EMPLOYEE PERSONAL DATA
PROTECTION: METHODOLOGY PRIVACY BY DESIGN AND PRIVACY

BY DEFAULT

Caroline de Melo Lima Gularte1

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo a análise do reflexo da Lei Geral de Proteção de
Dados Brasileira nas relações de emprego, bem como a importância da utilização das metodologias
privacy  by  design  e  privacy  by  default  para  implementação  de  sistemas  de  compliance,  na
perspectiva  trabalhista  e  digital,  com  ênfase  na  temática  da  proteção  de  dados  pessoais  dos
empregados. A tecnologia avançada, que favorece a produção de riquezas, é também acompanhada
pela produção de riscos, inclusive no meio ambiente de trabalho, impondo ao operador do Direito
um novo horizonte de sentido, pautado pela necessidade de prevenção de danos e precaução de
riscos, potencializando o acompanhamento das inovações tecnológicas, na tentativa de segurança
jurídica, servindo o compliance trabalhista digital para auxiliar nessa gestão. Assim, analisa-se a
importância  da  implementação  de  um sistema de  compliance  trabalhista  digital,  para  a  gestão
eficiente da proteção de dados pessoais dos empregados nas organizações, em conformidade com o
ordenamento  jurídico  pátrio,  sobretudo  com  os  direitos  fundamentais  dos  empregados,  sem
esquecer  dos  direitos  fundamentais  de  caráter  patronal,  demonstrando  que  as  técnicas  de
privacidade privacy by design e privacy by default, previstas na Lei Geral Brasileira de Proteção de
Dados, auxiliam na gestão eficiente de dados pessoais dos empregados e na eficácia dos direitos
fundamentais entre particulares.

PALAVRAS-CHAVE: Compliance trabalhista digital; dados pessoais dos empregados; privacy by
design.

ABSTRACT:  The  present  study  aims  to  analyze  the  reflection  of  the  Brazilian  General  Data
Protection Law in employment relationships, as well as the importance of using the privacy by
design and privacy by default methodologies for implementing compliance systems, in the labor
and digital perspective, with an emphasis on the protection of employees' personal data. Advanced
technology, which favors the production of wealth, is also accompanied by the production of risks,
including in  the work environment,  imposing on the Law operator  a  new horizon of  meaning,
guided  by  the  need  for  damage  prevention  and  risk  precaution,  enhancing  the  monitoring  of
technological innovations, in the attempt of legal security, serving digital labor compliance to assist
in this management. Thus, the importance of implementing a digital labor compliance system is
analyzed,  for  the  efficient  management  of  the  protection  of  employees'  personal  data  in
organizations, in accordance with the national legal system, especially with the fundamental rights
of employees, without forgetting the fundamental rights of an employer's nature, demonstrating that
the privacy by design and privacy by default  privacy techniques,  provided for in  the Brazilian
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Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela UNISINOS. Integrante do Grupo de Pesquisas Novas Tecnologias,
Processo e Relações de Trabalho da PUCRS. Advogada. E-mail: c.melolima@gmail.com 
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General Data Protection Law, assist in the efficient management of employees' personal data and in
the effectiveness of fundamental rights among individuals.

KEYWORDS: Digital Labor Compliance; employees data protection; privacy by design.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo a análise da proteção de dados pessoais nas relações de

emprego e a importância da implementação de programas de compliance, na perspectiva trabalhista

e digital, servindo as medidas técnicas e organizativas da privacy by design e da privacy by default,

previstas no Regulamento Europeu de Proteção de Dados (RGPD) e na Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD), para auxiliar no acompanhamento da inovação no cenário laboral, que afeta direitos

fundamentais dos empregados e também os direitos fundamentais de caráter patronal. 

Com o incremento da internet, a possibilidade de tratamento de megabases de dados trouxe

novas possibilidades de compreensão do mundo. A tecnologia avançada, que favorece a produção

de riquezas, é também acompanhada pela produção massiva de riscos, impondo ao operador do

Direito um novo horizonte de sentido, alinhado a uma ótica preventiva e precaucional, pautada pela

necessidade de prevenção de danos e precaução de riscos tecnológicos.

As Nações Unidas editaram os dezessete objetivos para o desenvolvimento sustentável. O

objetivo nº 8 é sobre o tema do trabalho decente e crescimento econômico,  sendo certo que o

trabalho decente sustentável potencializa o acompanhamento das inovações tecnológicas,  com a

devida  segurança  jurídica,  servindo  a  implementação  de  um sistema de  compliance  trabalhista

digital  para  conformar  o  avanço  da  tecnologia,  potencializando  a  economia,  com  a  devida

obediência a direitos fundamentais.

Nesse sentido, inicialmente, o presente trabalho pretende abordar a evolução do direito à

privacidade ao direito à proteção de dados. Na sequência, passa-se a perscrutar a proteção de dados

pessoais do empregado no contexto do meio ambiente de trabalho virtual. Antes de adentrarmos em

aspectos específicos de implementação de sistema de compliance trabalhista digital, analisa-se os

principais  pontos  da  Lei  Brasileira  de Proteção de Dados,  especialmente relacionados à  coleta,

armazenamento e tratamento de dados pessoais dos empregados. 

Por último, passa-se a aferir a importância da implementação de um sistema de compliance

trabalhista  digital,  para  a  gestão  eficiente  da  proteção  de  dados  pessoais  dos  empregados  nas

organizações, em conformidade com os direitos fundamentais dos empregados e com os direitos

fundamentais de caráter patronal, demonstrando que as técnicas de privacidade desde a concepção

(privacy  by design),  e  por  padrão  (privacy  by  default),  previstas  no  Regulamento  Europeu  de
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Proteção  de  Dados,  que  inspirou  a  elaboração  da  Lei  Geral  Brasileira  de  Proteção  de  Dados,

auxiliam na gestão eficiente de dados pessoais dos empregados .

Desta forma, tornou-se imprescindível para as organizações a implantação de sistema de

integridade,  ou  compliance,  para  que  se  adequem  às  exigências  de  mercado  nacional  e

internacional,  criando  boas  práticas  de  governança  corporativa,  com  impactos  na  gestão

empresarial,  tornando mister seu estudo, especialmente acerca do impacto nas relações laborais,

visando sua efetividade e correta aplicação.

2 DO DIREITO À PRIVACIDADE AO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A privacidade  é  discutida  de  forma  abundante  na  doutrina.  O  direito  à  privacidade,

enquanto direito fundamental, é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo na

atual conjuntura, um dos direitos mais importantes a serem compreendidos.

Grande parte da doutrina atribui ao caso dos EUA “Warren e Brandeis” como o início dos

estudos relacionados à privacidade. No ano de 1890, o Advogado Samuel Warren teve divulgadas

informações relacionadas ao casamento de sua filha na imprensa americana. Irresignado, publicou

um artigo intitulado “The Right to Privacy” na Harvard Law Rewiew, ao lado de Louis Demitis

Brandeis. Neste artigo, apontava-se que a tecnologia possibilitava a interferência indevida na vida

privada. Em 1928, na qualidade de Juiz da Suprema Corte Americana, Brandeis, no julgamento do

caso “Olmstead v. U.S  277 U.S. 438”,  abordava que o direito de ser deixado só (‘right to be

alone’), era o direito mais abrangente e valioso dos cidadãos (RUARO; JUNIOR, 2015, p. 603).

O  artigo  escrito  por  Warren  e  Brandeis  demonstra  a  faceta  negativa  do  direito  à

privacidade, direito fundamental de primeira dimensão, de não intervenção do Estado, de cunho

individualista-patrimonialista, para garantia da liberdade dos indivíduos. O direito fundamental à

privacidade, enquanto direito fundamental de primeira dimensão, possui essa faceta negativa, pois

dirigido à abstenção do Estado, e não uma conduta positiva, sendo, portanto, direito de resistência

frente ao Estado (SARLET, 2015, p. 46-47). No Brasil, a Constituição Federal de 1988 incluiu entre

as garantias e direitos fundamentais a proteção da intimidade e da vida privada, no artigo 5º, inciso

X, deixando claro que são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Pode-se concluir que há um entrelaçamento entre privacidade e intimidade,  residindo a

diferenciação no grau de interferência e amplitude desses direitos. A intimidade estaria relacionada

ao trato íntimo do ser humano, às suas relações subjetivas, envolvendo família, amizades. Ao passo

que a privacidade envolveria todos os relacionamentos do homem, inclusive relações de trabalho e

estudo (RUARO; JUNIOR, 2015, p. 606).
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A ideia de privacidade enquanto “right to be alone”, o direito de ser deixado só, não reveste

e  não  reflete  a  atualidade.  Há  a  necessidade,  pois,  de  coadunação  do  direito  fundamental  à

privacidade ao cenário atual de avanço tecnológico. Neste sentido, de acordo com Moreira (2010, p.

28):

Cabe, pois, ao Direito encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e
os  direitos  e  liberdades  das  pessoas,  necessitando  de  repensar  o  conceito  de
privacidade perante as NTIC, na medida em que os conceitos então dominantes
estavam como que num era pré-informática, tendo sempre em consideração que as
pessoas não são autómatos. Actualmente, torna-se necessário proteger as pessoas e
os  seus  dados  pessoais  perante  os  perigos  das  novas  tecnologias  associadas  à
informática na medida em que uma visão meramente negativa deste direito não é o
quantum satis da proteção. Torna-se essencial alterar a perspectiva, diria mesmo
mudar  de  rumo,  e  ligar  o  termo  privacidade  à  capacidade  e  ao  direito  dos
indivíduos controlarem a informação que lhes diz respeito, ou seja, impõe-se uma
perspectiva positiva relacionada com o controlo do fluxo informacional.

Com o avanço da tecnologia e da constante exposição das pessoas diante das redes sociais,

desenvolve-se a noção de autodeterminação informativa. Refletindo a ideia de liberdade informática

como valor indiscutível da sociedade da informação (PÉREZ LUÑO, 1996, p. 44).

A  autodeterminação  informativa  possui  como  decisão  paradigmática  a  sentença  do

Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1983, em relação à Lei do Censo. Neste julgamento,

discutiu-se  as  bases  constitucionais  da  proteção  de  dados  relativas  às  pessoas,  tendo  como

referência  o  direito  de  personalidade,  combinado  com  a  dignidade  da  pessoa  humana  da  Lei

Fundamental  de Bonn (LIMBERGER, 2019,  p.  259).  A autodeterminação informativa deve  ser

entendida como o direito do indivíduo a ter a liberdade de decidir tornar públicas informações a seu

respeito, de cedê-las, ou não.

Em  2008,  o  Tribunal  Constitucional  Federal  Alemão  atualiza  o  conceito  de

autodeterminação  informativa  a  partir  da  leitura  do  direito  fundamental  da  garantia  da

confidencialidade  e  da  integridade  de  sistemas  técnico-informacionais,  conduzindo  a  vida  do

indivíduo  para  o  ambiente  técnico-informacional.  A  discussão  teórica  da  autodeterminação

informativa  direciona  ao  reconhecimento  da  proteção  de  dados  pessoais,  de  forma  autônoma

(LIMBERGER, 2019, p. 259). A tutela dos dados pessoais parece iniciar como num desdobramento

do direito à privacidade. A importância da temática da informação influenciou a legislação mundial

sobre a matéria. De acordo com Doneda (2019, p. 37-38):

Com o aludido aumento da importância da informação, foi em torno dela que a
temática da privacidade passou a orbitar, em especial ao se tratar de dados pessoais.
Essa guinada, que acabou por plasmar o próprio conteúdo do termo privacidade,
pode ser verificada com clareza nas construções legislativas e jurisprudenciais que
afrontaram  o  tema  nos  últimos  40  anos,  das  quais  algumas  referências  mais
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significativas poderiam ser a concepção de uma informational privacy nos Estados
Unidos, cujo “núcleo duro” é composto pelo direito de acesso a dados armazenados
por órgãos públicos e também pela disciplina de proteção de crédito; assim como a
autodeterminação  informativa  estabelecida  pelo  Tribunal  Constitucional  Federal
Alemão (presente como fundamento da LGPD em seu art. 2º, II), bem como toda a
construção do modelo europeu de proteção de dados, desde a diretiva 95/46/CE da
União Europeia (relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento  de  dados  pessoais  e  à  livre  circulação  desses  dados)  até  o  atual
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). 

No Brasil, após a entrada em vigor do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, houve

a  promulgação  da  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados,  elevando  o  nível  reputacional  brasileiro,

favorecendo o desenvolvimento de negócios com o exterior. Nesse sentido, é importante analisar de

que forma a proteção de dados pessoais se faz necessária no meio ambiente de trabalho, sobretudo

nas relações de emprego.

3 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO EMPREGADO NO MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO VIRTUAL

O investimento  em tecnologia  avançada e  na infraestrutura  negocial,  que oportuniza  a

melhora na capacidade de coleta e armazenamento de dados, reflete na necessidade de uma nova

compreensão de mundo, que produz riquezas e riscos, incessantemente. Tradicionalmente, o Direito

vem a reboque das contradições sociais.  Entretanto,  o avanço tecnológico impõe a presença do

Direito à frente das contradições produzidas pela sociedade.

Isto muda o horizonte de sentido do operador jurídico: a perspectiva ex post, voltada para a

ótica  do  direito  repressivo,  cede  espaço  a  uma  perspectiva  que  requer  uma  lente  ex  ante,  na

observância  dos  princípios  da  prevenção  de  danos  e  da  precaução  de  riscos,  na  tentativa  de

acompanhamento das inovações tecnológicas, com a necessária segurança jurídica. 

A era digital  e  a realidade Big Data,  com sua possibilidade de tratamento massivo de

dados, afeta as relações laborais, tendo em vista a possibilidade de obtenção de informações dos

trabalhadores  com  a  coleta  de  dados  pessoais  (ainda  que  brutos,  sem  tratamento)  de  fontes

diversificadas, que com a aplicação de técnicas próprias de Data Science (Ciência de Dados), como

data  mining  (mineração  de  dados),  data  analysis  (análise  de  dados)  e  business  intelligence

(inteligência negocial), alteram o meio ambiente de trabalho, redesenhando a relação entabulada

entre empregador e empregado, tendo sido a opção deste trabalho a análise da proteção de dados

pessoais do empregado no meio ambiente de trabalho virtual.

Sobre a delimitação do conceito de meio ambiente do trabalho, compreende-se que o uso

de  tecnologia  avançada  nas  atividades  negociais  impossibilita  a  concepção  estática  de  meio
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ambiente  do  trabalho,  ou  seja,  o  meio  ambiente  do  trabalho  deve  ser  compreendido  sob  uma

perspectiva dinâmica. De acordo com Araújo Jr. (2017, p. 44):

Sobre a concepção estática de meio ambiente de trabalho (complexo máquina –
trabalho – edificações), pode-se ponderar que atualmente a crescente utilização das
novas  tecnologias  pelos  empreendimentos  econômicos  tem  impossibilitado  a
vinculação  de  ambiente  de  trabalho  a  edificações  e/ou  estabelecimentos,
principalmente  considerando  que  o  fornecimento  aos  trabalhadores  de
smartphone’s,  notebook’s,  tablet’s,  dentre  outros  equipamentos,  ampliou  o
ambiente  de  trabalho  para  além  dos  estabelecimentos  físicos  das  fábricas  e
escritórios, inclusive, em algumas situações, passando a vincular o trabalhador 24h
por  dia  à  atividade  profissional,  independentemente  de  estar  com a  família  ou
amigos em ambiente de lazer, cultura ou de cunho religioso.

Pela compreensão da concepção dinâmica de meio ambiente de trabalho, conclui-se que o

conceito  espacial  de  meio  ambiente  de  trabalho  abrange,  inclusive,  um  aspecto  artificial

(ciberespaço), onde o trabalhador desenvolve as suas atividades. Portanto, a definição dinâmica de

meio ambiente de trabalho é a que melhor atende à influência do uso de tecnologia nas relações

laborais, que tem conferido desafios ao Direito do Trabalho, alterando, inclusive, a dinâmica da

relação empregatícia. 

O  uso  e  fornecimento  de  dispositivos  digitais  como  computadores,  notebooks,

smartphones, tablets, discos externos portáteis, a possibilidade de monitoramento do empregado por

videovigilância,  geolocalização,  eventual  possibilidade  de  monitoramento  de  contas  de  e-mail

corporativas, dentre outras ferramentas, e ainda, a tomada de decisões automatizadas, trazem aos

empregadores  oportunidades  e  riscos  relacionados  ao  tratamento  de  dados  pessoais  dos  seus

empregados.

Nesse aspecto, a utilização dessas ferramentas digitais no ambiente laboral repercute na

criação de políticas para sua utilização. Dentre as quais, ressalta-se a política de BYOD (bring your

own  device),  que  significa  “traga  seu  próprio  dispositivo”.  A política  de  BYOD  permite  ao

empregado ter acesso às informações corporativas  em seus dispositivos  digitais  pessoais.  Neste

sentido (FINCATO; FRANK, 2019, p. 17-35):

O fenômeno BYOD surgiu no Brasil em meados de 2011 e é possível afirmar que
foi impulsionado por fatores como o surgimento e expansão da computação móvel,
a facilidade de aquisição de novas tecnologias e o ingresso da população jovem no
mercado de trabalho, já adepta das chamadas novas tecnologias, gerenciando suas
vidas  a  partir  de  seus  dispositivos  móveis  e  aplicativos.  Torna-se  inevitável
reconhecer  que  esses  trabalhadores-consumidores  levam  para  o  ambiente
profissional seu modo de vida, onde se inserem seus equipamentos pessoais.

Existem outras políticas para uso de tecnologia no ambiente de trabalho, provenientes de

novos desafios impostos ao empregador. Dentre as quais (LIMA, 2017, p. 192-193):
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BYON  (Bring  Your  Own  Network  –  Traga  a  sua  Própria  Rede):  isto  é,  os
empregados estão cada vez mais levando às companhias suas próprias redes de
conexão (4G em dispositivos móveis, por exemplo), (...); BYOC (Bring Your Own
Cloud – Traga a sua Própria Nuvem): tem sido cada vez mais comum a utilização
de ferramentas de computação em nuvem (especialmente pelo fato de que muitas
delas possuem versões gratuitas), o que tem facilitado o vazamento de informações
confidenciais, já que basta “arrastar” o arquivo para a aplicação de nuvem, que ela
“sairá” dos domínios da companhia (...); e WYOD (Wear Your Own Device – Vista
o  seu  Próprio  Dispositivo):  com a  crescente  disseminação de  dispositivos  para
vestir  que  se  conectam à  internet  ou  a  outros  dispositivos  eletrônicos  (óculos,
relógios, pulseiras, entre outros).

Dentre as necessárias políticas vistas acima, percebe-se que a política de WYOD deverá

ser disseminada de forma mais incisiva nas organizações empresariais, pois refere-se à internet das

coisas, ao permitir que equipamentos diversificados, que estejam conectados à internet e associados

à inteligência artificial, coletem dados de origens diversificadas, permitindo sua utilização, de forma

otimizada  e  interconectada.  Isto  afeta  a  dinâmica  estabelecida  entre  empregador  e  empregado,

impondo a elaboração de novas cláusulas contratuais, atentas à temática do Direito Digital, num

cenário  de  imprescindível  observância  aos  seus  direitos  fundamentais,  em  que  riscos  e

oportunidades deverão fazer parte da estratégia negocial empresarial.

Assim,  depreende-se  que  o  uso  da  tecnologia,  que  permite  o  acesso  facilitado  às

informações  corporativas  diretamente  pelos  empregados,  traz  diversas  preocupações,  tanto  no

âmbito  do  dever  de  observância  dos  direitos  fundamentais  do  empregado,  de  sua  privacidade,

intimidade e proteção de seus dados pessoais, mas também, do ponto de vista de segurança da

informação  de  dados  de  propriedade  empresarial,  relacionados  à  inteligência  negocial,  dados

sigilosos e segredos industriais. Nesta seara, faz-se mister o estudo da Lei 13.709/2018 (Lei Geral

de Proteção de Dados Brasileira),  investigando seus princípios e bases legais,  que refletem nas

relações de emprego.

4 ASPECTOS GERAIS DA LEI BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE DADOS

Inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o Brasil editou a Lei 13.709 de

2018, dispondo sobre a proteção de dados pessoais (BRASIL, 2018). Sua aplicação afeta qualquer

atividade  que  envolva  utilização  de  dados  pessoais,  incluindo  o  tratamento  de  dados  de

trabalhadores.

Dentre as inovações trazidas pela lei, destaca-se que os titulares dos dados terão amplos

direitos  à  informação,  acesso,  retificação,  cancelamento,  oposição,  portabilidade.  A lei  prevê,

conforme artigo 4º, § 3º, a necessidade de risk assessment, ou avaliação de impacto de riscos à
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proteção de dados pessoais, bem como a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados

pessoais.

A elaboração do impacto de riscos e de relatórios enfatiza a necessidade de atuação em

conformidade  com  os  princípios  da  prevenção  e  da  precaução.  Sem  dúvida,  o  incremento  da

tecnologia traz diversas possibilidades de produção de riquezas, mas também, de riscos. Por isso, o

desenvolvimento tecnológico deve de ser sustentável. Nesse sentido, o desenvolvimento, enquanto

valor  constitucional  supremo,  apenas  é  esclarecido  se  conjugado  à  sustentabilidade.  Por  isso,

compreende-se que a sustentabilidade é valor supremo e princípio constitucional (FREITAS, 2011,

p. 116).

E isso é tarefa prevista, inclusive, nos objetivos de desenvolvimento sustentável, elaborado

pela Organizações das Nações Unidas, ao prever a ODS nº 8, nos seguintes termos: “objetivo 8.

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo

e trabalho decente para todas e todos” (ONU, 2015).

Destaque importante a LGPD faz à previsão específica no artigo 5º, inciso VIII, da figura

do “encarregado da proteção de dados”, que deverá ser pessoa indicada pelo controlador de dados,

que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. O

encarregado da proteção de dados será estudado adiante, como elemento importante na elaboração

de um programa de compliance, que vise a observância da lei de proteção de dados e atuação em

conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável.

5  NORMAS  E  ELEMENTOS  DO  SISTEMA  DE  COMPLIANCE  COM  ÊNFASE  NA
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS EMPREGADOS

Os  sistemas  de  compliance  são  utilizados  para  transmitir  a  todos  os  envolvidos  no

desenvolvimento da atividade negocial o conhecimento sobre as normas que permeiam o negócio,

sendo comum a utilização de um monitoramento sistêmico,  baseado em padrões  pré-definidos,

utilizando-se de investigações corporativas e privadas para avaliação de eventuais irregularidades

praticadas no âmbito empresarial.

A modernidade  avançada  e  a  produção  social  de  riquezas  vieram  acompanhadas  da

produção social  de riscos,  coincidindo num novo paradigma: como se poderia  evitar/minimizar

riscos e/ou perigos produzidos por um processo avançado de modernização,  sem ultrapassar  os

limites do sustentável (BECK, 1998, p. 25-26)? 
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A ruptura paradigmática com ideia  de dano,  mediante uma concepção preventiva e do

papel do Direito na prevenção de ilícitos, reclama a participação dos operadores jurídicos em um

novo horizonte de sentido, a partir de uma ética da responsabilidade (FREITAS, 2007, p. 98).

A LGPD exige  das  organizações  empresariais  e  da Administração Pública  atuação em

conformidade com os princípios da prevenção e da precaução. De acordo com Freitas (2007, p. 98):

Em  outras  palavras,  na  hipótese  de  prevenção,  antevê-se,  com  segurança,  o
resultado  maléfico.  Correspondentemente,  nos  limites  das  atribuições,  nasce  a
obrigação administrativa de escolher sábias medidas interruptivas da rede causal,
de maneira a impedir o dano antevisto. Já o princípio constitucional da precaução,
igualmente dotado de eficácia direta, estabelece (não apenas no campo ambiental) a
obrigação de adotar medidas antecipatórias e proporcionais mesmo nos casos de
incerteza  quanto  à  produção  de  danos  fundadamente  temidos  (juízo  de  forte
verossimilhança). A não-observância do dever configura omissão antijurídica, que,
à semelhança do que sucede com a ausência da prevenção cabível, tem o condão de
gerar dano (material e/ou moral) injusto e, portanto, indenizável, dispendiosamente
absorvido pela castigada massa de contribuintes. 

O programa de  compliance,  ou  sistema de  compliance  é  uma prática  empresarial  que

impõe padrões internos para o cumprimento de normas, observância de leis e diretrizes nacionais e

internacionais. O sistema de autorregulação adotado por organizações empresariais, normalmente, é

composto por um programa de compliance para detectar operações suspeitas e encaminhá-las à

supervisão da empresa.

Dentre  os  principais  elementos  da  estrutura  de  um programa  de  compliance,  como  a

elaboração  de  um  código  de  ética  e  conduta,  a  possibilidade  de  realização  de  investigações

corporativas no âmbito empresarial e o canal de denúncias, destaca-se a figura do encarregado da

proteção de dados.

O  encarregado  pela  proteção  de  dados  seria  o  responsável  por  supervisionar  o

cumprimento por quem trata dados pessoais,  servindo, inclusive,  para fomentar a efetivação do

direito fundamental à proteção de dados. Para sua atuação, é de extrema importância que possua

independência, seja no setor público, como no setor privado, para o exercício de suas funções.

A LGPD define em seu artigo 5º, inciso VIII, como “encarregado da proteção de dados” a

pessoa, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os

titulares e a autoridade nacional. Conforme artigo 41, § 2º e incisos da lei, compete ao encarregado

aceitar  reclamações,  prestar  esclarecimentos,  adotar  providências,  receber  comunicações  da

autoridade nacional de proteção de dados, e, inclusive, orientar os funcionários e os contratados a

respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais (BRASIL, 2018).

Sem dúvida, é preciso estar atento à nova Lei Brasileira de Proteção de Dados, servindo o

programa  de  compliance,  com destaque  à  figura  do  encarregado  da  proteção  de  dados,  como
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elemento  importante  para  a  correta  transmissão  aos  dirigentes  e  aos  funcionários  sobre  o

conhecimento das leis e demais normas regulamentares, de forma a auxiliar no tratamento de dados

pessoais dos empregados.

6 COMPLIANCE TRABALHISTA DIGITAL E METODOLOGIA PRIVACY BY DESIGN E
PRIVACY BY DEFAULT PARA PROTEÇÃO DE DADOS DOS EMPREGADOS

A  técnica  de  privacidade  desde  a  concepção  (privacy  by  design)  vem  prevista  no

Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ao prescrever que, desde a concepção (privacy by

design),  de  construção  de  bens,  serviços,  produtos,  sistemas,  sejam obedecidos  os  critérios  de

privacidade. 

De acordo com o artigo 25 do Regulamento Europeu, o responsável pelo tratamento de

dados necessita aplicar, tanto no momento de definição dos meios de tratamento, como no momento

do próprio tratamento, medidas técnicas e organizativas adequadas, como a pseudonimização e a

minimização (UNIÃO EUROPEIA,  2018).  Referidas  técnicas  são  utilizadas  para  a  aplicação e

eficiência  das  garantias  necessárias  no  tratamento,  para  cumprir  os  requisitos  do  Regulamento

europeu, protegendo os direitos dos titulares dos dados.

Essas técnicas de privacidade estão previstas na Lei de Proteção de Dados Brasileira. No

artigo 46, § 2º, ao tratar da segurança e do sigilo dos dados, a lei prevê que deverão ser observados

segurança  e  sigilo  desde  a  fase  de  concepção  do  produto  ou  do  serviço  até  a  sua  execução

(BRASIL, 2018). 

O conceito  de  privacidade  desde  a  concepção está  baseado em um enfoque pró-ativo,

fundamentalmente, em uma visão de prevenção, podendo se afirmar que ao aplicar este princípio é

possível limitar os riscos relativos ao tratamento de dados pessoais. O conceito de privacidade por

padrão  integrado  ao  sistema  garante  que  mesmo  que  os  titulares  dos  dados  pessoais  não

empreendam nenhum tipo de ação para proteger seus dados, o sistema, por sua própria arquitetura,

com ênfase na privacidade,  garantirá a confidencialidade de toda informação de caráter pessoal

(CALÉS, 2016, p. 301-304).

Portanto, devido a eficácia dessas técnicas, é fundamental a sua aplicação, num contexto de

implementação de programa de compliance trabalhista digital, que pudesse auxiliar na proteção dos

direitos fundamentais dos empregados e nos direitos fundamentais de cunho patronal.

Visto que a LGPD, inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados,  prevê a

necessidade de que todas as empresas envolvidas com manipulação de dados pessoais de brasileiros

tenham de cumprir  requisitos,  a fim de estarem em conformidade com o prescrito  na lei,  é de
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fundamental importância a implementação de um programa de compliance, com ênfase na proteção

de dados dos empregados.

É de suma importância que o programa de compliance seja compreendido não como fator

gerador de custos, mas sim de mais valias. É preciso interiorizar que o atual quadro legal favorece

um sentimento ético e que a não conformidade ocasiona custos insuportáveis, que se expressam em

multas,  indenizações,  custos  reputacionais  e  de  imagem  que  são,  na  maioria  das  vezes,

irremediáveis (JÚNIOR, 2018, p. 148).

A necessidade de prevenção de danos e precaução de riscos laborais sobre a proteção de

dados pessoais dos empregados é medida que se impõe. Conforme o artigo 52 da LGPD, infrações

cometidas podem sujeitar as organizações e a Administração Pública a uma multa de até 50 milhões

de reais, por infração. Para tanto, a adoção de mecanismos que permitam o desenvolvimento da

cultura  de  conformidade  nas  organizações  favorece  no  acautelamento  de  riscos  e  eleva  a  sua

reputação social.

O que se pretende é fomentar o desenvolvimento tecnológico nas relações de trabalho, mas

de  forma sustentável.  Conforme o  item 8.2  da  ODS nº  8  da  ONU,  a  intenção de  coadunar  o

desenvolvimento  econômico  com  o  trabalho  decente  é  de  atingir  níveis  mais  elevados  de

produtividade  das  economias  por  meio  da diversificação,  modernização tecnológica  e  inovação

(ONU, 2015).

Assim,  torna-se  imprescindível  a  implementação  de  um  programa  de  compliance

trabalhista  digital,  direcionado  às  questões  referentes  ao  tratamento  de  dados  pessoais  dos

empregados  no  Brasil,  em consonância  com o ordenamento  jurídico  pátrio,  em obediência  aos

direitos fundamentais e evitando danos reputacionais às organizações.

7 CONCLUSÃO

A nova Lei Brasileira de Proteção de Dados constitui um grande avanço no âmbito do

direito fundamental à proteção de dados no direito brasileiro, acompanhando o intuito legislativo

mundial na elaboração de leis de proteção de dados. 

A presente pesquisa pretendeu analisar os principais pontos da Lei Geral de Proteção de

Dados e  seu  reflexo no âmbito  laboral,  sobretudo no direito  fundamental  à  proteção de  dados

pessoais dos empregados. A atual quadra vivida exige o acompanhamento das empresas para que

possam implementar padrões éticos em suas atividades, não apenas por uma questão moral, mas

sim, legal.
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Tendo em vista a manipulação e tratamento de dados pessoais de empregados, é de suma

importância a atenção aos princípios da prevenção de danos e precaução de riscos, que podem

ocorrer pelo vazamento indevido ou tratamento indevido desses dados pessoais, sendo, inclusive,

um dos objetivos impostos pela ODS nº 8, em seu item 8.8, a necessidade de proteger os direitos

trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores.

Por todo exposto, é imprescindível que as organizações empresariais, ao tratarem dados

pessoais de empregados,  estejam atentas  à nova Lei  Brasileira de Proteção de Dados,  evitando

danos  e  prováveis  riscos,  que  possam  culminar  na  aplicação  de  multas  gravíssimas  e,

principalmente,  situações que possam ferir a sua reputação e credibilidade sociais, servindo um

sistema  de  compliance  trabalhista  digital,  com  ênfase  na  proteção  de  dados  pessoais  dos

empregados e com a utilização da metodologia privacy by design e privacy by default para auxiliar

nesta implementação.
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RELAÇÕES DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS1

Gilberto Stürmer2

RESUMO: O texto aborda o direito ao trabalho e o direito do trabalho fundamentados no Protocolo
de San Salvador, que faz parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o “Pacto de San
Jose da Costa Rica”. O trabalho e a legislação trabalhista, inseridos no rol dos direitos humanos e,
no sistema constitucional brasileiro, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, têm como
objetivos,  a  busca  do Estado Democrático  de  Direito  e  da  justiça  social,  fundamentos  de  uma
sociedade justa e fraterna. A problematização está ligada ao impacto social, positivo ou negativo, da
regulação dos direitos ao trabalho e do trabalho, tanto no sistema jurídico interno (como direitos e
até  princípios  fundamentais),  quanto  no  âmbito  internacional  como  direitos  humanos
(especialmente no Protocolo de San Salvador). Objetiva-se, portanto, demonstrar que a regulação
dos direitos ao e do trabalho faz parte de um amplo contexto social de direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Protocolo de San
Salvador.

ABSTRACT: The text addresses the right to work and the right to work based on the Protocol of
San Salvador, which is part of the American Convention on Human Rights, the “San Jose Pact of
Costa Rica”. Labor and labor legislation, inserted in the list of human rights and, in the Brazilian
constitutional system, within the scope of fundamental rights and guarantees, have as objectives, the
search for the Democratic State of Law and social justice, foundations of a just and fraternal. The
problematization is linked to the social impact, positive or negative, of the regulation of labor and
labor rights, both in the internal legal system (as rights and even fundamental principles), and in the
international sphere as human rights (especially in the Protocol of San Salvador ). Therefore, the
objective is to demonstrate that the regulation of rights to and of work is part of a broad social
context of rights. 

KEYWORDS: Human Rights, Labor Law, Social Rights, Protocol of San Salvador.

1 Parte do presente texto já foi objeto de exame e publicação pelo autor.
2 Advogado e Parecerista. Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do Sul, gestão
2013/2015. Titular da Cadeira nº 100 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Titular da Cadeira nº 4 e Fundador
da  Academia  Sul-Riograndense  de  Direito  do  Trabalho.  Presidente  da  Academia  Sul-Riograndense  de  Direito  do
Trabalho (2018/2020).  Professor de Direito do Trabalho e Direito  Processual  do Trabalho na PUCRS (Graduação,
Especialização, Mestrado e Doutorado). Coordenador dos Cursos de Especialização em Direito e Processo do Trabalho
e Novo Direito do Trabalho na PUCRS
Mestre em Direito pela PUCRS. Doutor em Direito do Trabalho pela UFSC. Pós-Doutor em Direito pela Universidade
de Sevilha (Espanha)



187

1 INTRODUÇÃO

No início do ano de 2020, as Professoras Denise Pires Fincato e Elizabet Leal da Silva,

mais uma vez, protagonizaram colóquios com reflexões trabalhistas no velho mundo. Desta feita,

Itália, Espanha e Portugal foram palcos de exposições por professores e alunos brasileiros, italianos,

espanhóis e portugueses. Foram trocadas experiências e, mais uma vez o enriquecido debate e união

para a internacionalização dos nossos Programas de Pós-Graduação em Direito, esteve em voga.

Na oportunidade este  professor  teve oportunidade de  discutir  o  Direito  do Trabalho,  a

liberdade sindical, as novas tecnologias no mundo do trabalho e os direitos humanos.

Aqui, portanto, é apresentado um breve texto que foca no trabalho como direito humano,

devidamente inserido na área de concentração dos direitos fundamentais e nas linhas e projetos de e

linha  de  pesquisa  deste  autor,  focando  a  eficácia  e  efetividade  da  Constituição  e  dos  direitos

fundamentais do trabalho.

O Direito Internacional do Trabalho e os aspectos jurídicos que o envolvem, tais como

aspectos históricos da internacionalização do Direito do Trabalho e dos direitos sociais, documentos

internacionais da Organização Internacional  do Trabalho e  de outros importantes órgãos que se

dedicam à matéria, são temas deste trabalho.

O texto aborda o Direito ao Trabalho no Protocolo Adicional à Convenção Americana

sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o “Protocolo de San

Salvador”.

Referido Protocolo abrange os Estados Partes  na Convenção Americana sobre Direitos

Humanos, o “Pacto de San Jose da Costa Rica”.

A preocupação é reafirmar o propósito de consolidar na América Latina um regime de

liberdade pessoal e justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem.

O Protocolo de San Salvador reconhece que os direitos essenciais do homem não derivam

do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os

atributos  da  pessoa  humana,  razão  por  que  justificam uma  proteção  internacional  de  natureza

convencional,  coadjuvante  ou  complementar  da  que  oferece  o  direito  interno  dos  Estados

americanos.

É  considerada  a  relação  existente  entre  a  vigência  dos  direitos  econômicos,  sociais  e

culturais e a dos direitos civis e políticos, porquanto as diferentes categorias de direito constituem

um todo indissolúvel que encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana,

pelo qual exigem tutela e promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua vigência plena,

sem que jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da realização de outros.
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O  Protocolo  reconhece  os  benefícios  decorrentes  do  fomento  e  desenvolvimento  da

cooperação entre Estados e das relações internacionais.

O presente trabalho, como já referido, debruça-se nos termos que envolvem o Direito ao e

do Trabalho tratados nos tópicos seguintes.

Inicialmente  examina  o  sistema  constitucional  brasileiro  para,  a  seguir,  examinar  o

Protocolo.

2 OS DIREITOS HUMANOS E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, “Todos os seres humanos nascem

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para

com os outros em espírito de fraternidade” (artigo 1º).

Os Direitos Humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos.  São

eles:

 a)  direitos  civis  e  políticos  (vida,  propriedade,  pensamento,  expressão,  crença,

nacionalidade e outros);

 b) direitos econômicos, sociais e culturais (trabalho, educação, saúde, previdência

social, moradia, etc.);

 c)  direitos  difusos  e  coletivos  (paz,  progresso,  autodeterminação  dos  povos,

ambiental, consumidor, inclusão digital, etc.)

Nesta esteira, PEREZ LUÑO3 conceitua Direitos Humanos da seguinte forma:

Um  conjunto  de  faculdades  e  instituições  que,  em  cada  momento  histórico,
concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as
quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível
nacional e internacional. 

De acordo, ainda, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção

Americana sobre Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de

temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos

econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos.

Embora os direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais tenham sido reconhecidos

em  instrumentos  internacionais  anteriores,  tanto  de  âmbito  universal  como  regional,  é  muito

importante que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim

de consolidar na América, com base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático

3 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique.  Derechos Humanos, estado de Derecho y Constitución.  3. ed. Madri: Teccnos,
1990. p. 48). 
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representativo  de  governo,  bem  como  o  direito  de  seus  povos  ao  desenvolvimento,  á  livre

determinação e a dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais.

O  preâmbulo  do  protocolo  de  San  Salvador  considera,  por  fim,  que  a  Convenção

Americana  sobre  Direitos  Humanos  estabelece  que  podem  ser  submetidos  à  consideração  dos

Estados Partes, reunidos por ocasião da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos,

projetos e protocolos adicionais a esta Convenção (Protocolo de San Salvador), com a finalidade de

incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades.

O  Protocolo  divide-se  em obrigação  de  adotar  medidas,  adotar  disposições  de  direito

interno, não discriminação, não admissão de restrições, alcance das restrições e limitações, Direito

ao Trabalho,  condições  justas,  equitativas  e  satisfatórias  de trabalho,  diretos  sindicais,  direito  à

previdência  social,  direito  à  saúde,  ao  meio  ambiente  sadio,  à  alimentação,  à  educação,  aos

benefícios da cultura, à constituição e proteção da família, direito da criança, das pessoas idosas,

dos deficientes, meios de proteção e reservas.

Por fim, abriu-se à assinatura, ratificação ou adesão, entrada em vigor, incorporação de

outros direitos e ampliação dos reconhecidos.

O Protocolo de San Salvador foi assinado em El Salvador em 17 de novembro de 1988 e

foi ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 1996.

3  O  DIREITO  AO  TRABALHO,  O  DIREITO  DO  TRABALHO  E  OS  DIREITOS
SINDICAIS NO BRASIL

A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  05  de  outubro  de  1988,  já  no

preâmbulo, destaca a importância das relações internacionais.

Ao referir que os representantes do povo, 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 internacional4, com a solução pacífica das controvérsias,

promulgamos,  sob  a  proteção  de  Deus,  a  seguinte  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL,  o texto Maior demonstra  desde o seu início o valor  das relações

internacionais para o país.

A Constituição  destaca,  ainda,  como  princípio  fundamental,  entre  outros  não  menos

importantes, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Verifica-se claramente que, no atual

modelo  constitucional,  o  “trabalho”  e  a  “livre  iniciativa”  caminham  de  “mãos  dadas”.

4 Grifo do autor.
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Definitivamente  esta  é  a  ideia:  no  moderno  Direito  do  Trabalho,  o  social  e  o  econômico  se

completam.

No conceito dos direitos sociais, arrolados no artigo 6º, novamente aparece o trabalho.

São direitos sociais,  o  Direito  ao Trabalho e  o Direito  do Trabalho.  Na lição de Uadi

Lammêgo Bulos, 

...trabalho,  à  luz  do  que  estabelece  a  linguagem  prescritiva  do  legislador
constituinte, significa meio de se ganhar a vida licitamente, através de desempenho
de uma atividade produtiva remunerada. Nesse particular, assemelha-se a emprego.
De  fato,  o  que  se  buscou,  em  tese,  foi  uma  resposta  contra  o  desemprego,  o
descontentamento, a fome, a miséria, a violência e outros males ínsitos à estrutura
dos Estados capitalistas.5

Nesse contexto, fica claro o Direito ao Trabalho.

O Direito do Trabalho, ou seja, as regras relativas à relação jurídica de emprego, foram

arroladas, pela primeira vez como direitos sociais fundamentais em uma Constituição brasileira, no

artigo 7º.

Referido artigo aborda os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais em trinta e quatro

incisos  e  um  parágrafo.  São  destacados  direitos  como  a  proteção  da  relação  de  emprego6,

indenização,  seguro-desemprego7,  o  fundo  de  garantia  do  tempo  de  serviço8,  salário  mínimo

nacionalmente unificado, piso salarial,  garantias salariais,  gratificação natalina9,  remuneração de

horário  extraordinário e  noturno,  participação nos  lucros10,  salário-família11,  fixação da duração

semanal do trabalho em quarenta e quatro horas, redução da jornada de trabalho nos casos de turno

ininterrupto  de  revezamento,  repouso  semanal  remunerado12,  direito  a  férias  com remuneração

acrescida de um terço,  licença à gestante,  licença paternidade,  proteção do trabalho da mulher,

proporcionalidade  do  aviso  prévio13,  redução  dos  riscos  inerentes  ao  trabalho  (modernamente

Direito  Ambiental  do  Trabalho),  adicionais  de  insalubridade,  periculosidade  e  penosidade14,

aposentadoria, assistência a filhos, reconhecimento da negociação coletiva de trabalho, proteção em

face da automação, seguros contra acidentes de trabalho, prescrição, proibição à discriminações de

5 Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 6ª ed., 2005, p. 425.
6 O inciso I, do artigo 7º, reclama lei complementar inexistente até o momento da confecção do presente artigo.
7 Lei nº 7.998, de 11/01/1990.
8 Lei nº 8.036, de 11/05/1990.
9 Lei nº 4.090, de 13/07/1962.
10 Lei nº 10.101, de 19/12/2000.
11 Lei nº 4.266, de 03/10/1963.
12 Lei nº 605, de 05/01/1949.
13 A proporcionalidade do aviso prévio como direito dos trabalhadores empregados só veio em 2.011: Lei nº 12.506, de
26/11/2011.
14 O adicional de insalubridade é regulado pelo artigo 192 da CLT e o adicional de periculosidade, pelo artigo 193 do
mesmo diploma. Não há regulamentação geral sobre o adicional de penosidade. Leis esparsas e normas coletivas de
categorias  abordam como penoso o trabalho que, embora não cause dano físico ao trabalhador,  pode tornar  a  sua
atividade profissional mais sofrida do ponto de vista psíquico.
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quaisquer espécies, proibição de trabalho dos menores (de forma absoluta e relativa) e igualdade de

direitos para os avulsos. No parágrafo único estão arrolados os direitos estendidos aos empregados

domésticos, ampliados pela Emenda Constitucional nº 72, de 02 de abril de 2013.

No  artigo  8º  estão  arrolados  os  direitos  sindicais,  tais  como  liberdade  de  associação,

criação de entidades sindicais, prerrogativa de representação categorial e de negociação coletiva de

trabalho  pelo  sindicato,  não  obrigatoriedade  de  filiação  sindical,  direito  aos  aposentados  de

participar na vida sindical e estabilidade provisória do dirigente sindical.

Estão fora de contexto no artigo 8º, os incisos II, que manteve a unicidade sindical e o

inciso IV que, além de criar a contribuição confederativa, manteve a contribuição sindical.

Segundo se verifica pelos artigos 2 e 3 da Convenção nº 87, da Organização Internacional

do  Trabalho  –  OIT,  de  17  de  junho  de  1948 (segundo  a  própria  OIT,  o  seu  principal  tratado

internacional – não por acaso, não ratificada pelo Brasil até hoje), que estabelecem o conceito de

liberdade sindical como um conceito bilateral (tanto empregados quanto empregadores são titulares

deste direito), não pode haver nenhuma distinção e nem autorização prévia para que empregados e

empregadores constituam as suas organizações sindicais.  Mais:  não pode haver interferência  de

quem  quer  que  seja  na  elaboração  de  estatutos  e  regulamentos  administrativos,  eleição  de

representantes,  organização  administrativa  e  formulação  de  programas  de  ação.  As  autoridades

devem abster-se de limitar tais direitos.

Ora, não há dúvida de que unicidade sindical e contribuição sindical obrigatória ferem a

liberdade sindical15.

Liberdade  sindical  é,  segundo renomados  autores  internacionais,  um direito  humano  e

fundamental.

O professor de Direito do Trabalho uruguaio, Óscar Ermida Uriarte, falecido em 2011, em

um de seus tantos escritos sobre a matéria, referiu que 

Está absolutamente fora de discussão que a liberdade sindical é um dos direitos
humanos  ou  fundamentais  mais  reconhecido  nas  constituições  e  nos  pactos  e
declarações de direitos humanos. Mas há mais do que isso. A liberdade sindical não
é  mais  um dos  direitos  humanos  ou  fundamentais,  mas  é  um pré-requisito  ou
condição de poder e exercício de outros direitos. Usando a expressão da moda,
poderia se dizer que é <um direito para ter direitos>, um direito que gera ou cria
outros direitos.16

15 Sobre liberdade sindical, entre outros, ver Gilberto Stürmer, “A liberdade sindical na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e sua relação com a Convenção nº 87 da OIT. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2007.
16 Óscar  Ermida  Uriarte.  Crítica  de  la  libertad  sindical,  in  Revista  de  La  Faculdad  de  Derecho  de  la  Pontifícia
Universidad Catolica del Perú nº 68, 2012, págs. 33-61.
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Para o espanhol Antonio Ojeda Avilés,  “liberdade sindical  é o direito fundamental dos

trabalhadores  em  agruparem-se  estavelmente  para  participarem  na  ordenação  das  relações

produtivas17.”

O argentino Carlos Alberto Etala define liberdade sindical como:

O  conjunto  de  direitos,  poderes,  prerrogativas  e  imunidades  outorgadas  pelas
normas constitucionais, internacionais e legais aos trabalhadores e às organizações
voluntariamente constituídas por eles, para garantir o desenvolvimento das ações
lícitas destinadas à defesa dos seus interesses e à melhoria de suas condições de
vida e trabalho.18

Por fim,  o italiano Giuno Giugni,  tratando do tema,19 aborda a  Convenção 87 da OIT,

referindo que “esta estabelece principalmente que trabalhadores e empregadores, sem discriminação

de  espécie  alguma,  possuem  o  direito  de  constituir  –  sem  prévia  autorização  do  Estado  –

organizações sindicais e de se filiar às mesmas.”

O artigo 9º da Constituição da República estabelece, ainda, o direito de greve como direito

fundamental,  estendendo-o  aos  servidores  públicos  (artigo  37,  inciso  VII.  Os  direitos  de

representação constam dos artigos 10 e 11.

A Constituição  do  Brasil  trata  de  trabalho,  ainda,  na  ordem  econômica  e  financeira

(fundadas  na  valorização  do  trabalho  humano  e  na  livre  iniciativa,  tendo  como  princípios  a

propriedade privada, a livre concorrência, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para

as empresas de pequeno porte – artigo 170, incisos II, IV, VIII e IX).

A função social da propriedade está ligada à observância das disposições que regulam as

relações de trabalho (artigo 186, inciso II, da Constituição da República).

A ordem social  tem como base o primado do trabalho (artigo 193 da Constituição).  É

destacado, ainda, o meio ambiente, nele compreendido o do trabalho20 (artigo 200, inciso VIII, da

Constituição Federal).

Revisitados os direitos do e ao trabalho, e os direitos sindicais no sistema constitucional

brasileiro, passa-se ao exame do Protocolo de San Salvador.

4 O DIREITO AO TRABALHO E O PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

O artigo 6 do Protocolo de San Salvador é dividido em duas partes.

17 Antonio Ojeda Avilés, Compendio de Derecho Sindical. Madrid: Tecnos, 1998, p. 34;
18 Carlos Alberto Etala, Derecho Colectivo del Trabajo, Buenos Aires: Astrea, 2ª edición, 2007, p.61.
19 Gino Giugni, Direito Sindical.São Paulo: LTr, 1991, p. 48.
20 O meio ambiente do trabalho compreende as normas de saúde, higiene e segurança, arroladas nos artigos 154 a 201
da CLT.
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A primeira parte refere que toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade

de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade

lícita, livremente escolhida ou aceita.

Destaca-se o direito ao trabalho como um direito humano21 (contexto internacional) e um

direito fundamental22 (contexto interno de cada ordenamento jurídico).

Na segunda parte do artigo 6, há referência ao comprometimento dos Estados Partes a

adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à

consecução  do  pleno  emprego,  à  orientação  vocacional  e  ao  desenvolvimento  de  projetos  de

treinamento  técnico-profissional,  particularmente  os  destinados  aos  deficientes.  Nesta  parte,  o

Protocolo refere, ainda, que os Estados Partes comprometem-se também a executar e a fortalecer

programas que coadjuvem um adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real

possibilidade de exercer o direito ao trabalho.

O Estado Democrático de Direito existente no Brasil assegura tais direitos na Constituição

da República, como já visto.

Tal  abordagem  é  destacada  no  âmbito  dos  direitos  sociais  fundamentais,  na  ordem

econômica e na ordem social.

5 AS CONDIÇÕES JUSTAS,  EQUITATIVAS E SATISFATÓRIAS DE TRABALHO E O
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

O que são condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho?

No Protocolo,  o direito  ao trabalho antes referido,  pressupõe que toda pessoa goze do

mesmo em condições justas, equitativas e satisfatórias. 

Devem,  portanto,  os  Estados  Partes  garantirem  em  seus  ordenamentos  internos  os

seguintes direitos:

a)  Remuneração  que  assegure,  no  mínimo,  a  todos  os  trabalhadores  condições  de

subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário equitativo e igual por trabalho

igual, sem nenhuma distinção.

Para além dos incisos do artigo 7º da Constituição da República que tratam de salário

mínimo (inciso IV) e piso salarial (inciso V), tanto as políticas públicas de valorização do salário

mínimo, quando os instrumentos de negociação coletiva de trabalho das mais diversas categorias

têm buscado este direito.

21 Segundo Uadi  Lammêgo Bulos,  esta  terminologia  é  própria das  declarações de direitos  universais,  procurando
reforçar a ideia de que só o homem é o seu titular. Ob. Cit., p. 107.
22 Como visto no tópico anterior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 utiliza esta expressão.
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b) Direito de todo trabalhador seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade que melhor

atenda a  suas  expectativas  e  a  trocar  de  emprego  de  acordo com a  respectiva  regulamentação

nacional. 

Este direito está no âmbito do que se considera ideal, já que no Brasil, como nos demais

países  que  adotam  o  Protocolo  de  San  Salvador,  a  manutenção  do  emprego  vigente  e,  por

consequência, a busca do caráter alimentar do salário estão em primeiro lugar.

c) Direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levadas em

conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço. 

Estes  critérios  são  adotados,  no  Brasil,  em  legislações  especiais,  normas  coletivas  e

regulamentos internos.

d) Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das

indústrias e profissões e com as causas de justa separação. Nos casos de demissão injustificada, o

trabalhador  terá  direito  a  uma indenização ou à  readmissão  no emprego ou a  quaisquer  outras

prestações previstas pela legislação nacional.

Como regra geral e já referido, a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa,

prevista  no  inciso  I,  do  artigo  7º,  da  Constituição,  dependem  de  regulamentação  por  lei

complementar,  até  hoje  inexistente.  Há,  todavia,  previsão  de  indenização  para  as  despedidas

imotivadas (artigo 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de

1988).

Existem  hipóteses  de  estabilidades  provisórias  (garantias  no  emprego),  tais  como  o

dirigente sindical (artigo, 8º, inciso VIII, da Constituição), membro eleito da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (artigo 10, II, 1, do ADCT, da Constituição), e gestante (artigo 10, II, b, do

ADCT da Constituição de 1988), além de outras hipóteses infraconstitucionais.

e) segurança e higiene no trabalho.

Como já referido, além de prevista na Constituição Federal, a matéria está regulada na

CLT.

f) Proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores

de 18 anos e, em geral, de todo trabalho que possa por em perigo sua saúde, segurança ou moral.

Quando se tratar de menores de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições

sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir impedimento à assistência escolar ou

limitação para beneficiar-se da instrução recebida.

O comando acerca da proteção do trabalho dos menores está previsto na Constituição da

República, na Consolidação das Leis do Trabalho e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº

8.069, de 13/07/1990).
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g) Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais. As jornadas

serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos.

O direito brasileiro estabelece duração do trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro

horas semanais (artigo 7º, inciso XIII, da Constituição da República). Há, ainda, limitação para

jornada extraordinária (artigos 59 e 61 da CLT), e noturna (artigo 73 da CLT). O trabalho insalubre

é regulado pelo artigo 192 da CLT, combinado com a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº

3.214, de 1978, do Ministério do Trabalho e do Emprego. O trabalho perigoso, além do artigo 193

da CLT, encontra regramento em leis esparsas e na Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria antes

referida.

h) Repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados

nacionais.

No Brasil,  o  repouso e  os  feriados  oficiais  são remunerados  (artigo  7º,  inciso  XV, da

Constituição e Lei nº 605/1949), e as férias são remuneradas com acréscimo de um terço (artigo, 7º,

inciso XVII, da Constituição e CLT a partir do artigo 129).

Claro está, por fim, que o ordenamento jurídico interno brasileiro, especialmente após a

entrada em vigor da atual Constituição da República, busca regular as condições de trabalho, o que,

como antes referido, dá luz ao Direito do Trabalho.

6 OS DIREITOS SINDICAIS E O PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

O artigo 8 do Protocolo, dividido em três partes, aborda os direitos sindicais.

Na primeira parte, estabelece que os Estados Partes garantirão:

a) O direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha, para

proteger e promover os seus interesses. Como projeção desse direito, os Estados Partes permitirão

aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como

formar  organizações  sindicais  internacionais  e  associar-se  à  de  sua  escolha.  Os Estados  Partes

permitirão que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente.

Este comando, repetindo a Convenção 87 da OIT, protege a liberdade sindical que, no

Brasil,  como  antes  referido,  ainda  encontra  restrições  principalmente  nas  regras  de  unicidade

sindical e contribuição sindical obrigatória.

b) Direito de greve.

O direito de greve é reconhecido no Brasil  como direito fundamental (artigos 9º e 37,

inciso VII, da Constituição) e regulado pela Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989.
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Na segunda parte do artigo 8, o Protocolo de San Salvador estabelece que o exercício dos

direitos enunciados no item anterior só podem estar sujeitos às limitações e restrições previstas pela

lei  que  sejam próprias  a  uma  sociedade  democrática  e  necessárias  para  salvaguardar  a  ordem

pública e proteger a saúde ou a moral pública, e os direitos ou liberdades dos demais. Os membros

das forças armadas e da polícia, bem como os outros serviços públicos essenciais, estarão sujeitos

às limitações e restrições impostas pela lei.

A  Constituição  Federal,  a  CLT  e  as  leis  esparsas,  especialmente  a  Lei  de  Greve,

estabelecem estes limites.

Por  fim,  a  terceira  parte  refere  que  ninguém  poderá  ser  obrigado  a  pertencer  a  um

sindicato.

Este  comando,  além da  previsão  geral  dos  incisos  XVI a  XXI  do artigo  5º,  encontra

guarida de forma específica no artigo 8º, inciso V, da Constituição.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho,  visando contribuir  com a temática do Direito  Internacional do Trabalho,

procurou abordar tanto o direito ao trabalho, quanto o direito do trabalho como direitos humanos e

fundamentais  previstos  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  mas  especialmente,  para  além  das

diversas regras sobre a matéria contidas nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho,

no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre direitos humanos em matéria de direitos

econômicos, sociais e culturais, o Protocolo de San Salvador.

Os direitos ao trabalho e do trabalho são direitos humanos – esta a razão da sua abordagem

nos tratados internacionais – e direitos fundamentais no sistema constitucional brasileiro. Mais do

que isso, o trabalho, assim como a livre iniciativa, é princípio fundamental do Estado Democrático

de Direito.

A Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  e  os  Estados  Partes  na  Convenção

Americana sobre Direitos Humanos, o denominado Pacto de San José da Costa Rica, preocupados

com  a  situação  social  americana,  buscaram  ir  além  dos  regramentos  nacionais  internos,

estabelecendo genuína preocupação com tão relevante tema no âmbito internacional.
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO DE CELERIDADE
E EFETIVIDADE PARA O DIREITO PROCESSUAL CIVIL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN INSTRUMENT OF CELERITY AND
EFFECTIVENESS FOR CIVIL PROCEDURAL LAW

Jaqueline Mielke Silva1

RESUMO: As novas tecnologias cada vez mais tem trazido impacto nos mais diversos ramos do
Direito. No âmbito do Poder Judiciário cada vez mais cresce a utilização da inteligência artificial
como instrumento de efetividade e celeridade do processo, especialmente nas ações de massa. O
propósito do presente ensaio é examinar a viabilidade, utilidade e riscos da inteligência artificial no
processo judicial.

ABSTRACT: The new technologies are increasingly impacting the most diverse branches of law.
Within  the  scope  of  the  Judiciary,  the  use  of  artificial  intelligence  as  an  instrument  for  the
effectiveness and speed of the process is increasing, especially in mass actions. The purpose of this
essay is  to  examine the feasibility,  usefulness  and risks  of  artificial  intelligence  in  the  judicial
process.

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas que afetam o processo civil contemporâneo é a efetividade e

o tempo de tramitação. No âmbito das ações de massa esse problema tem ainda um agravante que é

o risco de decisões contraditórias para a mesma problemática .

O presente ensaio se propõe a analisar a possibilidade de utilização da inteligência artificial

como instrumento de celeridade e efetividade para o Direito Processual Civil, especialmente nas

demandas  massificadas,  sendo  dividido  em  três  partes.  Na  primeira,  será  abordado  o  direito

fundamental à tutela jurisdicional tempestiva e efetiva. Na segunda, a duração do processo dentro

de  um prazo  razoável  como  direito  fundamental.  E,  na  terceira  e  última  parte,  a  inteligência

artificial como instrumento de celeridade e efetividade do Direito Processual Civil: um olhar sobre

o Poder Judiciário.

1 Doutora e Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.  Professora de Direito
Processual Civil. Advogada.
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2 O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL TEMPESTIVA E EFETIVA2

Ao lado das preocupações com a moral e ética que o Direito Processual Civil deve ter

como escopo, um dos grande problemas contemporâneos é o da duração do processo. É preciso que

seja  estabelecida  esta  atividade  dialógica  entre  o  Direito  Processual  Civil  e  o  mundo da  vida,

implementando-se instrumentos diferenciados, capazes de torná-lo mais ágil e efetivo. Ao tratar do

tema, refere Nicolò TROCKER3:

Ligado  ao  contraste  entre  o  garantismo  formal  que  abre  abstratamente  os
mecanismos processuais a quem quer pretenda recorrer ao juiz para a defesa das
próprias razões, e a realidade dos nossos sistemas processuais – que com a sua
complexidade  e  custos  criam  obstáculos  severos  à  realização  do  direito  -,  o
problema de acesso à justiça manifesta-se antes de mais nada como problema de
acesso aos instrumentos de tutela jurisdicional. E como tal, este solicita encontrar
uma sua primeira resposta no compromisso de instituir  adequados instrumentos
capazes de atenuar os obstáculos de caráter econômico – o custo dos litígios – que
condicionam a possibilidade de perseguir o reconhecimento judicial dos direitos.
Hoje,  este  compromisso  assume  também  uma  severidade  particular  perante  o
reconhecimento  constitucional  das  garantias  ligadas  ao  princípio  do  ‘processo
justo`.

Aliado ao exposto, a doutrina processual4 atribui à chamada cláusula do “devido processo

legal”  um  significado  amplo,  de  modo  a  abranger,  em  seu  campo  semântico,  todas  aquelas

exigências constitucionalmente asseguradas ao processo, isto é, aqueles valores nos quais deve se

inspirar a disciplina normativa do processo, também conhecidos como “garantias constitucionais do

processo”. 

2 Segundo Jorge W. Peyrano (In: Herramientas Procesales. Buenos Aires: Nova Tesis Editora Juridica, 2013, p. 13), a
origem da  expressão  tutela  judicial  efectiva  “no  nació  con  la  promulgación  del  siempre  citado  artículo  24  de  la
Constitución española de 1978 ni con la sanction del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
sino con la redacción del artículo 24 de la Constitución de Itália de 1947 y con la confección de los artículos 19.4 y
103.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949”.
3 “Legato al contrasto tra il garantismo formale che apre astrattamente i meccanismi processuali a chiunque intenda far
ricorso  al  giudice  per  la  difesa  delle  prorpie  ragioni,  e  la  realtà  dei  nostri  sistemi  processuali  –  che  con  la  loro
complessità  e  costosità  creano severi  ostacoli  alla  realizzazione del  diritto -,  il  problema dell’acesso alla  giustiza si
manifesta innanzitutto come problema di accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale. E come tale esso richiede di
trovare una sua prima risposta nell’impegno di istituire appositi strumenti capaci di attenuare gli ostacoli di carattere
economico – il costo delle liti – che condizionano la possibilità diperseguire il riconoscimento giudiziale dei diritti. Oggi,
tale impegno assume anche una particolare severità di fronte al riconoscimento costituzionale delle garanzie legate al
principio del  ‘giusto processo’.”  (In:  TROCKER, Nicolò.  Acesso alla giustizia e assicurazione legale.  Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 4, p. 1065-92, dic. 1986, p. 1.066).
4 Segundo Devis ECHANDÍA (In: Teoría General del Proceso – Aplicable a toda classe de procesos. Buenos Aires:
Editorial Universidad, 1997, p. 57), “en matérias civiles tiene este principio tanta importância como en las penales, pues
la defensa del patrimônio y de la família es tan necesaria como la de la propia liberdad física. De él emanan dos
consecuencias: la sentencia proferida en un proceso sólo afecta a las personas que fueron parte en el mismo, o a quienes
juridicamente ocupen su lugar, y debe ser citado el demandado de manera necessária para que concurra a defender su
causa. Absurdo sería imponer pena o condena civil a quien no ha sido parte en el processo en que la sentencia se dicta”.
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Trata-se de um grande avanço para a teoria processual o seu encontro com os direitos

fundamentais, no sentido de reconhecer que entre estes está incluída a cláusula do devido processo

legal, com todo o seu complexo conteúdo5. Cumpre observar, portanto, que se falar em um “direito

fundamental  ao  processo  devido”  não  significa,  apenas,  uma  mudança  de  terminologia.  Ao

contrário, trata-se de reconhecer ao conteúdo desta já conhecida cláusula a força normativa própria

dos direitos fundamentais, portanto, reconhecê-la como norma jurídica, ao lado daquelas outras que

se encontram no ápice do sistema jurídico e dotadas de aplicabilidade imediata6.

Por outro lado, o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, afirma que “a lei não

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Esta norma garante a todos o

direito  a  uma  prestação  jurisdicional  efetiva7.  Ao  tratar  deste  dispositivo  legal,  leciona  Luiz

Guilherme MARINONI8:

A sua importância dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito, é de fácil
assimilação. É sabido que o Estado, após proibir a autotutela, assumiu o monopólio
da  jurisdição.  Como  contrapartida  dessa  proibição,  conferiu  aos  particulares  o
direito de ação, até bem pouco tempo compreendido como direito à solução do
mérito.  A concepção de direito de ação como direito a sentença de mérito  não

5 Ao tratar do tema, leciona Roberto Omar Berizonce (In: Tutelas Procesales Diferenciadas. Buenos Aires: Rubinzal –
Culzoni Editores, 2009, p. 20) leciona: “la tradicional garantia del debido proceso se ha transformado paulatinamente en
la experiência judicial  en lo  que genericamente se denomina derecho fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva.  Su
contenido fluye de los textos históricos de los artículos 18, 19, 33 y correlativos de la Constitución de 1853-1860,
configurativos del debido proceso legal, enriquecidos por la creación pretoriana, y desde la reforma constitucional de
1994, de (i) diversos textos como los que consagran la vía privilegiada del amparo individual y colectivo (art. 43); (ii)
los princípios procesales que derivan del capitulo de los Nuevos derechos y garantias – así, la manda de procedimentos
eficaces para la previsión y solución de conflitos sobre derechos de consumidores y usuários -; (iii) las medidas de
acción positiva que vienen impuestas también para los jueces por el artículo 75, inciso 23, en el que se encuentran
sustento las tutelas procesales diferenciadas para assegurar in concreto los derechos de las personas desfavorecidas y los
derechos sociales en general, especificamente los que corresponden a los niños, los ancianos, las mujeres y las personas
con discapacidad y por último (iv) las convenciones internacionales con jeararquia constitucional (art. 75, inc. 22), en
cuando aluden a las garantias judiciales (art. 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos) y a la protección
judicial mediante un recurso sencillo y rápido (amparo) (art. 25 de la misma)”.
6M
7 Ao tratar da tutela jurisdicional efetiva no direito argentino, Jorge W. Peyrano (In: Herramientas Procesales. Buenos
Aires: Nova Tesis Editora Juridica, 2013, p. 13), refere  “no posee recepción expressa en el texto constitucional nacional
argentino, aunque se piensa que el tenor del artículo 43 CN permite considerado entre los derechos y garantias no
enumeradas.  Sin  embargo,  hay  certa  coincidência  al  sostener  que  dicho  derecho  fundamental  disfruta  de  rango
constitucional por império del artículo 75, inc. 22, CN que entre los tratados con jerarquia constitucional enumera a la
Convención Americana de Derechos Humanos (vide artículos 8 y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos (vide artículos 12 y 14), cuyos textos si bien no usan la locución denominada ‘tutela, judicial efectiva’ utilizan
términos que inequivocamente conducen a pensar que la intención es incorporarla a su ideario. Es indudable, entonces,
el rango constitucional que corresponde reconocerle a la tutela judicial efectiva en el orden jurídico nacional. Más aún:
dicho derecho fundamental en lo atañe a todos os países signatários de la Convención Americana de Derechos Humanos
(lo  que  los  torna  membros  del  sistema  interamericano  de  protección  de  derechos  humanos)  puede  llegar  a  tener
eventualmente hasta jerarquia supraconstitucional porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
declarado que cualesquiere fueren los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos tienen fuerza
vinculante para nuestro país, debiendo recordarse que las normas de los tratados sobre derechos humanos con jerarquia
constitucional gozan en nuestro ordenamento de operatividad directa, no siendo necessário su reconocimiento legal y
resultando así diretamente aplicables por todos los poderes del Estado”.
8 In:“O  direito  à  tutela  jurisdicional  efetiva  na  perspectiva  da  teoria  dos  direitos  fundamentais”  (In:
www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf. Acesso em 30.07.2015)

http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf
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poderia ter vida muito longa, uma vez que o julgamento do mérito somente tem
importância – como deveria ser óbvio – se o direito material envolvido no litígio
for realizado – além de reconhecido pelo Estado-Juiz. Nesse sentido, o direito à
sentença deve ser visto como direito ao provimento e aos meios executivos capazes
de dar efetividade ao direito substancial, o que significa direito à efetividade em
sentido  estrito.  Mas,  não  há  como  esquecer,  quando  se  pensa  no  direito  à
efetividade em sentido lato, de que a tutela jurisdicional deve ser tempestiva e, em
alguns casos ter a possibilidade de ser preventiva.

Assim,  pode-se  afirmar  que  há  um  direito  fundamental  à  tutela  jurisdicional  efetiva,

tempestiva  e,  quando houver  necessidade,  preventiva.  Evidentemente  que  a  compreensão desse

direito depende da adequação da técnica processual aos direitos, ou melhor,  da visualização da

técnica processual a partir das necessidades do direito material. Se a efetividade (em sentido lato)

requer adequação e a adequação deve trazer efetividade, o certo é que os dois conceitos podem ser

decompostos para melhor explicar a necessidade de adequação da técnica às diferentes situações de

direito substancial. Pensando-se a partir daí fica mais fácil visualizar a técnica efetiva, contribuindo-

se para sua otimização e para que a efetividade ocorra do modo menos gravoso ao réu9. 

Tal direito não poderia deixar de ser pensado como fundamental, uma vez que o direito à

prestação  jurisdicional  efetiva  é  decorrência  da  própria  existência  dos  direitos  e,  assim,  a

contrapartida da proibição da autotutela. O direito à prestação jurisdicional é fundamental para a

própria efetividade dos direitos,  uma vez que esses últimos,  diante das situações de ameaça ou

agressão, sempre restam na dependência da sua plena realização. Não é por outro motivo que o

direito à prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais importante dos direitos,

exatamente por constituir o direito a fazer valer os próprios direitos10. Ao tratar do tema, leciona

Jorge W. Peyrano11:

La  tutela  judicial  efectiva  –  más  allá  de  ser  una  expresión  tautológica,  pero
aceptada  –  es,  según  se  mire,  un  derecho  fundamental  que  beneficia  a  los
justiciables,  un  deber  funcional  para  el  órgano  jurisdicional  llamado  a  hacerlo
realidade y también un principio en elsentido de ser un portador de valores. En
verdade,  se  ha  calificado  justamente  como el  más  importante  de  los  derechos
porque constituye el derecho a hacer valer los otros derechos; siendo para algunos
un  derecho humano vecino  al  derecho  natural.  Puede  decirse  que  prevalece  el
criterio de considerlo, a la par, un derecho y también un principio. Volvamos ahora
la mirada a la tutela judicial efectiva visualizada como principio, que también lo es.
Se trata, como sucede con todos los princípios, de un ‘mandato de optimización’,
ya  que  manda  hacer  lo  mejor  según  fueren  lasposibilidades  jurídicas  y  fáticas
existentes en el caso. El función de ello es que los princípios admiten y reconocen

9 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI. “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf)
Acesso em 30.07.2015
10 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI. “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf).
Acesso em 30.07.2015.
11 In: Herramientas Procesales. Buenos Aires: Nova Tesis Editora Juridica, 2013, p. 13.

http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf


203

cumplimientos parciales. De todo os modos, el órgano jurisdicional puede y debe
realizar todo lo que fuere menester en demanda de que la tutela judicial efectiva se
materialice  en  el  mayor  grado  que  resultara  posible;  procurando  así  concretar
aquélla  postulación  chiovendiana:  ‘el  proceso  debe  dar  en  cuanto  es  posible
prácticamente a quien tiene un derecho, todo aquello y precisamente aquello que él
tiene derecho a conseguir.

O direito  à  prestação jurisdicional  efetiva  não pode ser  visto  como um direito  a  uma

prestação  fática.  Mas  também não  pode  ser  visto  apenas  como  o  direito  à  técnica  processual

adequada ou direito de participar através do procedimento adequado ou, ainda, direito à resposta do

juiz. Na verdade, o direito à tutela jurisdicional efetiva engloba esses três direitos, pois exige técnica

processual  adequada  de  modo  a  instituir  um  determinado  procedimento  capaz  de  viabilizar  a

participação (v.g. ações coletivas) e, por fim, a própria resposta jurisdicional12. 

O direito à tutela jurisdicional não só requer a consideração dos direitos de participação e

de edição de técnicas processuais adequadas, como se dirige à obtenção de uma prestação do juiz.

Essa prestação do juiz, assim como a lei, também pode significar, em alguns casos, concretização

do dever de proteção do Estado em face dos direitos fundamentais. A diferença é que a lei é resposta

abstrata do legislador, ao passo que a decisão é resposta do juiz diante do caso concreto. Ou seja, há

direito, devido pelo Estado- legislador, à edição de normas de direito material de proteção, assim

como  de  normas  de  direito  instituidoras  de  técnicas  processuais  capazes  de  propiciar  efetiva

proteção. Mas o Estado-Juiz também possui dever de proteção, que realiza no momento em que

profere a sua decisão a respeito dos direitos fundamentais13. Para Roberto Omar Berizonce14 ,

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva compreende, al menos y no
taxativamente: (i) el debido proceso, como oportunidade de ser oído y probar en
contradictorio,  en  cualquier  proceso,  para  la  determinación  de  los  derechos  y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, (ii)el libre e
irrestricto acceso a la jurisdicción, enfatizado cuando están en juego derechos de
tutela  preferente;(iv)  las  debidas  garantias  del  procedimento,  que  incluye  la
operancia  del  contracditorio  en  toas  sus  facetas,  instancias  y  procedimentos,  y
también las garantias de igualdad efectiva que conduce a la igualación en concreto
de  las  partes,  cuando  se  controvierten  derechos  de  tutela  preferente;  (iv)  una
sentencia ‘intrinsecamente’ justa, sustentada en la verdade jurídico-objetiva y no
tributaria de un excessivo rigor formal; (v) y dictada dentro de un plazo razonable ;
(vi) la ejecución efectiva de la sentencia para remover la resistência del oblegado, y
(vii)  las  medidas  cautelares,  urgentes   y  antecipatórias  necessárias,  sea  para
assegurar cumplimiento de la sentença, sea como decisión antecipada de mérito.

12 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI. “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf).
Acesso em 30.07.2015
13 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI.  “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf).
Acesso em 30.07.2015.
14 In: Tutelas Procesales Diferenciadas. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 2009, p. 20

http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf
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Entretanto, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva15, quando se dirige contra o

juiz, não exige apenas a efetividade da proteção dos direitos fundamentais, mas sim que a tutela

jurisdicional seja prestada de maneira efetiva para todos os direitos. Tal direito fundamental, por

isso  mesmo,  não  requer  apenas  técnicas  e  procedimentos  adequados  à  tutela  dos  direitos

fundamentais, mas sim técnicas processuais idôneas à efetiva tutela de quaisquer direitos. De modo

que a resposta do juiz não é apenas uma forma de se dar proteção aos direitos fundamentais, mas

sim uma maneira de se dar tutela efetiva a toda e qualquer situação de direito substancial, inclusive

aos direitos fundamentais que não requerem proteção, mas somente prestações fáticas do Estado

(prestações em sentido estrito ou prestações sociais)16. 

Como se vê,  embora a resposta  do juiz  sempre atenda ao direito  fundamental  à  tutela

jurisdicional efetiva, somente em alguns casos o objeto da decisão é outro direito fundamental,

ocasião em que, na realidade, existe o direito fundamental à tutela jurisdicional ao lado do direito

fundamental posto à decisão do juiz. Quando esse outro direito fundamental requer prestação de

proteção, não há dúvida que a decisão configura evidente prestação jurisdicional de proteção. E no

caso em que a decisão não trata de direito fundamental? Frise-se que, embora o juiz, nesse caso, não

decida sobre direito fundamental, ele obviamente responde ao direito fundamental à efetiva tutela

jurisdicional. Nessa hipótese, como a prestação do juiz não decide sobre direito fundamental, ela

deverá ser considerada diante do próprio direito fundamental à tutela jurisdicional17. 

Se o juiz não tem apenas a função de resolver litígios, porém a de zelar pela idoneidade da

prestação jurisdicional, sem poder resignar-se a aplicar a técnica processual que possa conduzir a

uma tutela jurisdicional inefetiva, é certo dizer que o seu dever não se resume a uma mera resposta

jurisdicional, pois exige a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva. 

15 Ao tratar do tema leciona Daniel MITIDIERO (In: Antecipação da tutela – Da tutela cautelar à técnica antecipatória.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 152): “a primeira observação que se impõe a respeito está em que o direito
de  ação tem de  viabilizar  tutela  jurisdicional  adequada,  efetiva  e  tempestiva aos direitos  (art.  5,  XXXV,  CF).Isso
significa  que  a  antecipação  de  tutela  não  visa  simplesmente  antecipas  efeitos  processuais  das  formas  de  tutela
jurisdicional – o que poderia levar alguém a supor, por exemplo, a necessidade de manutenção do binômio condenação
o-execução forçada para obtenção de tutela  ressarcitória.  De modo algum. A técnica antecipatória tem por escopo
realizar a tutela do direito de maneira antecipada. O direito material  tem prioridade e proeminência em relação às
formas de tutela jurisdicional e as técnicas processuais. Por essa razão, a primeira pergunta em tema de efetivação e
execução da decisão antecipada concerne às necessidades evidenciadas pelo direito material alegado em juízo. Somente
em um segundo momento as questões relativas às formas de tutela jurisdicional e as técnicas processuais entram em
cena e devem ser consideradas”.
16 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI.  “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf).
Acesso em 30.07.2015
17 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI. “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos  fundamentais”  (In:  www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf).
Acesso em 30.07.2015

http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf
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Ou seja,  o  dever  do juiz,  assim como o do legislador  ao instituir  a  técnica processual

adequada, está ligado ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, compreendido

como um direito necessário para que se dê proteção a todos os outros direitos. 

Nesse sentido, compreendida a necessidade de tutela – aí entendida como proteção – dos

direitos através do processo jurisdicional, é correto pensar que o juiz e o legislador, ao zelarem pela

técnica processual adequada à efetividade da prestação jurisdicional, prestam proteção aos direitos

e, por consequência, ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, os quais, não fosse assim,

de nada valeriam18. Do mesmo modo, a mesma também se insere no âmbito do direito fundamental

ao devido processo legal19. Ao tratar do tema, leciona Marcelo Lima Guerra20:  

o  que  se  denomina  direito  fundamental  à  tutela  executiva  corresponde,
precisamente,  à  peculiar  manifestação  do  postulado  da  máxima  coincidência
possível  no  âmbito  da  tutela  executiva.  No  que  diz  com a  prestação  de  tutela
executiva,  a máxima coincidência traduz-se na exigência de que existam meios
executivos  capazes  de  proporcional  a  satisfação  integral  de  qualquer  direito
consagrado  em título  executivo.  É  a  essa  exigência,  portanto,  que  se  pretende
‘individualizar’,  no âmbito daqueles valores constitucionais englobados no ‘due
process’,  denominando-a  direito  fundamental  à  tutela  executiva  e  que  consiste,
repita-se, na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam
meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer
direito merecedor de tutela executiva. Em face do que já se expôs sobre os direitos
fundamentais, nomeadamente sobre o seu regime jurídico próprio e a força especial
das normas que os definem, é fácil compreender a importância de se identificar a
existência de um direito fundamental à tutela executiva, nos termos acima. É que a
exigência de um sistema completo e tutela executiva passa a gozar desse regime
especial  dos  direitos  fundamentais,  devendo  ser  concretizado  pelos  órgãos
jurisdicionais,  independentemente  de  qualquer  intervenção  legislativa.  Mais
concretamente, se pode afirmar que caracterizar como um direito fundamental a
exigência de que haja meios executivos adequados a proporcionar uma integral
tutela executiva de qualquer  direito  consagrado em título executivo,  significa o
seguinte: a). o juiz tem o poder-dever de interpretar as normas relativas aos meios
executivos de forma a extrair delas um significado que assegure a maior proteção e
efetividade ao direito fundamental à tutela executiva; b). o juiz tem o poder-dever
de  deixar  aplicar  normas  que  imponham  uma  restrição  a  um  meio  executivo,
sempre que tal restrição – a qual melhor caracteriza-se, insista-se, uma restrição ao
direito fundamental à tutela executiva – não for justificável pela proteção devida a
outro direito fundamental, que venha a prevalecer, no caso concreto, sobre o direito
fundamental à tutela executiva; c). o juiz tem o poder-dever de adotar os meios
executivos   que  se  revelem necessários  à  prestação  integral  e  tutela  executiva,
mesmo que não previstos em lei, e ainda que expressamente vedados em lei, desde

18 Neste sentido, Luiz Guilherme MARINONI. “O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos fundamentais” (In: www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/tutela.pdf)
19 Segundo Marcelo Lima GUERRA (In: Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 101), “de um lado, a identificação exata da exigência denominada de direito
fundamental à tutela executiva é imprescindível, já porque é ela o parâmetro com base no qual se pode aferir a eficácia
do  sistema  de  tutela  e  as  suas  insuficiências.  De  outro  lado,  denomina-la  de  direito  fundamental  reforça  a  ideia
norteadora do presente trabalho, da aplicabilidade imediata da referida exigência constitucional”.
20 In: Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2003, p. 102-3.
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que observados os limites impostos por eventuais direitos fundamentais colidentes
àquele relativo aos meios executivos.

3 A DURAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL COMO DIREITO
FUNDAMENTAL 

A Emenda Constitucional 45/2004 introduziu o inciso LXXVIII no art. 5° da Carta Magna,

que  prevê  o  princípio  da  duração  do  processo  dentro  de  um  prazo  razoável  como  direito

fundamental. Assim, a legislação processual civil deve ter por escopo e fundamento este respectivo

princípio, ajustando-se como mecanismo de implementação da celeridade processual e de adaptação

do procedimento.  Após essa alteração legislativa,  várias reformas na legislação processual  civil

foram implementadas de modo a reduzir o tempo de duração do processo.

Todavia, não bastam apenas alterações legislativas. É preciso que também os operadores

do direito implementem a aplicação desse princípio. Talvez esta seja a tarefa mais complicada, por

exigir o comprometimento da sociedade com um processo mais célere e efetivo. Trata-se de uma

questão complexa, pois, os valores do cristianismo tiveram influência decisiva em nossa formação

jurídica,  como,  por  exemplo,  a  universalização  da  ação  condenatória  e  a  supressão  das  ações

executivas no direito germânico medieval. Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA21 ensina que o

direito romano cristão – do qual somos herdeiros,

seguiu a orientação geral da evolução do fenômeno jurídico, a partir das formas e
instrumentos  severos  e  muitas  vezes  brutais  do  direito  primitivo,  orientando-se
sempre no sentido de proteção do devedor, ou do demandado em geral. Este é o
direito que nos foi legado pela Idade Média, um direito romano plasmado segundo
os princípios e a moral da igreja.

Ou seja,  a  nossa  herança  de  séculos  é  a  tradição  romano-canônica,  que  se  orienta  no

sentido  da  proteção  ao  réu.  É  certo  que  temos  hoje,  no  sistema  processual  civil,  diversos

mecanismos  que  reduzem  a  desproporção  autor-réu.  Entretanto,  como  a  formação  de  nossos

operadores  tem influência  da  tradição  romano-canônica,  não  são  raros  os  casos  em que  esses

mecanismos são vistos com desconfiança e aplicados moderadamente pelo Poder Judiciário.

Não  é  demasiado  referir,  que  a  Convenção  Europeia  dos  Direitos  do  Homem  já

demonstrava há mais de 50 anos, a importância de que o julgamento das causas judiciais fosse

dotado de mecanismos que permitissem uma demora que não ultrapassasse aquela estritamente

necessária, nos exatos termos do art. 6° § 1°, verbis: “Diritto ad um processo équo. 1. Ogni persona

ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro um termine ragionevole”. O art. 34 desse mesmo

21 In:  Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 96-
100.
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texto legal prevê a possibilidade de recurso de qualquer cidadão, organização não governamental ou

empresa  privada,  em decorrência  de  infração  de  qualquer  direito  nele  reconhecida,  bem como

estabelece  que  os  Estados  não  devem obstaculizar  o  exercício  dessa  opção.  Esses  dispositivos

legais, combinados com o artigo 41, abriram a possibilidade de os cidadãos pleitearem diretamente

junto à Corte Europeia indenização decorrente dos prejuízos advindos da duração exagerada do

processo na Itália22.

A expressão  duração  razoável  do  processo  é  noção  extremamente  fluida  e  de  difícil

apreensão. Nessa perspectiva, a atuação da Corte Europeia dos Direitos do Homem aplicando o

mesmo art. 6°, 1 da Convenção Europeia, acumulou notável jurisprudência que, fixando uma série

de critérios para determinar a duração razoável, tem servido de principal parâmetro na determinação

semântica desse conceito vago.

Reconhecendo  que  não  se  pode  determinar  de  modo  genérico,  ou  quantificar

aprioristicamente o tempo de duração razoável de qualquer processo, o Tribunal de Estrasburgo

entende que se possa determinar, caso a caso, o que seja a duração razoável, com base nos seguintes

critérios:

 complexidade da causa;

 o  comportamento  das  partes  e  a  atuação  dos  órgãos  estatais,  não  só  os  órgãos

jurisdicionais diretamente envolvidos em um dado processo, como também, de um modo geral, as

autoridades administrativas e legislativas, a quem incumbe a responsabilidade de criar um sistema

judicial ágil, inclusive dotado do aparato material necessário.

Tais  critérios,  os  quais  devem  ser  levados  em  consideração  conjuntamente,  permitem

concluir que, no marco da teoria dos direitos fundamentais, é lícito sintetizar a noção de duração

razoável  do  processo  na  seguinte  fórmula:  é  razoável  toda  a  duração  do  processo  que  seja

decorrente do indispensável respeito aos direitos fundamentais em jogo, sobretudo os processuais.

O art. 111 da Constituição da Itália, por sua vez, também trata do tema: “La giurisdizione si

attua  mediante  il  giusto  processo  regolato  dalla  legge”.  Ao comentar  este  dispositivo  do  texto

constitucional italiano, leciona Nicoló Trocker23: 

Giusto  é  il  processo  che  si  svolge  nel  rispetto  dei  parametri  fissati  dalle  norme

constituzionali e dei valori condivisi dalla collettivitá. E tale é il processo che si svolge  davanti ad

um giudice  impaziale  nel  contradittorio  di  tutti  gli  interessati  in  um tempo  ragionevole,  come

appunto stabilisce l’art. 111 Cost.

22 Neste sentido: Andréa SACCUCCI, “In tema di durata ragionevole dei processi”.  Rivista di Diritto Processuale,
2000, p. 215.
23 In: “Il  nuovo articolo 111 della Costituzione e il  ‘giusto processo’ in materia civile: profili  generali”.  Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2001, p. 386.
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Diante da necessidade de introduzir uma lei específica no ordenamento interno italiano

sobre o dever de indenizar aquele que venha a sofrer prejuízo em razão da duração exagerada do

processo, em 24 de março de 2001 foi aprovada a denominada Legge Pinto. Esse diploma legal

alterou o art.  375 do Código de  Processo Civil  Italiano e  prevê  a  justa  reparação em caso de

violação do prazo razoável de duração do processo.

É fácil, assim, compreender não só a importância do direito fundamental ao processo sem

dilações indevidas no âmbito da prestação jurisdicional, como também o amplo espaço de atuação

dos órgãos jurisdicionais na tutela específica desse direito. Assim, o direito à duração razoável do

processo mantém uma relação de mútua influência com o direito fundamental à tutela executiva.

De uma parte, o direito à duração razoável é coadjuvante do direito aos meios coercitivos,

servindo de parâmetro com base no qual se possa avaliar a qualidade da tutela jurisdicional a ser

prestada e, portanto, a própria eficácia desses respectivos meios. Como corolário desse postulado,

havendo mais de um meio coercitivo apto a proporcionar a satisfação do autor, o direito à duração

razoável do processo permite fundamentar a escolha pelo meio que proporcione a satisfação mais

rapidamente, desde que, obviamente, seja também exigível e proporcional em sentido estrito. De

outra parte, o direito fundamental aos mecanismos jurisdicionais adequados termina por reforçar o

direito  ao processo sem dilações indevidas,  no sentido de autorizar  o  juiz  a  adotar  as medidas

necessárias a assegurar a pronta prestação da tutela jurisdicional24. 

É exatamente nesta linha, que se revela importante o uso da inteligência artificial para o

âmbito do Direito Processual Civil.

4  A  INTELIGÊNCIA  ARTIFICIAL  COMO  INSTRUMENTO  DE  CELERIDADE  E
EFETIVIDADE DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL:  UM OLHAR  SOBRE O PODER
JUDICIÁRIO

Segundo o Relatório Justiça em Números de 2017, editado pelo Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), em 2016, o Poder Judiciário finalizou o ano de 2016 com 79,7 milhões de processos

em tramitação deixando clara uma taxa de congestionamento insustentável.  Por conseguinte,  as

despesas totais  do Poder Judiciário no referido ano corresponderam a 1,4% do Produto Interno

Bruto  (PIB)  do  Brasil,  o  equivalente  a  2,5% dos  gastos  da  União,  dos  Estados,  do  DF e  dos

Municípios.  Visando combater  tal  quadro alarmante,  o  Poder  Judiciário  brasileiro,  em variados

âmbitos, tem buscado, no uso da Inteligência Artificial, soluções para tal problema25. 

24 In: Marcelo Lima Guerra. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2003, p. 110).
25 Sobre o tema, vide Luiz Fux . In:<https://www.conjur.com.br/2019-mar-14/fux-mostra-beneficios-questionamentos-
inteligencia-artificial>. 
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Recentemente,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  parceria  com  3  (três)  cursos  da

Universidade  de  Brasília  (UnB)  –  Direito,  Engenharia  de  Software  e  Ciência  da  Computação,

passou a desenvolver o projeto denominado VICTOR, em homenagem ao ex-Ministro da Corte,

Victor Nunes Leal, em razão de ter sido o primeiro Ministro a tentar sistematizar os precedentes do

STF. O projeto se utiliza justamente do mecanismo de aprendizado de máquina (machine learning) a

fim de dinamizar a avaliação do enquadramento dos recursos em relação aos principais temas de

repercussão geral fixados pelo Tribunal, bem como separar e classificar as peças mais relevantes do

processo judicial. 

Atualmente, a  ferramenta já executa, ao menos, 4 (quatro) atividades: (i) converte imagens

em textos no processo digital; (ii) separa o começo e o fim de um documento (peça processual,

decisão  etc)  em todo o  acervo do Tribunal;  (iii)  separa  e  classifica  as  peças  processuais  mais

utilizadas nas atividades do STF; (iv) identifica a incidência dos temas de repercussão geral mais

comuns. No que tange ao terceiro ponto, por exemplo, os servidores do Núcleo de Repercussão

Geral  levavam,  em média,  30  minutos  para  desempenhar  somente  a  atividade  de  separar  as  5

(cinco) principais peças do processo: o acórdão recorrido,  o juízo de admissibilidade do RE, a

petição do RE, a sentença e um eventual agravo no recurso, tendo em vista que o setor sequer fazia

essa divisão em relação a todos os processos. De outro modo, o robô VICTOR consegue realizar o

mesmo trabalho em questão de apenas 5 segundos representando grande economia na alocação de

tempo de trabalho dos servidores especializados. No tocante ao quarto ponto, outra demonstração

de sucesso de tal iniciativa diz respeito ao potencial auxílio na resolução de cerca de 1/8 dos REs

que chegam ao STF. Dos aproximadamente 80 mil recursos que chegam ao Supremo a cada ano, 40

mil,  em média,  são devolvidos aos tribunais de origem. Desses, metade (20 mil)  volta por não

atender a requisitos formais de admissibilidade e a outra metade (20 mil)  por se enquadrar em

algum tema de repercussão geral definido pelo STF. Tendo em vista o fato de o Victor ter sido

ensinado a identificar os 27 temas mais comuns, que dizem respeito a cerca de 50% de todos os

casos entre os 1020 temas com repercussão geral, a tecnologia pode dar solução para, em média, 10

mil processos a cada ano. 

Cumpre ressaltar,  entretanto,  que a máquina não decide,  tampouco julga.  Afinal,  isso é

atividade  humana.  Em verdade,  o  objetivo  do  projeto  é  que  as  máquinas  treinadas  atuem em

camadas  de  organização  dos  processos  auxiliando  com  que  os  responsáveis  pela  análise  dos

recursos possam identificar os temas relacionados de forma mais clara e consistente, isto é, o intuito

é auxiliar e não substituir os servidores.   

Por  derradeiro,  importante  referir  que  o  uso  da  inteligência  artificial  e  das  novas

tecnologias é de fundamental importância no âmbito das ações de massa que envolvam questões
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exclusivamente de direito.  Evidentemente,  que as demandas que envolvam matéria de fato,  são

incompatíveis com o uso da inteligência artificial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na  perspectiva  do  Direito  Processual  Civil  contemporâneo,  é  inegável  que  as  novas

tecnologias  desempenham um importante  papel  no  sentido  de conferir  uma maior  celeridade  e

efetividade, especialmente nas demandas massificadas.

A ideia,  evidentemente,  não  é  de  que  os  robôs  julguem,  mas  que  apliquem  a  casos

similares, a mesma decisão já consolidada pelas Cortes Superiores. Com isso, elimina-se o risco de

decisões contraditórias, com significativa redução do tempo de duração do processo. 

Entendemos,  diante  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  inviável  a  utilização  da

inteligência artificial em processos que envolvam matéria fática. 
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A RELAÇÃO HÍBRIDA ENTRE PLATAFORMA DIGITAL E MOTORISTAS
DE APLICATIVOS 

THE HYBRID RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL PLATFORM AND APP
DRIVERS

Paula Jaeger da Silva1

RESUMO:  Os avanços tecnológicos  propiciaram uma evolução no mercado de  trabalho e  nos
últimos anos o Brasil  pôde experimentar  o  surgimento de uma nova forma de  prestar  serviço:
através da intermediação por aplicativos digitais.  Foi no setor de transportes que esta modalidade
de labor se alastrou conquistando em poucos anos milhões de usuários,  sendo a Uber uma das
empresas promissoras de maior sucesso neste ramo. Porém, o problema que se apresenta e é o
objeto de análise desta pesquisa é a identificação da natureza jurídica da relação entre o motorista e
a empresa de aplicativo que intermedia o serviço. Assim, inicialmente se apresenta um panorama
geral sobre o fenômeno da “economia compartilhada” no qual está inserido esta modalidade de
labor, após, transita-se pela análise das espécies de trabalho existentes na legislação brasileira que
seriam capazes  de  abranger  a  relação dos  motoristas  de  aplicativo,  sendo elas  o  emprego e  o
trabalho autônomo. A  pesquisa,  de natureza  teórica  e  de  objeto  bibliográfico e  documental,
lança   mão   do   método   de  abordagem  hibotético-dedutivo  e  de  interpretação  sistemática,
concluindo que a natureza jurídica da relação entre os motoristas de aplicativo e plataforma digital
de  intermediação  é  uma  relação  híbrida,  que  necessita  de  uma  legislação  própria,  como  uma
“terceira via”, pois não se encaixa nas figuras jurídicas existentes ordenamento pátrio. 

PALAVRAS-CHAVE: Motorista de aplicativo, gig economy, relação de trabalho.

ABSTRACT: Technological advances have led to an evolution in the labor market and in recent
years Brazil has been able to experience the emergence of a new way of providing service: through
the intermediation of digital applications. It was in the transportation sector that this type of work
spread and gained millions of users in a few years, being Uber one of the most successful promising
companies  in  this  field.  However,  the problem that  arises  and is  the  object  of  analysis  of  this
research is  the identification of  the legal  nature of the relationship between the driver  and the
application  company  that  mediates  the  service.  Thus,  an  overview  of  the  “sharing  economy”
phenomenon is initially presented, in which this type of labor is inserted. After that, it is possible to
analyze the types  of  work existing in  the Brazilian legislation that  would be able  to cover  the
drivers'  relationship.  application,  such  as  employment  and  self-employment.  The  research,
theoretical  and  bibliographic  and  documentary  object,  uses  the  method  of  deductive-hibotic
approach and systematic interpretation, concluding that the legal nature of the relationship between
application drivers and digital intermediation platform It is a hybrid relationship, which needs its
own legislation, as a “third way”, as it does not fit into the existing legal frameworks.

KEYWORDS: Application driver, gig economy, working relationship.
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1 INTRODUÇÃO

As  inovações  disruptivas  estimuladas  por  anseios  de  flexibilidade  impulsionaram  a

popularmente  conhecida  “economia  do  compartilhamento”,  que  não se  trata  de  uma novidade,

porém, tornou-se popular em nível mundial. Dentre os serviços ofertados através deste modelo de

negócio está o transporte de passageiros via aplicativo digital, com a função de aproximação entre

usuário e prestador do labor, sendo a empresa Uber uma das mais conhecidas neste ramo. 

A sociedade aderiu de forma rápida e em grande escala o novo modelo de serviço, fazendo

com que diversos problemas fossem surgindo, nas mais diversas áreas jurídicas, sem que houvesse

um tempo de amadurecimento e assentamento das ideias sobre o tema. Para o Direito do Trabalho,

discussão de suma importância ocorre na averiguação da natureza jurídica da relação existente entre

o motorista e a empresa do aplicativo digital de intermediação, sendo esta a problemática que se

propõe analisar na presente pesquisa. 

 A definição da natureza jurídica da relação é imprescindível para que se possa aplicar ao

caso concreto a respectiva legislação de acordo com cada modalidade de trabalho, sendo que tal

aplicação traz diversos impactos, especialmente sociais e econômicos, fazendo com que a sociedade

necessite de uma resposta para esta nova situação advinda do avanço da tecnologia, com o fito de

adquirir maior segurança jurídica para as relações laborais. 

 Sendo assim, para que se possa responder o problema proposto, a pesquisa transita pela

hipótese  de  considerar  a  relação  entre  motorista  e  aplicativo  digital  uma  relação  de  vínculo

empregatício, no caso de ser verificado os elementos de configuração descritos nos artigos 2º e 3º

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Por outro lado, uma segunda hipótese é a de que se

trata de uma relação autônoma, onde há liberdade na execução do serviço por parte do motorista,

sem ingerência por parte empresa de aplicativo. Por fim, como derivação das hipóteses referidas, se

apresentará posicionamento doutrinário que aposta em uma natureza jurídica híbrida, ou até mesmo

chamado de “terceira via”, pois não se vislumbra a possibilidade de enquadrar na relação em exame

os institutos jurídicos já existentes (emprego e trabalho autônomo).  

Trata-se de  pesquisa  de natureza  teórica, bibliográfica e  documental e lança  mão  do

método  de abordagem hibotético-dedutivo, de interpretação sistemática e se objetiva apresentar

uma visão que tenta conciliar tanto o cenário protetivo do Direito do Trabalho como também o

cenário  empresarial,  que  precisa  sobreviver  em um mundo  globalizado  e  com competitividade

acirrada,  para  assim,  elevar  o  patamar  socioeconômico  do  país,  proporcionando  crescimento

industrial, de produção, de trabalho e de renda com a devida segurança jurídica. 
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2  NOVO  MODELO  DE NEGÓCIO  SURGIDO  NO  CONTEXTO  DA GIG  ECONOMY:
SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERECIDO VIA APLICATIVO DIGITAL

O mercado de trabalho atravessa um momento de transição, notório que o modelo em que a

empresa é responsável pela entrega de benefícios regulados pelo Estado já não abrange a totalidade

de relações laborais contemporâneas. Diante deste cenário se viu nos últimos anos a rápida ascensão

do  fenômeno  denominado  de  “economia  compartilhada”,  marcado  pelo  trabalho  mediado  pela

tecnologia digital. 

Apesar da larga utilização do termo “economia compartilhada” há um enorme dissenso

sobre o seu significado. Diversas outras denominações são utilizadas como sinônimos deste mesmo

fenômeno, sendo eles economia colaborativa (colaborative economy), economia gig (gig economy),

economia de plataformas (plataforma economy), etc. 

Pode-se dizer que até os anos 2000 o termo sharing economy (economia compartilhada)

era  utilizado  para  designar  práticas  éticas,  de  “troca  recíproca”  e  compartilhamento,  como por

exemplo a troca de alimentos por traços de aproximação afetiva, ou seja, sem qualquer relação com

a utilização de plataformas digitais para utilização de bens ociosos (ZANATTA, 2017, p. 84).

Uma outra conceituação da economia do compartilhamento surge após a crise financeira

dos Estados Unidos em 2008,  período em que houve forte  recessão econômica desencadeando

redução no número de empregos.  Inicia-se então, o debate nos EUA sobre o consumo colaborativo,

propagando a ideia de utilização de bens ociosos já existentes para o aumento da renda. 

Essa nova fase pode ser representada pela obra de Rachel Botsman Roo Roger (2011),

denominada “What is Mine is Yours”  (O que é meu é seu) que propõe ser o ato de compartilhar

uma “onda socioeconômica com o apelo mais sustentável”, pois busca a prevalência do acesso ao

produto em detrimento da propriedade deste, onde o consumo colaborativo permite que as pessoas

economizem dinheiro,  espaço e  tempo,  façam novos amigos  e  se  tornem cidadãos mais  ativos

(BOTSMAN; ROOGERS, 2011, p. 14).  

Veja-se que a referida obra aborda o consumo colaborativo a partir de como as pessoas

consomem, e não como as pessoas produzem, tendo como princípio a capacidade ociosa de bens

que podem ser divididos sem que as pessoas percam suas liberdades ou estilo de vida (BOTSMAN;

ROOGERS, 2011, p. 15).  Em pouco tempo o termo consumo colaborativo se misturou com o

termo economia do compartilhamento (sharing economy) nos EUA e o sucesso de empresas como

Airbnb  passou a chamar a atenção do mercado financeiro e da mídia, fazendo com que surgisse um

mercado emergente no Vale do Silício – Califórnia, com inúmeros empreendimentos dedicados à

monetização do uso temporários de recursos.  
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Percebe-se que “economia do compartilhamento” é um termo guarda-chuva que abrange

uma série de negócios completamente diferentes, embora todos compartilhem a ideia de usar uma

plataforma on-line para combinar oferta e demanda. Neste sentido, Todolí Signes (2015) propõe a

divisão  de  tal  fenômeno  em (i)“Compartilhamento  de  bens  via  plataforma  digital”,  quando  se

estiver  tratando  de  compartilhamento  de  bens  e  em  (ii)crowdsourcing,  quando  se  trata  da

intermediação de trabalho na multidão. 

Como sinônimo da modalidade crowdsoursing tem-se utilizado o termo gig economy (que

seria termo relacionado a economia dos bicos). Observa-se que a economia gig se refere “a uma

maneira de organizar o trabalho onde as pessoas têm ocupações temporárias e curtas, muitas vezes,

nem  sempre,  para  diferentes  tomadores  ou  requerentes”  (ZIPPERER,  2019,  p.  47)  havendo  o

intermédio de uma plataforma digital on-line entre a pessoa que realiza o trabalho e o requerente do

serviço. 

A gig economy (crowdsoursing) pode ser ainda dividida em duas modalidades, que levam

em consideração se o trabalho é prestado on-line ou off-line, conforme classificação proposta por

Todolí Signes (2015), ou conforme ensinamento de Valerio de Stefano (2016) podem ser chamados

de “crowdemployment” e “on-demand”, respectivamente:  

a)  crowdsourcing  on-line  (crowdemployment)  –  nesta  modalidade  o  trabalho  não  é

realizado em um local físico específico e pode ser executado sem qualquer encontro presencial entre

as  partes,  utiliza-se  apenas  o  ciberespaço.   Desta  forma,  percebe-se  que  o  trabalho  pode  ser

realizado  em  qualquer  parte  do  mundo,  criando  uma  verdadeira  “concorrência  globalizada”

(SIGNES, 2015). 

 Na  prática,  a  tarefa  é  disponibilizada  na  plataforma  virtual  e  os  trabalhadores  se

candidatam a realizá-la no prazo que normalmente é estipulado pelo solicitante da tarefa e em troca

recebem o valor estabelecido entre eles.  

A empresa de plataforma digital que bem ilustra um exemplo de crowdsourcing on-line é a

Amazon Mechanical Turk (AMT), que em suma possui o papel de criar um mercado e permitir que

os requerentes entrem em contato com os trabalhadores através da sua plataforma. Assim, as tarefas

são descritas e disponibilizadas através das páginas denominadas HITs (Human Intelligence Task ou

tarefas de inteligência humana) bem como o prazo a ser cumprido e o valor que será pago (chamado

de recompensa), do outro lado, os trabalhadores (chamados de turkers), que estão cadastrados na

plataforma,   podem  se  habilitar  e  realizar  aquele  serviço.  O  requerente  paga  o  valor  para  a

plataforma que posteriormente repassa um percentual  para o trabalhador,  ficando com parte  do

valor pago (SIGNES, 2015). 
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b)  crowdsourcing  off-line  (on-demand):  esta  modalidade  requer  que  o  trabalho  seja

desempenhado  em  um  local  físico  específico,  ou  seja,  o  trabalho  exige  a  presença  física  do

trabalhador em algum local certo e determinado,  essa é a distinção essencial da modalidade vista

anteriormente,  sendo que as  demais  características  são comuns:  baseadas na existência  de uma

plataforma que vai ter a função de aproximar os requerentes do grupo de trabalhadores (SIGNES,

2015). 

Veja-se que gig economy possibilita que os trabalhadores tenham autonomia para decidir

quando e onde vão trabalhar, possibilitando que o labor seja compatível com outras atividades da

sua rotina, como por exemplo levar e buscar filhos na escola ou como fonte de renda extra para as

famílias que exercem atividades tradicionais. Ressalta-se que na modalidade off-line desaparece a

concorrência globalizada já que há a exigência de realização física de uma atividade, e, portanto,

está delimitada a uma área específica (BARBOSA JUNIOR, 2019, p. 32). 

Os serviços que podem ser ofertados nesta modalidade são os mais variados, como por

exemplo: transporte, ensino, montagem de móveis, culinária, treinamento pessoal. Sendo que no

Brasil foi no setor de transportes que grandes mudanças ocorrem nos últimos anos decorrentes do

surgimento das plataformas digitais, sendo a empresa Uber aquela que se destaca nesta área.

A referida empresa oferece um serviço de aproximação entre  os usuários  que desejam

utilizar o transporte e aos usuários que ofertam a prestação do labor e que são denominados de

“motoristas parceiros”. Assim que o passageiro embarca no veículo, o motorista toma conhecimento

do destino e tem a opção de seguir o trajeto sugerido pelo GPS do próprio aplicativo ou fazer o

percurso sugerido pelo passageiro.  Ao final,  a corrida é encerrada pelo motorista e o aplicativo

solicita que seja feita uma avaliação daquela viagem, disponibilizando uma escala de uma a cinco

estrelas (UBER).

Ressalta-se que o motorista avalia o passageiro e vice-versa, caso um motorista possua

uma avaliação média baixa, ele receberá mensagens com dicas para melhorar sua avaliação e caso

sua média ainda permaneça abaixo da nota mínima na cidade, poderá perder acesso a plataforma e o

mesmo se aplica aos usuários. A plataforma aponta que tal medida avaliativa serve para garantir a

integridade, segurança e a boa convivência nas viagens realizadas pelo aplicativo (UBER).

Gize-se que quando o motorista se cadastra na plataforma lhe é informado algumas regras

da  empresa que  são denominadas  de “Políticas  de  Desativação” e  estão  disponíveis  no site  da

empresa  (UBER),  tais  regras  podem  ser  consideradas  diretrizes  de  organização  empresarial,

inclusive para maior  segurança e qualidade do serviço,  como também, podem ser interpretadas

como regras de condutas que evidenciam que a relação entre motorista e plataforma digital trata-se

de uma relação subordinada, ou seja, de emprego. No próximo tópico se analisará os elementos
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caracterizadores das espécies de trabalho (empregado e autônomo) para averiguação da natureza

jurídica do caso ora em análise.

3  AS ESPÉCIES DE RELAÇÕES DE TRABALHO PREVISTAS NO ORDENAMENTO
BRASILEIRO  APLICÁVEIS  AOS  MOTORISTAS  DE  APLICATIVO:  RELAÇÃO  DE
EMPREGO VERSUS TRABALHO AUTÔNOMO 

Diante  do  novo  modelo  de  negócio  surgido  com  as  plataformas  de  intermediação  de

serviço, percebe-se que há a necessidade de se analisar se os institutos existentes no ordenamento

pátrio são suficientes para abranger a realidade laboral contemporânea.  No caso dos motoristas de

aplicativo, a discussão quanto a natureza jurídica da relação reside basicamente na dicotomia entre

“emprego versus trabalho autônomo”, pois essas são as categorias previstas na legislação brasileira

que  da  análise  dos  seus  elementos  mais  se  aproximam  da  relação  analisada  (motoristas  de

aplicativo): 

a)  Relação  de  emprego  -  para  ser  considerado  empregado,  exige-se  a  existência

concomitante  de  todos  os  elementos  extraídos  do  artigo  3º  da  CLT,  ou  seja,  pessoalidade,

onerosidade,  não  eventualidade  e  subordinação,  sendo  os  dois  últimos  elementos  os  que  mais

ensejam questionamentos quanto a sua presença ou não. 

Entende-se  presente  na  relação  entre  motorista  de  aplicativo  e  plataforma  digital  o

elemento da pessoalidade tendo em vista que a prestação do labor só pode ser feita pelo motorista

cadastrado na plataforma, ou seja, não é qualquer pessoa que prestará o serviço. Presente também o

elemento da onerosidade, sendo que este se manifesta pelo pagamento, pela retribuição ao serviço

prestado, então, no caso ora em análise, trata-se de labor com remuneração, não é gratuito. 

Quanto à não eventualidade entende-se ser um elemento que não se faz presente na relação

ora analisada, pois o motorista de aplicativo possui ampla liberdade no que diz respeito a jornada de

trabalho, não possuindo horário pré-estabelecido de labor. Tanto é assim que o marketing no site da

empresa Uber se apoia na ideia de flexibilização: “flexibilizando seus horários e aumente a sua

renda no ritmo de trabalho que desejar” (UBER).

Entretanto,  em decisão  da  Décima  Primeira  Turma,  também do  Tribunal  Regional  do

Trabalho da 3ª Região (TRT-3-RO-0010806-62.2017.5.03.0011), datada de dezessete de julho de

2019,  os  desembargadores  decidiram  pelo  reconhecimento  de  vínculo  de  emprego  entre  o

reclamante e a empresa Uber e na fundamentação mencionou-se que a habitualidade estava presente

tendo em vista que os documentos acostados aos autos comprovaram que havia uma frequência

regular no labor. Discorda-se da decisão mencionada, afinal, o trabalhador teve regular frequência

no labor por sua livre escolha, ele tinha a possibilidade de a seu bel prazer escolher somente alguns
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dias  para  trabalhar  e  esta  autonomia  na  gestão  do  tempo  descaracteriza  o  elemento  da  não

eventualidade, já que não há qualquer acordo ou expectativa dos dias que serão trabalhados, sendo

que a escolha cabe somente ao trabalhador. 

Já  quando se  trata  do  elemento  da  subordinação,  percebe-se  que  há  incontroversas  de

entendimento,  provavelmente  pela  própria  conceituação  do instituto  que  suscita,  na  atualidade,

opiniões diferentes, especialmente, no cenário acadêmico brasileiro. 

Sob  a  ótica  da  subordinação  jurídica  clássica,  que  corresponde  a  uma  limitação  a

autonomia do empregado, onde a execução dos serviços se pauta pelas normas que são traçadas

pelo empregador, acredita-se que não há como vislumbrar tal elemento na prestação de labor do

motorista de aplicativo, pois, este tem ampla autonomia no que diz respeito a execução do serviço,

definindo jornada de trabalho, período de férias, intervalos, etc. 

Tal modelo da subordinação encontra-se em crise diante das novas formas de trabalho da

modernidade justamente porque foi condicionado historicamente a determinado grau das técnicas

produtivas, já que antigamente era mais fácil às empresas manterem um controle vigilante sob o

empregado (ZIPPERER, 2019, p. 107).

A teoria da subordinação objetiva,  umas das correntes “expansionistas” do conceito da

subordinação,  defende ser  empregado aquele  trabalhador  que  tem a  sua  atividade  integrada  na

organização  objetivo  da  empresa,  ou  seja,  visa  a  atividade  do  empregado.  Acredita-se  que  tal

elemento  pode  ser  afastado  no  caso  dos  motoristas  de  aplicativo  se  a  plataforma  digital  for

considerada uma empresa de tecnologia, tal como se intitula a Uber, pois neste caso, o motorista

não estaria inserido nos fins e objetivos do empreendimento (UBER).  

Todavia, se for considerando que o objetivo fim da Uber é uma empresa de transportes e

não de tecnologia, tal elemento se faz presente, havendo o controle da concretização do serviço de

transporte  prestado  pelo  motorista  parceiro.  Tal  teoria  possui  uma  abrangência  ampla  e  pode

apresentar  diferentes  graus  e  intensidades  em  decorrência  das  várias  formas  de  prestação  de

trabalho, sendo que a probabilidade de verificar sua presença nas relações é bem alto, sendo que

para Zipperer (2019, 107) ela seria capaz de abranger até mesmo hipóteses não alcançadas pela

noção tradicional. 

Ainda mais amplo que a subordinação objetiva está a teoria da subordinação estrutural, que

defende  ser  empregado  aquele  trabalhador  inserido  na  dinâmica  empresarial,  independente  de

receber  ou  não  suas  ordens  diretas,  bastando  a  integração  na  sua  estrutura,  dinâmica  de

funcionamento e organização (DELGADO, 2017, p. 328). 

Assim, no caso do motorista de aplicativo,  por estar inserido na dinâmica empresarial,

estaria  presente  o  elemento  da  subordinação  estrutural.  Ocorre  que  é  visível  que  as  teorias
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expansionistas da subordinação buscam trazer para dentro da relação de emprego as novas formas

de prestação de labor, sob a justificativa de dar proteção para as novas modalidades de trabalho,

pois a concepção clássica já não consegue dar a mesma abrangência do século passado. 

A crítica que se faz a estas teorias é justamente no sentido de alargar demais o conceito

AZEVEDO, 2015, p. 48), fazendo com que grande número de relações sejam consideradas vínculos

de emprego, perdendo totalmente a essência tradicional da subordinação. Por isso, Alice Monteiro

de Barros (2009, p. 286) refere que não basta a inserção da atividade obreira na organização da

empresa, sendo imprescindível, para caracterização da subordinação, a vinculação do empregado às

ordens do empregador, ainda que de forma mitigada. 

Ressalta-se  que  as  regras  e  políticas  adotadas  pelas  plataformas  digitais,  tais  como

definição dos valores pagos, modelos dos carros utilizados, avaliação do motorista pelo usuário, por

vezes são utilizadas para caracterizar a presença do elemento subordinação. Contudo, concorda-se

com a fundamentação do acórdão da 15ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região,

no sentido de que as orientações de padrões mínimos de comportamento e sujeições as avaliações

de usuários não configuram ingerência ou exercício do poder disciplinar, possuindo o escopo de

aperfeiçoamento do sistema, e portanto, não são elementos aptos para indicar a existência de labor

subordinado. Sendo referido também que o cumprimento das diretrizes empresárias expostas pela

empresa Uber indica gestão da qualidade, logística costumeira em qualquer prestação de labor, até

mesmo na autônoma (TRT-15-0010947-93.2017.5.15.0093). 

Desta forma, conclui-se que não estão presentes concomitantemente todos os elementos

necessários para a configuração relação de emprego (ausente principalmente a não eventualidade e

a subordinação), porém, compreende-se que se trata de uma “zona cinzenta”, já que a análise dos

elementos  caracterizadores  requer  interpretações  subjetivas  que  podem  ser  vistas  de  formas

diferentes. 

b) Trabalho autônomo - pressupõe que haja um labor por iniciativa própria do trabalhador,

onde este organiza sua atividade de forma discricionária e determina o lugar, o modo, o tempo e a

sua forma de execução, podendo ser exclusivo, contínuo ou não, conforme expressado no artigo

442-B da CLT. 

Gize-se que há fortes argumentos que indicam a autonomia do motorista de aplicativo,

especialmente por este poder auto-organizar a sua jornada de trabalho, dispondo da flexibilidade

conforme  seu  próprio  interesse.  Além  do  mais,  o  risco  do  empreendimento  é  do  motorista,

primeiramente porque o veículo utilizado no trabalho é de sua propriedade, em segundo lugar, ele

só irá receber algum valor se houver chamados de viagens, caso esteja disponível na plataforma e

nenhuma solicitação  de  usuário  tenha  sido  feita,  nenhum valor  será  pago  a  ele,  bem como o
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motorista não será ressarcido da despesa que teve por desgaste no veículo, gasto com gasolina,

limpeza, etc. 

Ainda, Antonia Olivares (2018) ao apresentar os pontos que levam a considerar o motorista

de aplicativo um trabalhador autônomo refere que a Uber não realiza nenhuma supervisão na forma

de  prestar  o  labor  e  que  as  orientações  existentes  nas  “Políticas  e  Termos  de  Uso”  não  são

vinculantes  para  os  motoristas,  mas  sim,  orientações  que  podem  ou  não  serem  levadas  em

consideração.

Além das questões jurídicas, aspectos econômicos e sociais também podem influenciar na

análise da relação dos motoristas de aplicativos. Uma das vertentes suscitadas é de que caso fosse

reconhecido que a relação entre motorista e a Uber é de emprego, a empresa deixaria de operar no

Brasil tendo em vista os custos que isso iria ocasionar.

O provável  desinteresse da empresa na manutenção das  operações  caso  reconhecido o

vínculo de emprego reside exatamente no custo de um empregado para uma empregadora, pois,

conforme pesquisa apresentada por Prado Filho (2019), caso um trabalhador fosse contratado em

2018 por um salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o real custo deste empregado para a empresa

seria de R$ 3.376,00 (três mil trezentos e setenta e seis reais)  considerando impostos,  todas as

verbas trabalhistas, contribuição social e encargos previstos em lei.  Assim, inegável que manter a

média  de  ganho  dos  motoristas  e  arcar  com os  encargos  trabalhistas  e  fiscais  representa  uma

distribuição não viável, pois, caso não haja lucro para a empresa, também não haverá atividade

econômica.

A partir desta constatação entende-se haver duas situações possíveis, a primeira, para a

Uber manter o interesse em operar com os motoristas empregados, iria pagar um salário no valor

em que o seu custo final, considerando todos os encargos, seja inferior ou igual ao que é pago para

um motorista autônomo atualmente, ou seja, se o motorista autônomo recebe em média R$ 4.000,00

(quatro mil reais) mensais, caso contratado como empregado a empresa provavelmente irá pagar um

salário de em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que seus custos finais não ultrapassem os R$

4.000,00 (quatro mil reais) que são pagos atualmente ao autônomo. Percebe-se que nesta situação o

prejuízo é para o trabalhador que acaba tendo sua renda diminuída. 

A outra situação possível, caso enquadrada a relação como emprego,  para a Uber manter o

interesse em operacionalizar no Brasil é que o custo seja repassado ao consumidor, ou seja, se for

para manter o valor recebido pelo motorista como salário, para a empresa manter o seu lucro, afinal

este é o objetivo de toda a empresa, aumentaria o valor do serviço para a população, o que sem

dúvidas  impediria  que  muitos  brasileiros  utilizassem o  serviço,  tendo  em vista  que  o  custo  se

tornaria alto para o padrão de vida nacional.
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Outro ponto importante é o fato de que no modelo de negócio da Uber a divisão do valor

pago decorrente do serviço prestado se dá em média em uma proporção de 80% (oitenta por cento)

para o motorista enquanto para a plataforma o percentual é de em média 20% (vinte por cento). Tal

situação  demonstra  que  há  uma  inversão  na  lógica  de  lucro  se  comparado  com  as  empresas

tradicionais que contratam empregados (ZIPPERER, 2019, p. 171), o que corrobora com a ideia de

que não se pode considerar uma relação de emprego, se aproximando assim da lógica da autonomia.

Porém,  analisando  sob  outro  foco,  os  argumentos  econômicos  alhures  podem  até  ser

rebatidos, já que as outras empresas brasileiras tradicionais contratam empregados e precisam arcar

com os altos custos que representam a folha de pagamentos dos empregados. Essa situação então,

poderia  privilegiar  a  empresa  Uber  em face  das  demais  e  estimularia  o  desemprego,  gerando

precarização nas relações de trabalho.

Todavia, entende-se que também deve ser sopesado neste momento o argumento social.

Não há dúvidas de que a Uber inaugurou no país uma nova forma de transporte que facilitou a vida

de  milhares  de  cidadãos,  sejam usuários  que  aderiram a  um novo  meio  de  locomoção  ou  de

motoristas que diante de uma grande crise econômica nacional conseguiram aferir renda por meio

de um trabalho digno para sustentar sua família. 

Dados divulgados no ano de 2019 demonstram que quase quatro milhões de brasileiros

utilizam as plataformas de intermediação de serviço como fonte de renda. Isso significa que as

plataformas digitais de intermediação de serviço são a “maior empregadora” do país e que caso

fossem reunidas em uma única folha de pagamento, esta seria trinta e cinco vezes maior do que a da

empresa  Correios,  que  é  a  maior  empregadora  brasileira  com  cento  e  nove  mil  empregados

(GAVRAS, 2019).

Assim, acredita-se que do ponto de vista social, o aumento do preço ou a inexistência do

serviço prestado pela plataforma Uber ocasionaria um prejuízo para a sociedade em geral, tendo em

vista a forte adesão ao serviço pelos brasileiros de diversas classes sociais que utilizam o serviço

para variados fins, seja para trabalho, lazer,  levar os filhos na escola, etc.,  ou seja,  o brasileiro

mudou sua rotina e seus hábitos com a implementação das plataformas digitais de transporte. 

Portanto,  excluída  a  hipótese  de  relação  de  emprego  pela  falta  dos  seus  elementos

essenciais para sua caracterização, conforme visto no tópico anterior, a teoria de que os motoristas

de aplicativos são autônomos ganha força com fundamentos econômicos e sociais e também no

âmbito  jurídico  a  partir  da  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  já  se  manifestou  seu

posicionamento em favor da autonomia. 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um conflito de competência

(STJ. Conflito de Competência nº 164544) envolvendo um processo de um motorista de aplicativo
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que teve sua conta suspensa pela empresa, entendeu que não há relação de emprego no caso. O

Ministro Relator Moura Ribeiro, destacou que os fundamentos de fato e de direito da causa não

correspondem a eventual relação de emprego havida entre as partes, mas sim a contrato firmado

com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil.

Todavia,  entende-se  que  o  trabalho  autônomo  apresenta  alguns  estranhamentos  com a

relação de trabalho ora em análise, como por exemplo a precificação das corridas ser determinada

exclusivamente pela plataforma de intermediação, além disso, o risco da atividade se constitui em

um  fator  de  suma  relevância  para  diferenciar  emprego  de  autonomia,  sendo  que  ele  pode  se

manifestar na situação em que a má gestão da empresa pode afetar o trabalhador. Neste contexto, o

risco (se considerado no sentido da inadimplência) no caso dos motoristas de aplicativo é mitigado,

pois é garantido pelo sistema de pagamento da plataforma, o que significa que não há uma completa

assunção do risco por parte do motorista (ZIPPERER, 2019, p. 187). 

Por fim, apesar de parte da doutrina e especialmente das decisões judiciais envolverem

apenas o binômio relação de emprego x autônomo tem se suscitado uma chamada “terceira via”,

onde se defende a ideia de que o labor envolvendo as plataformas digitais é algo novo e como tal

merece ser tratado, não devendo ser enquadrado em categorias já existentes e que foram criadas em

um contexto  social  diferente  e  pensadas  para  tipos  de  trabalhos  diferentes,  seria  o  que  Robert

Sprague (2019) definiu como uma tarefa de tentar encaixar pregos quadrados em furos redondos.

4  A RELAÇÃO  HÍBRIDA QUE  ENVOLVE  O  TRABALHO  DOS  MOTORISTAS  DE
APLICATIVO

Cabe o Direito do Trabalho dar proteção aos novos tipos de trabalhadores considerando a

realidade destes que se distingue dos institutos já existentes no ordenamentos jurídico, conforme

visto no tópico anteriore. Neste sentido, refere Alice Monteiro de Barros (2001) que a dicotomia

entre  trabalho  subordinado  e  o  autônomo  já  exauriu  a  sua  função  histórica  e  as  atuais

transformações dos fenômenos produtivos suplicam ao Direito do Trabalho uma resposta à esta

nova realidade. 

Para tanto, necessário delimitar quem são esses novos trabalhadores, relembrando que o

objeto desta pesquisa se situa apenas nos serviços prestados pelos motoristas de aplicativo. Assim,

conforme ensinamentos de Zipperer (2019, p. 153), é possível observar que este modelo de negócio

apresenta quatro pressupostos caracterizadores:

- relação triangular on-line entre a empresa da plataforma, o trabalhador da multidão e

usuários do serviço;
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- conexão direta entre o requerente comprador do serviço e o trabalhador de forma on-line

via plataforma digital que é o sistema de conexão entre eles;

- prestação de labor humano e individual;

-descontinuidade das relações promovidas pela plataforma, sendo elas curtas e limitadas ao

período da atividade avençada. 

 A estes trabalhadores, acredita-se que deve ser dada proteção pelo Direito do Trabalho de

forma diferenciada das demais modalidades de trabalhadores, exatamente por carregarem em seu

bojo algumas particularidades e também características tanto de uma relação de emprego como

também de um trabalho autônomo, e por isso trata-se de uma relação híbrida. 

Assim, no sentido de entender insuficiente os modelos tradicionais para enquadrar as novas

realidades de trabalho, Monereo Pérez (2016, p. 47-48)  aconselha que “se ponga en práctica una

opción política  legislativa  más expansiva  del  ámbito  de aplicación  del  Derecho del  Trabajo” e

propõe que seja feita uma valoração de opção política do Direito, existindo um chamado “círculo

interno”  onde  estariam  localizados  os  trabalhadores  subordinados  destinatários  da  proteção

tradicional e um “círculo externo”,  onde se localizaria  outros estatutos  profissionais com tutela

diferenciada  para  trabalhadores  não  subordinados,  sendo  que  neste  último  se  localizaria  os

motoristas de aplicativo. 

Partilha-se do ensinamento de Delgue (2016,  p.  269)  ao sustentar  que ao se admitir  a

existência de sistemas diferentes de organização de trabalho, deve-se produzir normas que levem

em consideração essa diversidade,  pois “Ignorar el  fenómeno, significaría –como ha acontecido

hasta el presente- legislar solo para los trabajadores del primer círculo, los privilegiados (y cada vez

menos numerosos) trabajadores típicos”. 

Assim, ao se entender que os motoristas de aplicativo não se enquadram na categoria de

empregados e também são estranhos à categoria dos autônomos e ao ficarem neste limbo jurídico

correm o risco de ficarem sem qualquer tipo de proteção, em 2006 nos Estados Unidos foi lançado o

Projeto Hamilton, uma iniciativa de política econômica na Brookings Instituition, organização não

governamental  norte-americana  dedicada  a  pesquisas  que  buscam  resolver  os  problemas  da

sociedade (THE HAMILTON PROJECT, 2006). 

Dentre as pesquisas divulgadas pela instituição encontra-se o projeto de modernização das

leis  trabalhistas  proposto  por  Seth  D.  Harris  (Universidade  de  Cornell)  e  Alan  B.  Krueger

(Universidade  de  Pinceton)  cuja  ideia  principal  é  a  criação  da  figura  híbrida  do  “trabalhador

independente”,  levando  em consideração  os  trabalhadores  da  gig  economy  (on-line  e  off-line)

(HARRIS; KRUEGER). 
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Os  autores  referem  que  a  existência  de  longas  demandas  judiciais  para  resolução  de

conflitos envolvendo trabalhadores da gig economy e empresas de plataformas digitais, onde se

discute a  existência  ou não de vínculo de emprego,  acabam gerando insegurança  para  as  duas

partes, além dos custos que decorrem dos litígios (HARRIS; KRUEGER). 

Então, a proposta de Harris e Krueger ao defender a criação da categoria “trabalhadores

independentes” é de estender a estes trabalhadores alguns benefícios e proteções que os empregados

recebem, incluindo a liberdade de organizar e negociar coletivamente, proteções de direitos civis,

retenção de impostos  e  contribuições  do empregador  para  impostos  sobre os  salários.  Também

referem que por ser conceitualmente impossível atribuir as horas de trabalho do trabalhador à um

único intermediário, os trabalhadores independentes não se qualificariam para benefícios baseados

em horas, incluindo horas extras ou requisitos de salário mínimo (HARRIS; KRUEGER). 

Além disso, os trabalhadores não seriam cobertos pelo programa de seguro desemprego ou

seriam  obrigados  a  contribuir  com  impostos  para  financiar  esse  programa.  No  entanto,  as

plataformas intermediárias teriam permissão para reunir trabalhadores independentes para fins de

compra e fornecimento de seguros e outros benefícios a um custo menor e maior qualidade, sem o

risco de que seu relacionamento seja transformado em um relacionamento de emprego (HARRIS;

KRUEGER). 

Veja-se  que  a  proposta  dos  autores  americanos  supracitados  vai  ao  encontro  do

ordenamento  espanhol  que  criou  a  figura  intermediária  denominada  de  Trabalhador

Economicamente Dependente, ou seja, um exemplo de flexibilização das relações de trabalho.

Segundo  a  professora  Margarita  Martín  (2006,  p.  13-14),  os  legisladores  espanhóis

observaram que em decorrência do novo modelo econômico baseado na globalização e nas novas

tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TICs)  novas  formas  de  prestar  atividades  surgiram

resultando em uma flexibilização laboral, assim, esse cenário propiciou o surgimento do trabalhador

autônomo que possui características de um trabalhador subordinado, seria uma espécie de “meio

termo” entre o empregado e o autônomo. 

Assim, frente a essa mudança social, o citado país europeu sentiu a necessidade de olhar

para essa nova relação de trabalho e publicou a Lei nº 20 em 11 de julho de 2007 que instituiu o

Estatuto do Trabalhador Autônomo, que regula tanto atividade do trabalhador autônomo tradicional

como  a  atividade  do  trabalhador  autônomo  economicamente  dependente,  também chamado  de

“TRADE”. 
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O referido Estatuto do Trabalho Autônomo, no seu Artigo 1 do Capítulo I2, dispõe sobre

sua  abrangência  e  delimitação,  fazendo  menção  ao  trabalhador  autônomo  economicamente

dependente,  sendo que no artigo 11 do capítulo III3, define esta modalidade de trabalhador como

aqueles que realizam uma atividade econômica profissional a título lucrativo e de forma habitual,

pessoal, direta e predominantemente para uma pessoa física ou jurídica, denominada cliente, de

quem depende economicamente por perceber, ao menos, 75% (setenta e cinco por cento) de seus

rendimentos de trabalho e de atividades econômicas profissionais.  Assim, tem-se um trabalhador

que possui uma autonomia jurídica, porém, depende economicamente do seu cliente. 

Ainda, para ser considerado trabalhador economicamente dependente, o Estatuto estipulou

alguns requisitos descritos no item 2 do artigo 114, sendo eles: a) não ter a seu cargo empregados

nem contratar  ou  subcontratar  a  sua  atividade  com terceiros;  b)  não  executar  sua atividade  de

maneira conjunta e indiferenciada com os trabalhadores que prestem serviços sob qualquer forma

contratual por conta do cliente; c) dispor de infraestrutura produtiva e material próprio necessários

para o exercício da atividade; d) desenvolver sua atividade sob critérios organizativos próprios, sem

prejuízo das indicações técnicas de caráter geral que possam receber de seus clientes; e) perceber

uma contraprestação econômica em função do resultado de sua atividade, de acordo com o pactuado

pelo cliente e assumindo os riscos da atividade.

Ainda, o artigo 12 do referido Estatuto exige a celebração de contrato escrito para esta

modalidade  de  prestação  de  trabalho  e  que  tal  contrato  seja  registrado  no  órgão  público

2 Artículo 1. [...]
2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a
los que se refiere el apartado anterior:
[...]
d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el Capítulo III del Título II de la
presente Ley.
3Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.
1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley
son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa
y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir
de  él,  al  menos,  el  75  por  ciento  de  sus  ingresos  por  rendimientos  de  trabajo  y  de  actividades  económicas  o
profesionales. [...]
4 Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo. [...]
2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente,
éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros,
tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que
pudiera contratar con otros clientes.
b)  No  ejecutar  su  actividad  de  manera  indiferenciada  con  los  trabajadores  que  presten  servicios  bajo  cualquier
modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.
c)  Disponer  de  infraestructura  productiva  y  material  propios,  necesarios  para  el  ejercicio  de  la  actividad  e
independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese
recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el
cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.
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correspondente,  além  da  necessidade  de  constar  expressamente  no  contrato  a  condição  de

dependência econômica com relação a tal cliente. 

Para Alfredo Montoya Melgar e Rodrigo Martín Jiménez (2007, p. 155), a exigência de

contrato tem força de constituir maior segurança jurídica à esta modalidade de trabalho, tendo em

vista que para descaracterizar tal relação, necessária produção de provas robustas com o fito de

demonstrar a natureza subordinada da relação, o que não se faz de forma fácil. 

Por fim, em relação às tutelas de garantias ofertadas a esta modalidade de trabalhador, o

artigo 14 do Estatuto dispõe sobre a jornada de trabalho, prevendo o direito à interrupção anual das

atividades  por  18  dias  úteis,  sem  prejuízo  de  condição  mais  favorável  prevista  em  contrato

individual ou coletivo (artigo 14, item 1); dispõe que por meio de contrato individual ou acordo de

interesse profissional será determinado o regime de descanso semanal e dos feriados,  a quantia

máxima de jornada e sua distribuição (artigo 14, item 2), ou seja, trabalhador tem direito à férias na

proporção  estipulada,  bem como  descansos  semanais  e  nos  feriados  e  previsão  de  fixação  da

jornada de trabalho.

Gize-se que essa nova estruturação do trabalho autônomo trazida pela legislação em 2007

visava uma valoração do trabalho autônomo, podendo ser este, conforme preâmbulo do Estatuto dos

Trabalhadores Autônomos da Espanha, Lei nº 20/2007: “una libre elección para muchas personas

que valoran su autodeterminación y su capacidade para no depender de nadie”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da evolução da sociedade e das novas formas de se prestar serviço decorrente dos

avanços  tecnológicos,  necessário  que  se  tenha  uma  atualização  na  legislação  pátria,  pois  os

institutos jurídicos existentes já não conseguem abranger em seu âmbito de proteção grande parte da

população  trabalhadora.  Ressalta-se  que  a  própria  força  da  proteção  destinada  a  estes  novos

trabalhadores deve ser analisada, afinal a sua hipossuficiência, grau de subordinação, flexibilização,

etc. é muito distinto e variável se comparado aos trabalhadores do século passado.  

No  caso  da  relação  dos  motoristas  de  aplicativo  com  a  plataforma  de  intermediação

verifica-se que que as suas características não se enquadram nos elementos definidores da relação

de emprego, que estão previstos nos artigos 2º e 3º da CLT e também verifica-se um estranhamento

com o instituto da trabalho autônomo, pois o motorista não possui ampla liberdade, tal como se

exige para esta modalidade. 

Sendo  assim,  defende-se  a  criação  de  legislação  híbrida  de  forma  que  seja  possível

estender aos motoristas de aplicativos algumas proteções compatíveis com a atividade que exercem
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(com flexibilidade,  autonomia,  assumindo os riscos do negócio,  etc.)  especialmente no que diz

respeito a redução de alíquota de contribuição da Previdência Social, além de levar em consideração

características econômicas do modelo de negócios, ou seja, a proteção não pode ser a tal ponto

onerosa que inviabilize o negócio, fazendo com que este não tenha lucro. 

Ademais, importante atentar que por se tratar de relação de trabalho estreitamente ligada a

meios tecnológicos não se pode haver a sua regulação de forma que engesse a atividade ou que

torne a lei enfraquecida frente aos novos avanços da tecnologia. Para tanto, pensa-se ser adequado

uma regulação de forma mínima, assim, o Estado estaria cumprindo o seu papel de trazer maior

segurança jurídica para a relação estimulando tanto a livre iniciativa como a promoção do trabalho

digno. 

Percebe-se  que  não  seria  a  primeira  vez  que  o  legislador  teria  de  dar  um tratamento

especial a dada situação diferenciada, pois quando se trata de profissões que são caracterizadas por

um  conjunto  de  particularidades  que  não  se  inserem  no  ordenamento  jurídico,  são  criadas

regulamentações próprias a título de exceção, tal  como foi feito com os bancários,  professores,

ferroviários, etc. 

Dessa feita, a criação de modalidade específica de trabalho parece ser uma tendência no

cenário  mundial,  a  exemplo  da  Espanha  que  criou  a  figura  do  Trabalhador  Economicamente

Dependente - TRADE, que não deixar de ser uma “figura híbrida” e que representa a tendência do

mercado de trabalho globalizado e com relações flexibilizadas, sendo imprescindível que o Brasil se

atente para este cenário para que possa se desenvolver economicamente, incentivar a livre iniciativa

e proteger o trabalhador na medida em que este necessita. 
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SERIAM AS INCERTEZAS QUANTO AOS RISCOS DAS
NANOTECNOLOGIAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMPATÍVEIS?  E A SAÚDE DOS TRABALHADORES?*

WERE THE UNCERTAINTIES ABOUT THE RISKS OF
NANOTECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

COMPATIBLE? AND THE WORKERS 'HEALTH?

Raquel Von Hohendorff1, Daniele Weber S.Leal e Wilson Engelmann

Ao abrir a caixa-preta dos fatos científicos, não ignorávamos que
abríamos a caixa de Pandora. Era impossível evitá-lo. Ela estava

hermeticamente fechada enquanto permaneceu na terra de ninguém das
duas culturas, oculta no meio das couves e nabos, placidamente ignorada

pelos humanistas, que tentam combater os perigos da objetificação, e
pelos epistemólogos, que procuram anular os males trazidos pela massa

rebelde. Agora que ela foi aberta, espalhando pragas e maldições,
pecados e doenças, só há uma coisa a fazer: mergulhar na caixa quase
vazia para resgatar aquilo que, segundo a lenda venerável, ficou lá no
fundo - sim, a esperança. A profundidade é demasiada para mim; não

gostaria de me ajudar na tarefa? Não me daria uma  mãozinha?
(LATOUR, 2017, p. 38)

RESUMO: A ampliação do uso das  nanotecnologias  é  uma das  principais  inovações  que vem
ocorrendo  no  setor  de  produção  no  mundo  inteiro,  trazendo  conjuntamente  uma  série  de
preocupações  acerca  dos  riscos  à  saúde  e  ao  meio  ambiente.  Cabe  lembrar  que  as  mesmas
características que tornam os nanomateriais  diferenciados e benéficos também geram dúvidas e
inquietações  acerca  de  seu  comportamento  especialmente  quanto  a  sua  interação  com  o
ecossistema. Para o desenvolvimento deste artigo utilizou-se o método sistêmico-construtivista que
considera a realidade como uma construção de um observador, analisando todas as peculiaridades
implicadas  na  observação.  Assim,  inicialmente  apresenta-se  o  atual  estado  da  arte  das
nanotecnologias, depois se aborda a  questão dos riscos nanotecnológicos,  seguindo para o meio
ambiente do trabalho em relação aos riscos desta nova tecnologia e o princípio da precaução e da
proteção  aos  trabalhadores,  parte-se  então  para  a  questão  dos  objetivos  do  desenvolvimento
sustentável e a sua relação com a situação dos trabalhadores em nanotecnologia e a autorregulação.
Como resultados e conclusões têm-se que cabe aos empregadores agir com cautela e precaução no
uso desta nova tecnologia, objetivando sempre a proteção aos empregados e,  ao Direito,  usar a
melhor técnica possível na tomada de decisões, priorizando a dignidade da pessoa humana, através
da autorregulação baseada nos princípios da precaução e proteção, bem como nos objetivos do
desenvolvimento sustentável. 

PALAVRAS CHAVE: Nanotecnologias; riscos, desenvolvimento sustentável. 

* Resultado  parcial  das  investigações  desenvolvida  pela  autora  no  âmbito  do  Projeto  Sistema  do  Direito,  novas
tecnologias,  globalização  e  o  constitucionalismo  contemporâneo:  desafios  e  perspectivas  com  apoio  financeiro
concedido  pela  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  –  FAPERGS  Edital
FAPERGS/CAPES 06/2018 – Programa de internacionalização da pós-graduação no RS.
1Doutora e Mestra em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Especialista em
Direito  e  Processo  do  Trabalho-UNISINOS.  Integrante  do  grupo  de  pesquisa  JUSNANO(CNPq).  Professora  do
Programa de Pós-Graduação em Direito  e graduação Unisinos. Advogada. Email: vetraq@gmail.com;
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ABSTRACT:  The expansion of the use of nanotechnologies is one of the main innovations that
have been occurring in the production sector worldwide,  bringing together a series of concerns
about risks to health and the environment. It is worth remembering that the same characteristics that
make nanomateriais different and beneficial also generate doubts and concerns about their behavior,
especially regarding their interaction with the ecosystem. For the development of this article, the
systemic-constructivist method was used, which considers reality as a construction of an observer,
analyzing all the peculiarities involved in the observation. Thus, initially the current state of the art
of nanotechnologies is presented, then the issue of nanotechnological risks is addressed, followed
by  the  work  environment  in  relation  to  the  risks  of  this  new technology  and  the  principle  of
precaution  and  protection  for  workers,  part-  then  to  the  question  of  sustainable  development
objectives and their relationship with the situation of nanotechnology workers and self-regulation.
As a result and conclusions, employers must act with caution and precaution in the use of this new
technology, always aiming at  protection to employees and, to the Law, to use the best possible
technique in decision making, prioritizing the dignity of the human person, through self-regulation
based on the principles of precaution and protection, as well as on the objectives of sustainable
development.

KEYWORDS: Nanotechnologies; risks, sustainable development.

INTRODUÇÃO

Os primeiros relatos sobre nanotecnologia são de 1959, da palestra Há muito espaço lá

embaixo, quando o que o físico norte-americano Feynman (2006) apresentou pareceu se tratar de

ficção científica. O cientista iniciou sua fala mencionando a pesquisa em uma área onde pouca coisa

havia sido feita e que pretendia se referir ao problema da manipulação e controle de coisas em

pequena escala. O físico, no entanto, não usava o termo nanotecnologia, mas já alertava: não se

poderá combinar os átomos livremente, de tal modo que eles fiquem quimicamente instáveis. 

O termo nanotecnologia reapareceu 15 anos depois, quando o professor Norio Taniguchi da

Universidade de Ciências de Tókio utiliza o termo nanotecnologia para designar as manipulações

que ocorrem nessa escala inferior ao microscópico. Mas foi em 1992, quando o Dr. K. Eric Drexler

apresentou  seu  depoimento  sobre  a  Nanotecnologia  Molecular  perante  o  Comitê  do  Senado

Americano para o Comércio, Ciência e Transporte, com ideias ainda mais extravagantes do que as

apresentadas  por  Feymann,  que  as  previsões  se  confirmaram.  O  cientista  Eric  Drexler  foi

responsável por popularizar o termo nanotecnologia nos anos 80, ao fazer referência à construção

de  máquinas  tão  pequenas  que  teriam  escala  molecular  com  poucos  nanômetros  de  tamanho

(ENGELMANN; FLORES; WEYERMÜLLER, 2010).

O objetivo principal do Drexler era produzir objetos a partir de moléculas, manipulando

átomos  individualmente,  como  tijolos  na  construção  de  uma  casa,  criando  assim  também  um

exército de nanorrobôs, que poderia fazer muito mais que novas construções, podendo ser capazes
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de  reconstruir  estruturas  no  interior  do  corpo  humano,  revitalizando  células  e  redesenhando

estruturas biológicas para evitar doenças de origem genética. Ainda usa como exemplo e fonte de

inspiração a natureza para a geração de nanorobôs, fazendo uma série de analogias entre proteínas

enzimáticas e abraçadeiras, proteínas que transpassam membranas e bombas.

As nanotecnologias são um excelente exemplo de inovação, que estão se desenvolvendo

rapidamente sem uma estrutura regulatória específica e com falta de atenção suficiente à gestão de

risco necessária e à preocupação em lidar com riscos presentes e futuros.

A nanotecnologia é o conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação que é

obtida graças às especiais propriedades da matéria organizada a partir de estruturas de dimensões

nanométricas.  Hoje  a  nanotecnologia  é  um  dos  principais  focos  das  atividades  de  pesquisa,

desenvolvimento e inovação e traz consigo muitas incertezas, especialmente concernentes aos riscos

altamente nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Atualmente existe uma necessidade de alerta do direito no que se refere aos riscos à saúde

do trabalhador decorrentes da aplicação das nanotecnologias em escala industrial. A relação entre o

Direito e os avanços nanotecnológicos é muito recente, mas absolutamente necessária, embora, na

prática  e  na  teoria,  ainda  seja  muito  tímida.  A área  jurídica  continua  imersa  numa tradicional

“tranquilidade”  de  enfrentamento  dos  novos  direitos  e  deveres  que  surgem diariamente.  Deste

modo, o objetivo deste artigo é abordar as questões dos riscos das nanotecnologias à saúde dos

trabalhadores, à luz do desenvolvimento sustentável proposto pela Agenda 2030 da ONU.

2 O ATUAL ESTADO DA ARTE DAS NANOTECNOLOGIAS

Apesar de parecer na época algo de ficção científica, em 2016, o pesquisador recebedor do

prêmio Nobel de química foi inspirado por estas ideias. Vencedor do prêmio Nobel de Química de

2016, Bem Feringa criou um carro mil vezes menor do que a largura de um pelo. O pesquisador

trabalha com materiais inteligentes, tentando incorporar interruptores aos medicamentos para que

possam ser desligados, e prevê que em 30 ou 40 anos um médico poderá injetar em um paciente um

diminuto  nanosubmarino  no  sangue  que  poderá  encontrar  uma  célula  tumoral,  consertar  algo,

transportar um medicamento. Ainda, o químico recebedor do Nobel diz que pode parecer ficção

científica, mas que talvez em 50 anos seja possível injetar um cirurgião no corpo humano, pois este

cirurgião será um nanorrobô (DOMÍNGUEZ, 2016).

As nanotecnologias são baseadas no desenvolvimento de processos e sistemas que utilizam

materiais  com dimensões  nanométricas,  mais  exatamente,  que  utilizam nanomateriais,  ou  seja,

aqueles que possuem pelo menos uma dimensão inferior a 100 nanômetros (10nm).
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A utilização industrial da escala nanométrica está avançando rapidamente sem que se tenha

uma  certeza  científica  sobre  a  segurança  das  nanopartículas  e  sem  que  a  área  jurídica  tenha

construído marco regulatório específico.

As  nanotecnologias  vêm  acompanhada  de  incertezas  científicas  quanto  seus  efeitos  e

(possíveis?) danos futuros ao meio ambiente e vida humana.Veja-se a perspectiva de crescimento

que se projeta: “O mercado global de nanotecnologia deve chegar a US $ 90,5 bilhões em 2021, de

US$  39,2  bilhões  em  2016  com  uma  taxa  de  crescimento  anual  composta  de  18,2%”

(McWILLIAMS, 2016).

O mundo na escala nano sempre existiu integrando a natureza, mas somente a partir da

metade  para  o  final  do  Século  XX,  o  ser  humano conseguiu  acessar  esta  ordem de  grandeza,

visualizando a bilionésima parte de um metro. Observa-se no cotidiano da vida humana o consumo

cada vez  maior  de  inúmeros  novos  produtos  com nanotecnologia,  nas  mais  diversas  áreas.  Os

produtos e setores onde se podem encontrar nanopartículas são: alimentação; aparelhos domésticos;

medicina;  petróleo;  impressoras;  energias  renováveis;  esporte  e  fitness;  têxteis;  agricultura;

automotivo; construção; cosméticos; eletrônicos, bem como a utilização para fins ambientais. 

Inclusive esse amplo rol é aberto devido ao processo contínuo de desenvolvimento das

nanotecnologias. Tais produtos trazem a promessa de benefícios e utilidades nunca antes pensados,

despertando nos  consumidores  e  sociedade em geral  a  curiosidade.  Desta  maneira,  o  consumo

destas  criações  em  escala  nano  vêm  sendo  cada  vez  maior,  com  um  universo  de  novidades

despejadas no mercado diariamente.

O  Plano  Estratégico  da  NNI  de  2016  (NATIONAL SCIENCE AND  TECHNOLOGY

COUNCIL  2016) menciona a necessária colaboração entre os pesquisadores e desenvolvedores de

nanotecnologias,  de  forma  a  transformar  a  invenção  em  inovação,  com  a  transferência  de

descobertas de nanotecnologia de laboratório para mercado, através de parcerias entre as diferentes

áreas do conhecimento. Há uma clara preocupação com meio ambiente e pesquisa responsável. O

objetivo 4 da revisão da estratégia da NNI trata mais especificamente do apoio ao desenvolvimento

responsável das nanotecnologias, mas todos os 4 objetivos demonstram  preocupação com a questão

das implicações ambientais, de saúde e de segurança dos nanomateriais e produtos.

A Quarta Revolução Industrial, que já está em curso, desde a virada do século, trata de

inovações  tecnológicas  como a inteligência artificial,  a robótica,  a  internet  das coisas,  veículos

autônomos,  impressões  em 3  D,  nanotecnologias,  biotecnologias,  armazenamento  de  energia  e

computação quântica. O que a distingue das três revoluções anteriores é a velocidade, a amplitude e

a profundidade, além da fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e

biológicos (SCHWAB, 2016).
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A entrada da nanotecnologia na fabricação de objetos tem sido comparada com o advento

das  tecnologias  anteriores  que  afetaram  profundamente  as  sociedades  modernas,  tais  como  os

plásticos, semicondutores e até mesmo a eletricidade. 

Estima-se que a mão-de-obra e os mercados globais baseados em nanotecnologia dobrarão

a cada três anos, aproximadamente. A nanotecnologia alcançará aplicações econômicas em larga

escala,  incluindo  a  convergência  com  outras  tecnologias  fundamentais  e  seus  domínios  de

desmembramento até 2030, atingindo um nível de desenvolvimento e uso comparável ao que a

tecnologia da informação e a internet alcançaram no ano 2000 (ROCO, 2016).

Entre  os  princípios  e  indicadores  que  devem  ser  seguidos  para  a  supervisão  das

nanotecnologias e nanomateriais podem ser citados: a) abordagem precaucional; b) preocupação

com saúde e segurança dos trabalhadores;  c)  preocupação com a sustentabilidade ambiental;  d)

transparência;  participação  pública;  e)  estudos  mais  amplos  acerca  de  impactos;  e  f)

responsabilidade do fabricante. Ocorre que, apesar de grandes discussões e debates, a questão da

regulação da nanotecnologia ainda não resta definida em muitos países, inclusive no Brasil, o que

não tem impedido que um grande número de  produtos  já  esteja  no  mercado,  e,  assim,  são os

trabalhadores que estão na linha de frente, eis que acabam tendo contato com estes produtos durante

sua  produção  e  depois  como  consumidores.  Tal  situação  tem  gerado  há  anos   inquietação  e

desconforto  em  vários  segmentos  da  sociedade  (comunidade  científica,  organismos  não-

governamentais  e  empresariado)  (INTERNATIONAL  CENTER  FOR  TECHNOLOGY

ASSESSMENT, 2007).

Em um contexto atual, onde a Organização Internacional do Trabalho afirma que 95% dos

danos ambientais causados aos mais diversos ecossistemas naturais se originam no micro-ambiente

do trabalho, resta claro e translúcido o ponto de confluência do direito do trabalho com o direito

ambiental, principalmente em relação aos efeitos das novas tecnologias presentes na sociedade de

risco.

O direito de laborar em um ambiente seguro e adequado é um direito humano fundamental

do  trabalhador.  A redução  dos  riscos  inerentes  ao  trabalho,  prevista  na  Constituição  Brasileira

(artigo 7º,  XXII),  é  norma fundamental  que  preconiza não somente a  redução quantitativa dos

riscos, mas a eliminação dos agentes nocivos, explicitando um princípio de proteção à saúde do

trabalhador, representando a concreção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
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3 NANOTECNOLOGIAS E SEUS RISCOS

 Embora hoje os benefícios das nanotecnologias dominem o nosso pensamento, o potencial

desta tecnologia para resultados indesejáveis na saúde humana e no meio ambiente não deve ser

menosprezado, eis que, em razão do tamanho os materiais passam a ser regidos por leis físicas

muito diferentes daquelas com as quais a ciência está habituada, abrindo possibilidades de que as

nanopartículas apresentem maior grau de toxicidade do que em tamanhos maiores, esta é a razão

pela qual existe a necessidade de se avaliar os riscos que existem decorrentes da manipulação,

desenvolvimento  e  aplicação  destas  novas  tecnologias,  observando  a  toxicidade,  os  métodos

apropriados para testes em toxicidade, bem como os impactos na saúde humana e ambiental.

Os nanomateriais desafiam-nos com a combinação de um banco de dados de toxicidade

relativamente limitada, uma grande variabilidade, e a incerteza sobre a toxicidade. Materiais que

pertencem  a  um  mesmo  composto  podem  variar  consideravelmente  que  respeita  à  forma,

distribuição  de  tamanho,  funcionalização,  a  superfície  modificação,  a  agregação  de  estados  e

capacidade de dissolução. Devido a esta variabilidade baseada em materiais, hoje a ciência está

confrontada  com  lacunas  de  conhecimento  sobre  o  destino  e  o  comportamento  de  materiais

nanoengenheriados em sistemas de teste e no meio ambiente (GOTTSCHALK; KOST; NOWACK,

2013)

Uma  série  de  lacunas  foi  identificada  nos  conhecimentos  atuais  sobre  processos  de

transformação de nanopartículas engenheiradas em matrizes ambientais. As lacunas identificadas se

dividem  em  quatro  categorias:  processos  de  destino  ambiental,  métodos  de  caracterização  e

medição, disponibilidade de dados e informações e questões relacionadas ao modelo de exposição

ambiental (KJØLHOLT,  et al, 2015). E aqui, os mais expostos são os trabalhadores! 

O Nanoworld é uma terra imensa que está apenas no começo de sua exploração, e, na

melhor  das  circunstâncias,  a  explorar,  e  algumas  das  regras  físicas,  químicas  e  biológicas  já

conhecidas para materiais em escala macro podem não ter nenhuma força ali. Essa exploração exige

um fundo altamente interdisciplinar e uma mente aberta, sem a qual a única certeza é o fracasso.

Um tanto  paradoxalmente,  nano pode ser  um problema e  uma solução ao mesmo tempo.  Mas

nanosafety é a senha. 

O campo dos nanomateriais está se movendo rapidamente, como novos materiais, novas

aplicações para os materiais já existentes e novos métodos para produção de nanomateriais. No

entanto, a avaliação do risco associado à exposição aos nanomateriais e a caracterização dos riscos

não acompanharam os avanços em nanotecnologia. Vale dizer, há mais perguntas do que respostas 
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 Os impactos nocivos e riscos potenciais à saúde humana e animal, ao meio ambiente e até

em  relação  ao  comportamento  humano  são  ainda  pouco  conhecidos.  Para  a  avaliação  desses

aspectos,  deverão  ser  aperfeiçoados  e  desenvolvidos  testes  que  busquem  identificar:  a)  suas

propriedades físico-químicas; b) seu potencial de degradação e de acumulação no meio ambiente; c)

sua toxicidade ambiental; e d) sua toxicidade com relação aos mamíferos. Como há um crescente

interesse  na  produção  de  nanomateriais,  deve-se  considerar  o  potencial  destes  materiais  como

contaminantes ambientais.

 Em sua revisão  de  mais  de  10.000 estudos  sobre  toxicologia  de  nanomateriais,  Krug

(2014) concluiu que o quadro de nanotoxicologia não era muito mais claro do que dez anos antes e

que vários  aspectos  importantes  ainda  não tinham sido investigados.  Mais  especificamente,  ele

concluiu que havia uma grande diversidade nos métodos utilizados nos estudos, o que significava

que era difícil fazer comparações entre eles e que também poderia ser responsável pelas descobertas

às vezes contraditórias e apontou que a maioria dos estudos não considerou necessário caracterizar

ou descrever as propriedades das nanopartículas engenheiradas, o que reduz a sua significância. 

Ainda, ao final da referida pesquisa, Krug (2014) fez as seguintes recomendações: que os

protocolos padrão e os processos metódicos estabelecidos durante os programas de suporte devem

fazer parte de novos projetos de incentivo; que sejam desenvolvidos métodos analíticos adequados e

baratos  que  devem  integrar  todos  os  programas  de  financiamento;  que  os  vínculos  entre

experiências  in  vitro  e  in  vivo  sejam  melhorados,  assim  como  extrapolações  baseadas  em

experimentos  in  vitro;  que  as  lacunas  no  conhecimento  científico  (por  exemplo,  em relação  a

determinadas  vias  de  exposição,  como  o  trato  gastrointestinal)  devem  ser  especificamente

observadas  em  novos  programas  de  pesquisa;  que  estudos  de  longo  prazo  sobre  a  possível

acumulação de nanomateriais devem ser considerados em futuras medidas de incentivo e programas

de  apoio;  que  a  comparabilidade  dos  estudos  deve  ser  alcançada  pela  complementaridade  de

conhecimentos toxicológicos em todos os projetos.

Devido ao rápido progresso da nanotecnologia, os nanomateriais de engenharia entrarão

cada  vez  mais  em  contato  com  sistemas  biológicos  no  corpo  humano.  No  entanto,  como  as

nanopartículas interagem com sistemas biológicos é uma questão não resolvida hoje em dia, embora

vários estudos tenham sido realizados nesse campo. A  evidência atual de estudos in vivo e in vitro

aponta para o fato de que os nanomateriais podem prejudicar a saúde humana. (SONI et al, 2015). e

assim a ciência segue, e o Direito...? Ah, o Direito... este ramo do conhecimento tem ficado à

margem dos acontecimentos, esperando algo mais grave ocorrer.
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4 E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO?

Considerando a necessidade de proteção ao meio ambiente do trabalho e assim, à saúde do

trabalhador, já descritos como princípios necessários à supervisão das nanotecnologias, pergunta-se:

Como é possível proteger os trabalhadores se os riscos desta tecnologia são desconhecidos? Como

efetivamente proteger os trabalhadores e aplicar também o princípio da precaução? O que se pode

esperar  de  um ramo  do  Direito,  como  o  Direito  do  Trabalho,  onde  as  questões  de  saúde  do

trabalhador são regidas, em sua maioria, por portarias muito antigas? Normas estas elaboradas há

mais de duas ou três décadas e que não prevêem – e nem poderiam, visto o avanço tecnológico-

absolutamente  nada  acerca  de  riscos  desconhecidos  de  novas  tecnologias.  O  caminho  possível

necessita  perpassar  pelos  princípios,  especialmente da proteção e  precaução,  assim como pelos

novos conhecimentos que vem sendo produzidos por agências internacionais sobre o tema.

Em 2008 foi  publicada  pela  International  Organization  for  Standardization  a  ISO/  TR

12885:2008 que descreve práticas em saúde e segurança ocupacional e definições relevantes para as

nanotecnologias (ISO, 2017).  Já em 2009, Observatório Europeu dos Riscos, da Agência Europeia

para a Segurança e Saúde no Trabalho publicou as Previsões de peritos sobre os riscos emergentes

relacionados com a segurança e saúde ocupacional onde afirma que as nanopartículas foram os

riscos emergentes em que os especialistas tiveram maior consenso, sendo reconhecidos como uma

das principais prioridades de pesquisa em matéria de Segurança e saúde do Trabalho. Menciona,

ainda, na conclusão, que embora os dados quantitativos necessários para uma avaliação de risco

satisfatório ainda sejam insuficientes, há informação disponível suficiente para que sejam iniciadas

avaliações preliminares e sejam desenvolvidas práticas para reduzir a exposição dos trabalhadores.

(OSHA, 2009).

Em  2010  a  OIT  já  chamava  a  atenção  para  o  tema,  ao  publicar  o  relatório  Riscos

Emergentes e Novos Modelos de Prevenção em um Mundo do Trabalho em Transformação, quando

reconhece  que  os  riscos  novos  e  emergentes  do trabalho podem ser  provocados pela  inovação

técnica ou pelas mudanças sociais ou de organização. No mesmo documento, a OIT estima que em

2020,  aproximadamente  20%  de  todos  os  produtos  manufaturados  no  mundo  utilizarão

nanotecnologias. (OIT, 2010).

Em  2017  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS,  2017)  publicou  diretrizes  com

recomendações sobre a melhor forma de proteger os trabalhadores contra os riscos potenciais dos

nanomateriais.  As  recomendações  destinam-se  a  ajudar  os  formuladores  de  políticas  e  os

profissionais na área da saúde e segurança ocupacional a tomar decisões sobre a melhor proteção

contra riscos potenciais específicos para estes materiais nos locais de trabalho. A exposição no local
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de  trabalho  pode  ocorrer  em  áreas  onde  os  nanomateriais  são  produzidos,  manipulados  e

processados ou aqueles em que produtos nano-habilitados são usados por profissionais. 

No atual momento de conhecimento do Sistema da Ciência, se sabe muito pouco sobre as

possíveis reações das nanopartículas no meio ambiente, assim, as  dúvidas sobre o comportamento

dos  nanomateriais  seguem existindo,  especialmente  porque  os  testes  desenvolvidos  na  área  de

nanotoxicologia  possuem,  quase  sempre,  a  desvantagem  de  serem  realizados  em  ambientes

controlados,  in  vitro,  o  que  gera  dados  muito  diferentes  do  que  poderá  acontecer  quando  em

ambiente  natural,  sujeitos   a  inúmeros  fatores  bióticos  e  abióticos.  Ainda,  entre  as  incertezas

existentes,  insere-se  a  preocupação  com  os  possíveis  impactos  para  a  saúde  daqueles  que

eventualmente  manipularão  uma  nano  partícula.  Como  fazer,  de  modo  seguro,  o  manuseio,

transporte,  armazenamento  e  descarte  dos  nanomateriais?  Apesar  das  vantagens  que  oferecem

muitos trabalhadores não sabem que trabalham com eles e seus efeitos nocivos ainda não estão

claros.  Os  especialistas  pedem  cautela  e  precaução  e  deve-se,  em  primeiro  lugar,  pensar  na

segurança e na saúde das pessoas e do meio ambiente (SÁNCHEZ, 2017).

 O meio ambiente de trabalho onde são usadas nanopartículas é um ambiente especial, que

clama  por  maior  atenção.   As  ações  em  medicina  e  segurança  do  trabalho  não  podem  estar

dissociadas dos princípios da precaução e da proteção, especialmente quando os riscos e danos não

são adequadamente conhecidos, como se verifica em relação à aplicação das nanotecnologias. O

Direito ainda não se estruturou adequadamente para responder aos desafios propostos pelas novas

tecnologias, tendo em vista ainda não existir legislação específica e que demandas oriundas destas

tecnologias ainda não chegaram ao judiciário e, portanto, ainda não há jurisprudência. Por isso o

papel dos princípios, especialmente da precaução e da proteção aos trabalhadores é ampliado e,

muitas vezes, trata-se do único argumento disponível.   

Deste modo, verifica-se que a utilização dos princípios da precaução e da proteção se faz

urgente e necessária, tendo em vista a total falta de certeza científica que ainda hoje existe acerca

dos possíveis danos das nanotecnologias à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho

e no sentido lato. Também em função da falta de regulamentação específica se faz necessário o uso

dos referidos princípios, tendo em mente sempre a proteção da dignidade da pessoa humana, como

princípio  basilar  de  toda  a  nossa  sociedade e  ordenamento  jurídico.  Além dos estudos sobre  a

toxicidade  dos  nanomateriais,  as  estratégias  de  gestão  de  risco  para  prevenir  a  exposição  dos

trabalhadores  devem  ser  desenvolvidas  por  instituições  de  pesquisa,  indústrias  e  agências

governamentais. 

Atualmente  existem  em  tramitação  no  Brasil  dois  projetos  de  Lei  acerca  de

nanotecnologias: 1) Projeto de lei do Senado n. 880, 2019, de autoria do Senador Jorginho Mello,
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que institui o Marco Legal da Nanotecnologia e Materiais Avançados; dispõe sobre estímulos ao

desenvolvimento  científico,  à  pesquisa,  à  capacitação  científica  e  tecnológica  e  à  inovação

nanotecnológica; altera as Leis nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e nº 8.666, de 21 de junho de

1993; e dá outras providências. Segundo a última movimentação, do dia 19 de fevereiro de 2020, o

projeto  está  na  Comissão  de  Ciência,  Tecnologia  ,  Inovação,  Comunicação  e  Informática,

aguardando  designação  de  relator)  (Secretaria  de  Apoio  à  Comissão  de  Ciência,  Tecnologia,

Inovação,  Comunicação e  Informática) 2e;  2)  Projeto  de Lei  Complementar  n.  23,  de 2019,  de

autoria do Senador Jorginho Mello, que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006 a  fim de incentivar  a  pesquisa  e  desenvolvimento  da  Nanotecnologia  no  Brasil,  ou seja,

permite a inclusão no Simples Nacional de empresas cuja atividade seja suporte, análises técnicas e

tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia. Segundo a última movimentação, do

dia  13  de  março  de  2019,  o  projeto  está  na Comissão  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação,

Comunicação e Informática (Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência,  Tecnologia,  Inovação,

Comunicação e Informática), tendo sido designado, como Relator, o Senador Plínio Valério.3

O primeiro  destes  projetos  menciona  alguns  aspectos  relacionados à  preocupação com

saúde, mas nada específico,  enquanto que o segundo versa apenas sobre aspectos tributários. E

assim, segue-se sem nenhuma regulamentação específica, o que amplia a necessidade de uso dos

princípios, especialmente da precaução e da proteção dos trabalhadores.  

Os potenciais benefícios das nanotecnologias precisam ser acompanhados por uma atuação

transparente das organizações, com base na segurança e sustentabilidade,  objetivando o bem-estar

das atuais e futuras gerações. Considerando este arcabouço, o Instituto Nacional de Segurança e

Saúde Ocupacional (NIOSH) anunciou em 31 de janeiro de 2018 a Agenda Nacional de Pesquisa

Ocupacional para a Manufatura. 

Esta  agenda  destina-se  a  demonstrar  os  conhecimentos  e  as  ações  mais  urgentes  para

identificar  fatores  de  risco  ocupacionais  de  modo  a  evitar  resultados  adversos  na  saúde  dos

trabalhadores, apresentando as mais importantes necessidades de pesquisa em segurança e saúde no

trabalho para a próxima década, 2016-2026 e fornecendo  um veículo às partes interessadas para

descrever as questões mais relevantes sobre este tema. A agenda final inclui os seguintes objetivos e

referências aos nanomateriais: a) Objetivo 1: reduzir o ônus das doenças ocupacionais agudas e

crônicas, lesões e fatalidades na fabricação: (a) aprimorando o conhecimento sobre os riscos de

segurança e saúde no trabalho e seus efeitos; e (b) desenvolvendo intervenções efetivas para reduzir

a  exposição  a  riscos  conhecidos  de  segurança  e  saúde  no trabalho;  b)  Objetivo  2:  melhorar  a

2 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135203>. Acesso em: 21 abr. 2020.
3 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135353>. Acesso em: 21 abr. 2020.
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vigilância dos riscos, exposições e doenças relacionadas ao trabalho na indústria de transformação;

c) Objetivo 3: examinar riscos emergentes de novas tecnologias e explorar formas pelas quais as

novas tecnologias podem promover a segurança e a saúde no trabalho na fabricação. De acordo com

a Agenda final,  as novas tecnologias que estão reformulando a indústria de fabricação incluem

nanotecnologias; d) Objetivo 4: melhorar a segurança e a saúde no trabalho para os trabalhadores

em  acordos  de  emprego  não  tradicionais;  e)  Objetivo  5:  capacitação  antecipada  e  esforços

educacionais na fabricação e f) Objetivo 6: desenvolver mecanismos para a efetiva tradução de

pesquisa em prática no setor de manufatura (BERGESON; HUTON, 2018). 

E,  além  desta  agenda,  devem-se  compatibilizar  estes  objetivos  com  os  objetivos  do

desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, tratados a seguir, de forma a se proteger o

meio ambiente do trabalho e a saúde dos trabalhadores envolvidos com as nanotecnologias.  

5  OS  OBJETIVOS  DO  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  E  AS
NANOTECNOLOGIAS

Em setembro de 2015, 193 países da Cúpula das Nações Unidas adotaram o que ficou

mundialmente conhecido como a Agenda 2030, um plano de ação com 17 objetivos globais, os -

Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  -  envolvendo  diversos  temas,  como

sustentabilidade, educação e direitos humanos - para serem desenvolvidos ao longo de 15 anos, para

erradicar a pobreza, promover a paz e igualdade, alavancar o crescimento inclusivo e proteger o

meio ambiente. (BRASIL, 2016; UNITED NATIONS, 2017).

Os  ODS e  metas  são  integrados  e  indivisíveis,  globais  por  natureza  e  universalmente

aplicáveis,  levando em conta as diferentes realidades,  capacidades  e níveis de desenvolvimento

nacionais e respeitando as políticas e prioridades nacionais. As metas são definidas como ideais e

globais, com cada governo definindo suas próprias metas nacionais, guiados pelo nível global de

ambição,  mas levando em conta as circunstâncias nacionais.  Cada governo também vai decidir

como essas metas ideais e globais devem ser incorporadas aos processos, nas políticas e estratégias

nacionais de planejamento. (BRASIL, 2016; UNITED NATIONS, 2017).

A agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade,

que  busca  fortalecer  a  paz  universal  com  mais  liberdade,  reconhecendo  que  a  erradicação  da

pobreza em todas as suas formas e dimensões,  incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio

global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Governos, organizações

internacionais, setor empresarial e outros atores não estatais e indivíduos devem contribuir para a

mudança de consumo e produção não sustentáveis, inclusive via mobilização, de todas as fontes, de



242

assistência financeira e técnica para fortalecer as capacidades científicas, tecnológicas e de inovação

dos  países  em desenvolvimento  para  avançar  rumo a  padrões  mais  sustentáveis  de  consumo e

produção. 

Desta forma, os ODS definem as prioridades e aspirações de desenvolvimento sustentável

global para 2030, e buscam mobilizar os esforços globais ao redor de uma série comum de objetivos

e metas. Os ODS exigem uma ação mundial entre os governos, as organizações e a sociedade civil

para acabar com a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos considerando

os limites do planeta. 

Quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, são dois dos 17 os que podem ser

considerados mais diretamente relacionados ao tema deste trabalho, quais sejam: o nono que versa

sobre indústria, inovação e infraestrutura e o décimo segundo que trata de consumo e produção

responsáveis. 

O  objetivo  9  dispõe  sobre  construir  infraestruturas  resilientes,  promovendo  a

industrialização inclusiva e sustentável, bem como o fomento da inovação, já objetivo número 12

versa sobre assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

A ideia é que, até 2030, seja possível modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias

para  torná-las  sustentáveis,  com  eficiência  aumentada  no  uso  de  recursos  e  maior  adoção  de

tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando

de acordo com suas respectivas capacidades. 

Quanto ao objetivo 9, pode-se mencionar que as tecnologias ambientalmente adequadas

protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável,

reciclam uma  maior  parte  de  seus  resíduos  e  produtos  e  gerem  seus  resíduos  de  forma  mais

aceitável.

Estas tecnologias e processos de produção garantem baixo ou nenhum resíduo a fim de

prevenir a poluição, também englobam as tecnologias de fim de ciclo para tratamento da poluição

gerada. Não são apenas tecnologias isoladas, mas sistemas totais que incluem know-how, processos,

bens, serviços e equipamento, bem como processos organizacionais e gerenciais.

Quanto ao objetivo número 12, que trata de assegurar padrões de produção e de consumo

sustentáveis,  têm  uma  relação  com  as  nanotecnologias,  especialmente  quando  se  considera  a

questão de  todo o ciclo de vida dos produtos com nanotecnologia que deve ser monitorado, de

forma a ser o mais sustentável possível, influenciando os padrões de produção  e as escolhas do

mercado consumidor.  Aqui cabe lembrar a lição de Freitas (2012, p. 52) onde ele menciona que a

sustentabilidade é o princípio constitucional que define a responsabilidade do Estado e da sociedade

pela consolidação do desenvolvimento socialmente inclusivo,  ambientalmente limpo e  inovador,
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ético  e  eficiente,  de  forma  a  permitir,  preferencialmente  de  modo  preventivo  e  precavido,  no

presente e no futuro, o direito ao bem-estar.

Até 2020, espera-se alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos  e

todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais

acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar

seus  impactos  negativos  sobre a  saúde humana e o meio ambiente.  Ainda,  até  2030,  espera-se

reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

A ideia é incentivar as organizações, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar

práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.

Atualmente  verifica-se  que  modelos  legislativos  tradicionais  se  mostram  inadequados

frente às rápidas e constantes mudanças tecnológicas, pois ainda são estruturados disciplinarmente.

A  adoção  de  mecanismo  autorregulatório  é  a  alternativa  viável  frente  às  complexidades  e

dinamicidade da era nanotecnológica, eis que o movimento estatal, através de processo legislativo,

não acompanha o tempo da inovação nanotecnológica. Assim, uma vez que o pluralismo jurídico

reconhece a possibilidade de atuação de diferentes atores de produção normativa, de origem estatal

ou não, percebe-se que a proposta de uma autorregulação regulada, com base nos princípios da

precaução e proteção, juntamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, adéqua-se a

esta nova realidade onde o Direito deve ser observado de forma diferente, não normativista.

Procurando  afastar-se  de  uma  perspectiva  positivista-legalista,  que  ainda  aparece  no

imaginário de muitas pessoas, ou seja, a lei resolve todos os problemas, há um forte indicativo para

o pluralismo jurídico, onde se abrem possibilidades para o manuseio de alternativas regulatório-

normativas que transcendem a mera legislação estatal, colocando os princípios e os objetivos do

desenvolvimento sustentável como caminho.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  nanotecnologias  vêm  sendo  destacadas  como  uma  área  inovadora  com  inúmeros

potenciais inclusive para contribuir positivamente para a busca da sustentabilidade e assim, atraem

cada vez mais investimentos,  mas,  ao mesmo tempo, as dúvidas e incertezas acerca dos riscos

nanotecnológicos permanecem. São promessas benéficas de avanço na medicina,  na remediação

ambiental, e tantas outras áreas. Os benefícios são elevados, porém, este trabalho incluiu diversos

resultados de  pesquisas divulgados pelo Sistema da Ciência que acendem um sinal de alerta no que

se refere à saúde humana e ao meio ambiente do trabalho. 
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Assim, na contramão deste viés positivo, observa-se o cenário de risco, com alertas da

comunidade científica que trazem para o debate o risco de danos jamais vistos na interação das

nanopartículas com o ecossistema, de modo que se faz necessário impor certo grau de precaução, e

estabelecer diretrizes mínimas de segurança, a fim de proteger as presentes e futuras gerações. O

cenário das nanotecnologias exigirá a tomada de decisão perspectivada no presente e futuro.

Apesar  de  todo  o  avanço  científico  dos  últimos  anos,  ainda  não  foram  devidamente

avaliados  os  benefícios  potenciais  das  nanotecnologias  especialmente  em relação  aos  possíveis

riscos nanotecnológicos à saúde humana e ambiental. Portanto, a análise dos produtos ao longo de

todo o seu ciclo de vida, desde o nascimento até o túmulo, se faz imprescindível para a geração dos

dados necessários para uma avaliação ambiental mais completa possível, dentro do atual estado da

arte do conhecimento. 

Neste novo cenário mundial em que as novas tecnologias avançam rapidamente, o maior

desafio  para  o  Direito  em  relação  às  nanotecnologias  é  de  como  balancear  os  benefícios  da

produção em nanoescala sem sofrer os danos associados com a saúde humana e riscos ambientais

advindos da prática dessa tecnologia. Uma vez que o conhecimento disponível para definir todos os

possíveis riscos associados aos nanomateriais ainda é pouco explorado, se torna imprescindível a

gestão dos riscos para que as decisões possam projetar a redução deles. Observa-se que, ao que tudo

indica, as nanotecnologias poderão causar mudanças dramáticas e radicais em todos os aspectos da

vida humana, como já vêm ocorrendo.

Os  riscos  nanotecnológicos  são,  em  grande  parte,  decorrentes  das  propriedades

diferenciadas  dos  nanomateriais,  em função  da  escala  de  tamanho.  Assim,  o  fato  de  estar  no

tamanho  10-9  representa  uma  ampliação  dos  riscos  e  das  incertezas  do  comportamento  das

diferentes substâncias, especialmente quando interagindo no meio ambiente com outras substâncias.

Desta forma, a nanotoxicologia é constantemente desafiada, frente a cada novo produto (caso a

caso), com reflexos em diferentes áreas, sejam éticas, legais ou sociais. 

A utilização da escala nanométrica impacta os processos de produção não apenas pelo

tamanho das partículas utilizadas, mas também pelas características físico-químicas que agregam

aos produtos. Mas, são estas mesmas propriedades físico-químicas que acendem um alerta: a saúde

humana e ambiental  pode estar sendo colocada em risco.  Uma vez que as propriedades físico-

químicas dos materiais em escala nano podem diferir das propriedades dos materiais em escala

macro, o comportamento destas partículas torna-se uma incógnita, e assim, todo o ciclo de vida

destes materiais também é desconhecido. Não se sabe, por exemplo, se haverá reação com outras

partículas,  se  haverá  agregação,  como  será  a  dispersão  e  a  bioacumulação.  Trata-se  de  riscos

incertos, abstratos, globais, invisíveis e irreversíveis.



245

Como Morin (2010, p. 125) adverte,  “É preciso saber que a ciência não tem a missão

providencial  de salvar  a  humanidade,  porém,  têm poderes  absolutamente  ambivalentes  sobre  o

desenvolvimento  futuro  da  humanidade”,  e  papel  do  Direito  também  se  encontra  aqui.

Possivelmente não se atinja a plenitude de respostas aos riscos nanotecnológicos, mas, devem-se

buscar alternativas regulatórias, mesmo que os instrumentos sejam estranhos ao meio jurídico, pois

estes meios podem ser os únicos aptos a gerenciar demandas nunca enfrentadas num cenário de

risco.

 Ao  Direito  cabe  a  compreensão  de  que  é  necessário  que  se  reformule,  andando  por

caminhos alternativos para construir novos cenários eis que a lei estanque, tradicional, fechada, não

dará  conta  da  nova  realidade  dos  riscos  nanotecnológicos.  O  movimento  dos  saberes,  da

interconexão  de  conhecimento,  da  adoção  de  instrumentos  normativos  com diferentes  origens,

como a autorregulação regulada, que permite uma potencialização da comunicação inter-sistêmica,

é uma alternativa para promover esta construção. 
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RESUMO: O presente artigo propõe uma breve discussão acerca da aplicabilidade e incidência da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/18 - na relação de emprego. Para tanto,
primeiramente contextualizou-se o tema da sociedade da informação tendo em vista que hoje em
face da tecnologia, novas formas de contrato e prestação de atividade laboral surgiram. Ademais,
por  conta  da  pandemia  da  COVID-19,  atualmente,  muitos  trabalhadores  estão  exercendo  sua
atividade em regime on line. Em seguida, para estabelecer o fundamento teórico, explicitou-se a
construção do direito fundamental à proteção de dados pessoais no Brasil a partir da doutrina e da
jurisprudência para, finalmente, analisar alguns desafios que a LGPD impõe ao Direito do Trabalho.
O presente  artigo  é  resultado  parcial  de  pesquisa  na  linha:  Direito,  Tecnologia  e  Inovação  do
Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS e se insere no Grupo de Pesquisa: Proteção de
Dados Pessoais no Estado Democrático de Direito.

PALAVRAS CHAVES: Proteção de Dados Pessoais; Privacidade; Relação de Emprego; 

RESUMEN: El presente artículo propone una breve discusión sobre la aplicabilidad e incidencia de
la Ley General de Protección de Datos Personales - Ley Nº 13.709/18 - en la relación laboral. Para
ello,  el  tema  de  la  sociedad  de  la  información  se  contextualizó  el  tema  de  la  sociedad  de  la
información teniendo en cuenta de que hoy en día, con la tecnología, han surgido nuevas formas de
contracto y de actividad laboral. Además, debido a la pandemia de COVID-19, muchos trabajadores
están actualmente ejerciendo su actividad on line. A continuación, para establecer la base teórica, se
explicitó la construcción del derecho fundamental a la protección de los datos personales en Brasil
apartir  de la  doctrina y la  jurisprudencia para analizar,  finalmente,  algunos retos  que la  LGPD
impone al Derecho del Trabajo. Este artículo es un resultado parcial de la investigación en la Línea
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de Derecho, Tecnología e Innovación del Programa de Posgrado en Derecho de la PUCRS y forma
parte del Grupo de Investigación: Protección de Datos Personales en el  Estado Democrático de
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PALAVRAS CLAVES: Protección de Datos Personales; Privacidad; Relación Laboral.

1 INTRODUÇÃO

Estamos na era da informação e nesta os dados pessoais tornaram-se o novo petróleo do

mundo.  Com o advento da era digital a partir dos anos 90 e sobretudo pelo seu incremento na

última  década,  não  era  de  se  estranhar  que  seus  impactos  se  dessem em todos  os  âmbitos  da

sociedade  e,  por  certo,  na  relação  de  emprego.  Hoje  convivemos  com  várias  modalidades  de

trabalho,  por  exemplo,  o  home  office  e  o  teletrabalho,  incrementadas,  recentemente,  em

consequência  da  pandemia  (COVID-19),  que  impôs  o  distanciamento  social  e  determinou  que

muitas atividades laborais clássicas fossem realizadas na forma on line.

Tal realidade propõe novos desafios para a sociedade e dentre eles o que diz respeito à

segurança,  tratamento  e  transferência  de  dados  pessoais  de  trabalhadores.  Mas  não  somente  o

impacto da pandemia incide sobre tal questão, visto que os dados pessoais dos trabalhadores, nas

suas relações de emprego, já são objeto dos três desafios antes apontados.

Também não se pode evitar de abordar a formação de perfis profissionais ou de potenciais

candidatos a uma vaga de trabalho ou da atividade laboral. Surge, então, a vigilância. Esta pode se

dar  tanto  no  controle  da  atividade  laboral  relacionada  à  fiscalização  do  trabalho  para  a  qual

ferramentas,  tais  como  redes  sociais,  Facebook,  por  exemplo,  facilitam  aos  recrutadores  e

empregadores uma imagem se não completa, perto disto.  Outro viés não menos importante é o

monitoramento das atividades dos trabalhadores. Torna-se relevante, ainda, o monitoramento dos

perfis on-line dos chefes e seus subordinados como uma continuação do currículo, conforme já se

estudou em outra oportunidade extraindo-se a seguinte constatação: 

O perfil em uma rede, no entanto, não foi criado para conter apenas os aspectos da
atividade  cotidiana  que  ajudarão  a  encontrar  um  emprego,  ou  até  mesmo  ser
adequado aos  olhos  do  chefe  (e  possivelmente  dos  colegas).  Para  que  o  perfil
atenda aos padrões, o automonitoramento diário é necessário para gerenciar seu
perfil, talvez o mesmo perfil usado para se comunicar com seus amigos (CAM.,
RLR, 2019, p. 210).

Encontramo-nos, assim, com o seguinte panorama: a vigilância propicia um controle que

migra  da  lógica  da  proteção  da  privacidade  individual  para  uma  lógica  organizacional.  O

desrespeito ao direito à privacidade, em seu próprio contexto é danoso, porém, é percebido. No

entanto, o desrespeito à privacidade gerador de uma má utilização de dados pessoais (formação de



250

perfis nas relações de emprego ou para esta), na maioria das vezes foge ao conhecimento do titular

das informações.

Se tal  cenário pode, à primeira vista,  parecer desalentador, algumas medidas legais em

âmbito geral de proteção de dados pessoais já foram adotadas em diversos países. A União Europeia

conta com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais nº 2016/679 que, inclusive, exerceu

uma forte influência na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, Lei nº 13.709/2018. Na

América  Latina  vários  são  os  países  que  têm Leis  de Proteção de Dados,  como por  exemplo:

Argentina  (Lei  25.326/2000),  Chile  (Lei  19.628/1999),  Colômbia  (Lei  1581/2012),  Peru  (Lei

29.733/2011) e Uruguai (Lei 18.331/2008) e Brasil (Lei 13.709/2018). 

A Leide  Proteção  de  Dados  Pessoais  brasileira  não  se  destina  à  relação  de  emprego

especificamente, mas sim às relações jurídicas em geral que envolvem qualquer manuseio de dados

ou informações. Se direciona a pessoas físicas e jurídicas desde que a operação de tratamento se

realize no território nacional ou, ainda, que a atividade tenha por objetivo o fornecimento de bens,

serviços, tratamento de dados de indivíduos localizados no país e cujo objeto de tratamento tenha

sido coletado no território nacional. 

O presente artigo é resultado parcial de pesquisa na Linha: Direito, Tecnologia e Inovação

do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS e se insere no Grupo de Pesquisa: Proteção

de Dados Pessoais no Estado Democrático de Direito.

2  BREVE  PANORAMA SOBRE  A CONSTRUÇÃO  DO  DIREITO  FUNDAMENTAL À
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL

O direito  à  proteção  de  dados  pessoais  no  Brasil  não  está  expressamente  previsto  na

Constituição Federal. Porém, ainda assim, pode-se afirmar após diversos estudos que se trata de um

direito fundamental, que se construiu a partir do direito de personalidade e que deriva da chamada

privacidade informacional. Sua construção se deu a partir de muitas normas infraconstitucionais.

Nesse sentido, abrindo o espectro da construção de um direito fundamental à proteção de

dados pessoais, tem-se que a Constituição Federal no seu art. 1.º, inc. III, ao reconhecer o princípio

da dignidade humana, protege, de imediato, todos os direitos da personalidade, além de positivar

outros direitos como o de acesso à informação (art. 5º, inc. XV), a inviolabilidade da vida privada e

da intimidade (art.  5º, inc.  X),  a garantia do Habeas Data (art.  5º, inc.  LXXII), a proibição da

invasão  de  domicílio  (art.  5º,  inc.  XI)  e  violação  de  correspondência  (art.  5º,  inc.  XII).  (D,

2019,323) 
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No plano infraconstitucional, integram este rol algumas disposições de natureza comercial

e tributária, como o sigilo dos agentes do fisco (art.  198 do CTN), além das Leis 9.296/1996 e

10.217/2001, que tratam da interceptação telefônica e da gravação ambiental. Também o Código de

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que trata dos bancos de dados nas relações de consumo,

bem como a LC 105/2001, que permite às autoridades administrativas a quebra do sigilo bancário,

em certas situações, sem autorização judicial. (TL, 25017,215-242)

Além disso, cabe salientar que, em novembro de 2011, foi promulgada a Lei de Acesso à

Informação  –  lei  n°  12.527  -,  estabelecendo  o  livre  acesso  a  informações,  a  exceção  das

informações pessoais e as informações sigilosas. Seu objetivo é garantir o máximo de transparência

aos atos da Administração Pública.  A Lei 12.965/14, Marco Civil da Internet, e seu regulamento o

Decreto 8.771/16 resguardam a proteção de dados pessoal remetendo a uma legislação específica.

Destarte, pode-se retirar o direito à autodeterminação informativa dos incisos X e XII do artigo 5º

da Constituição,3 que garantem, respectivamente, à inviolabilidade da intimidade e da vida privada;

e o sigilo das comunicações em geral. De forma mais abstrata, pode-se entende-lo como uma forma

de exercício do direito à liberdade previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal.

Finalmente,  em 2018 foi  promulgada a  Lei  Geral  de Proteção de Dados Pessoais,  Lei

13.709/18, que se encontra em vacatio legis por conta da Medida Provisória n. 959/2020 e entrará

em vigor em 3 de maio de 2021. 

Ingo Sarlet bem argumenta ao defender que a mesma deriva de sua associação ao direito à

privacidade “intimidade informática” e ao “livre desenvolvimento da personalidade, que inclui o

direito à livre disposição sobre os dados pessoais” (S, 2014, 433/434)

Ingo Sarlet ensina que o direito a proteção de dados pessoais abarca as seguintes posições

jurídicas:

“a) o direito de acesso e conhecimento dos dados pessoais existentes em registros (bancos

de dados) públicos e privados; b) direito ao não conhecimento, tratamento e utilização e difusão de

determinados dados pessoais pelo Estado ou por terceiros, aqui incluído um direito de sigilo quanto

aos  dados  pessoais;  c)  direito  ao  conhecimento  da  identidade  dos  responsáveis  pela  coleta,

armazenamento, tratamento e utilização dos dados; d) o direito ao conhecimento da finalidade da

coleta e eventual utilização dos dados; e) direito a retificação e, a depender do caso, de exclusão de

dados pessoais armazenados em banco de dados.”  

3 Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII - é inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;
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Danilo Doneda argumenta que existe uma menção ao caráter de direito fundamental da

proteção de dados pessoais na Declaração de Santa Cruz de La Sierra, documento final da XIII

Cumbre Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, firmada pelo governo brasileiro em

15 de novembro de 2003. No item 45 da Declaração tem-se que:

Estamos também conscientes de que a proteção de dados pessoais é um direito
fundamental das pessoas e destacamos a importância das iniciativas reguladoras
ibero-americanas para proteger a privacidade dos cidadãos, contidos na Declaração
de Antígua, pela qual se cria a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, aberta
a todos os países da nossa comunidade.

A  concepção  de  que  a  proteção  de  dados  pessoais  é  um  direito  fundamental  no

ordenamento jurídico brasileiro, mais recentemente, ficou assentada pelo STF no julgamento da

ADIN  6.389/DF.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  referendou  as  Medidas  Cautelares

deferidas pela ministra Rosa Weber nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.387, 6.388,

6.389,  6.393,  6.390,  suspendendo a aplicação da  Medida Provisória.  954/20204,  na  ADI 6.389,

proposta pelo Partido Socialista Brasileiro.

Em  seu  voto,  o  Ministro  Gilmar  Ferreira  Mendes  destacou  a  força  normativa  da

Constituição  Federal  para  preservação  das  garantias  individuais  “que  constituem  a  base  da

democracia constitucional e que hoje são diretamente ameaçadas pelo descompasso entre o poder

de vigilância e a proteção da intimidade”. 

Efetivamente, a coleta indiscriminada e com finalidade específica de dados pessoais poderá

gerar um Estado superinformado, pois é patente a alta capacidade de coleta, tratamento e análise de

dados  pessoais  dos  governantes,  capazes  hoje  de,  utilizando  algoritmos  e  ferramentas  de  data

analytics, promover classificações discriminatórias de grupos sociais  para a tomada de decisões

relativas à alocação de oportunidades de acesso a emprego, negócios e bens sociais. 

Os fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes nos remetem a Sentença do Tribunal

Constitucional Alemão5 por ocasião do julgamento da Lei do Senso na Alemanha. Nas palavras do

ministro,  “é  justamente  essa  reconfiguração  que  possibilita  a  afirmação  do  direito  à

4 A MP dispunha  sobre  o  compartilhamento  de  dados  por  empresas  de  telecomunicações  prestadoras  de  Serviço
Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
5 Valendo-se desta lei, o Estado pretendia finalizar um censo geral em 1983, que tinha como objetivo principal, a partir
de 160 perguntas, confrontar os dados fornecidos com os do registro civil. Além disso, as perguntas eram de cunho
pessoal, que iam desde as aspirações profissionais do indivíduo até suas práticas religiosas e políticas. Ademais, outros
pontos suscitaram controvérsia,  como a possibilidade de transmissão dos dados colhidos a autoridades federais e a
outros Lander, e até mesmo a previsão de multa àqueles que não respondessem ao Censo e inserção de mecanismos que
favorecessem a denúncia destas pessoas.
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autodeterminação  informacional  como um contraponto  a  qualquer  contexto  concreto  de  coleta,

processamento ou transmissão de dados passível de configurar situação de perigo”. 

O  Julgamento  do  Tribunal  Constitucional  Alemão  é  considerado  o  marco  oficial  do

surgimento da autodeterminação informativa como sendo o direito dos indivíduos decidirem por si

próprios quando e dentro de quais limites seus dados pessoais poderão ser utilizados (D, 2019:168).

A partir desta ideia, o sujeito passa a poder decidir quando e sob que circunstâncias poderão dar

conhecimento de seus dados pessoais. A Sentença da Lei do Censo é apontada como uma referência

na proteção de dados pessoais.

Para Laura Schertel Mendes, o julgamento é um marco no ordenamento jurídico brasileiro,

pois tornou expressa, de maneira inaugural, a tutela dos dados pessoais como direito fundamental.6

Efetivamente,  o  Pleno,  por  10  votos  a  1,  vencido  o  Min.  Marco  Aurélio  Mello,  julgou

inconstitucional a Medida Provisória comentada e acolheu a tese da Ministra Relatora Rosa Weber,

que  em  suas  razões,  reconheceu  a  existência  de  um  direito  fundamental  à  autodeterminação

informativa afirmando que é:

direito fundamental à autodeterminação informativa, a ensejar tutela jurisdicional
quando  sua  violação  não  for  devidamente  justificada  por  motivo  suficiente,
proporcional,  necessário  e  adequado  e  com  proteção  efetiva  do  sigilo  perante
terceiros,  com  governança  que  inclua  o  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Advocacia e entidades da sociedade civil.7

Apesar de celebrada entre os estudiosos da matéria, a decisão do Supremo Tribunal Federal

deixa à mostra a fragilidade em que se encontram os direitos fundamentais da população enquanto

não vige no país o marco regulatório do tema. 

3 ALGUNS PONTOS CHAVES DE INCIDÊNCIA DA LGPD NA RELAÇÃO DE EMPREGO

Ainda que a LGPD brasileira não seja específica para normatizar a relação de emprego,

conforme já mencionado, não cabe dúvidas de que, por seu caráter de norma atinente a direitos

fundamentais, ela incide como norma geral.

A par disto, pode-se partir da redação o próprio conceito de dado pessoal assentado pela

Lei  no  seu  artigo  5º,  que  dispõe:  “I  -  dado  pessoal:  informação  relacionada  a  pessoa  natural

identificada  ou  identificável;”.  Na  relação  de  emprego  os  dados  pessoais  dos  empregados  são

colhidos  pelo  empregador  para  fins  de  registro,  controle  e  outras  necessidades  que  se  fazem

6 Disponível  em:  <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/decisao-
historica-do-stf-reconhece-direito-fundamental-a-protecao-de-dados-pessoais-10052020>.
7 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342936101&ext=.pdf>.

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342936101&ext=.pdf
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presentes até mesmo anteriormente à formação do vínculo laboral, por exemplo, para efeitos de

recrutamento.

Importa  salientar  que  alguns  desses  dados,  por  serem  de  maior  relevância  ou

potencialmente causar  algum tipo de discriminação,  devem ser coletados e  tratados com muito

cuidado por se tratarem de dados sensíveis definidos no art. 5º, inciso II da Lei, como sendo os

dados de “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual,

dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”

Ademais, importa referir que apenas estão fora da aplicação da Lei os dados previstos no

artigo 4º8 e dentre eles não há qualquer menção aos dados relativos à relação de emprego.

Assentadas tais premissas, resta tratar da  reflexão acerca de sua incidência na relação de

emprego, especificamente, como deve agir o empregador na coleta, tratamento e transferência de

dados pessoais do empregado?

A resposta deve partir, preliminarmente, dos próprios fundamentos e princípios aos quais a

Lei elenca em seu artigo 2º9, mais especificamente no que tange ao respeito à privacidade, que, na

qualidade de direito fundamental protege o empregado de invasões, porém, extrapolam meramente

interesses “não somente atinentes à reserva de isolamento, porém, também à construção de uma

esfera pessoal na qual seja possível a liberdade de escolha e, consequentemente, o desenvolvimento

da personalidade.” (DONEDA, 2019, 130).

8 Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
II - realizado para fins exclusivamente:
a) jornalístico e artísticos; ou
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
b) acadêmicos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018)
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
III - realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado; ou
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados
com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de
proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto
nesta Lei.
9 Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas
pessoas naturais.
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Tal  concepção  não  resulta,  no  entanto,  compreender  como  um  direito  fundamental

absoluto, mas sim como uma razoável expectativa de privacidade daquilo ao qual não compete e

nem cabe ao empregador conhecer para efeitos tão somente da relação de emprego e aqui se pode

exemplificar, em grade medida os dados sensíveis.

Também, dentre os fundamentos, encontra-se a autodeterminação informativa. Apontamos,

anteriormente,  ser este um dos pilares da origem do direito  à  proteção de dados pessoais.  Nas

relações em geral e sobretudo na relação de emprego que se constrói a partir de um ato “negocial”

em sentido  amplo,  encontram-se as  informações  desnecessárias  e  aptas  a  construir  um vínculo

especial entre empregado e empregador. Com isto, há dados que são absolutamente necessários de

serem colhidos  e  tais,  necessitam do  consentimento  do  empregado,  na  medida  estipulada  pela

LGPD que, em não o fazendo, não poderá exercer a finalidade do contrato de trabalho.10 

Relativamente  ao  consentimento,  pode-se  ver  que  a  LGPD  baseia  boa  parte  de  sua

regulamentação  na  figura  do  consentimento,  ou  seja,  só  será  possível  o  tratamento11 de  dados

pessoais quando for fornecido por escrito de forma clara, inequívoca e específica para determinada

finalidade de vez que, em não sendo assim, serão nulas as autorizações genéricas.

Outro fundamento da LGPD que se conecta diretamente com a relação de emprego é a

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem e não poderia ser diferente, pois a intimidade é

um espaço que transita na esfera do segredo de cada indivíduo enquanto a honra e a imagem são

direitos de personalidade.

Vistos os fundamentos que incidem diretamente na relação de emprego, importa agora

analisar os princípios legais que com ela se conectam. O artigo 6º  da LGPD.12

10 Art. 5º , inciso XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
11 Art. 5º X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção,
recepção,  classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transmissão,  distribuição,  processamento,  arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração;
12Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem
possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do
tratamento;
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência
dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem
como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com
a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
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Destaca-se,  primeiramente,  o  princípio  da  boa-fé  que,  apesar  de  não ser  um princípio

específico da proteção de dados pessoais, está relacionado ao dever de “fidelidade no cumprimento

de expectativa alheia, honestidade, lealdade ou confiança. (MC; RO, 2018, 96) que deve permear

toda a relação entre empregado e empregador.

Relacionado  à  boa-fé,  tem-se  o  princípio  da  finalidade,  que  demanda  uma  das  mais

importantes facetas do direito à proteção de dados pessoais, qual seja, a limitação imposta pela lei

ao tratamento daqueles. Explica-se: exige-se que o tratamento tenha um fim específico, seja ele

relacionado  ao  cargo  ou  função,  ou,  ainda,  diretamente  conectado  às  normas  de  determinada

empresa, como por exemplo, um código de ética. Tal princípio determina que o referido tratamento

não extrapole ou se desvincule da finalidade original. (MC; RO, 2018, 96).

Ainda,  há  de  se  atender  na  relação  de  emprego  aos  princípios  da  adequação  e  da

necessidade como elementos intrínsecos à proporcionalidade do tratamento de dados do empregado.

Neste  sentido,  quando  um  dado  é  colhido  para  determinada  finalidade,  conforme  já  dito

anteriormente,  o  mesmo  deve  ser,  absolutamente,  necessário  para  o  objetivo  desta.

Exemplificativamente,  em  uma  relação  de  emprego  em  que  o  cargo  a  ser  ocupado  é  o  de

bibliotecário, não há necessidade de perquirir se o candidato está com seu nome negativado ou se

faz parte do “cadastro positivo” pelo simples fato de que não se conecta diretamente com a vaga a

ser ocupada, portanto, inadequado.

Outro princípio importante é o da transparência. Este princípio se relaciona com a clareza e

acessibilidade que o empregado tem de todo o tratamento de seus dados pessoais e até mesmo dos

dados do empregador, de forma a garantir que aquele possa exercer seus direitos e controlá-los, da

mesma maneira.

Por fim, também são importantes na relação de emprego os princípios da segurança e da

prevenção. Tais princípios se referem aos sistemas ou softwares adotados pelo empregador para o

tratamento dos dados pessoais.

É patente que todo o tratamento de dados pessoais implica riscos de vazamento ou má

utilização,  dentre  outros,  e  demanda a  adoção de  medidas,  pelo  empregador,  que  assegurem o

máximo de confiabilidade no sistema. Aqui surge o que tecnicamente se chama de “privacy by

design” e “privacy by default”. Estes dois conceitos são atinentes, em sua origem, à privacidade e o

primeiro  é  referido  por  Rosário  Duaso Calés  como aquele  que   “reponde a  una  filosofia  y  un

enfoque por el que se implanta la privacidad por el próprio diseño así como en la gestión de las

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de
comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas
medidas.
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tecnologias  y  sistemas  de  información  durante  todo  el  ciclo  de  vida  de  la  información”.  (D,

2016,298)

Relativamente ao conceito de “privacy by default”, como toda a atividade de tratamento de

dados pessoais implica riscos, ademais de uma filosofia de privacidade, o próprio desenho técnico

de incorporar mecanismos de proteção em razão dos defeitos que, eventualmente, possa apresentar.

O RGPD no seu artigo 2513 é expresso quanto este tópico porquanto determina que:

1.   Tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, e a
natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como
os  riscos  decorrentes  do  tratamento  para  os  direitos  e  liberdades  das  pessoas
singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis, o responsável pelo
tratamento aplica, tanto no momento de definição dos meios de tratamento como
no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas adequadas,
como  a  pseudonimização,  destinadas  a  aplicar  com  eficácia  os  princípios  da
proteção de dados, tais como a minimização, e a incluir as garantias necessárias no
tratamento, de uma forma que este cumpra os requisitos do presente regulamento e
proteja os direitos dos titulares dos dados.

A “privacy by default”, no que diz respeito à relação de emprego, em boa medida, atua de

modo  distinto  na  questão  de  pseudominização  ou  minimização,  porquanto  estas  duas

recomendações se referem mais aos bancos de dados destinados a matérias alheias a um contrato de

emprego, onde deve haver mecanismos de prova específica para efeitos de comprovação do vínculo

e da forma pelo qual se deu e se desenvolveu.

Como  se  vê,  há  uma  evidente  incidência  da  LGPD  na  relação  de  emprego  cujos

fundamentos,  princípios,  conceitos  ali  previstos  devem  ser  atendidos  como  forma  de  dar

cumprimento aos direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais.

4 DESAFIOS PROPOSTOS PELA LGPD NA RELAÇÃO DE EMPREGO

Viu-se, até agora de uma forma breve, a base conceitual e de fundamento legal, teórico e

jurisprudencial acerca do direito fundamental à proteção de dados pessoais e as razões de defender-

se sua aplicação na relação de emprego.

Dessa  temática,  surgem  desafios  a  serem  respondidos  pelo  Direito  do  Trabalho  em

específico. Como são dos mais variados temas, propõe-se aqui analisar apenas alguns através da

tentativa de dar resposta aos seguintes apontamentos:

1 – É possível regulamentar de maneira coletiva a proteção de dados por meio de Acordo

ou  Convenção  Coletiva,  ou,  individualmente,  por  termo  aditivo  no  caso  daqueles  empregados

13 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. Acesso em: 28 jul. 2020.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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tratados como hipersuficientes (art. 444,§único da CLT) pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17),

considerando os limites dos artigos. 611-A e 611-B da CLT?

Sim, é possível  regular  a  proteção de dados pessoais  por  meio de negociação coletiva

(acordo ou convenção coletiva de trabalho), de acordo com a matéria prevista nos artigos 611-A e

611-B da CLT. 

Ademais,  também  compreende-se  ser  possível  a  negociação  individual  (empregado

hipersuficiente), sem intervenção de sindicato, naquelas matérias que o artigo 611-A da CLT refere

como possíveis de negociação coletiva (artigo 444, parágrafo único da CLT). No entanto, discute-se

a  constitucionalidade  acerca  da  possibilidade  de  negociação  individual  do  empregado

hipersuficiente ser equivalente à coletiva.

De  qualquer  sorte,  em  se  tratando  a  proteção  de  dados  pessoais  de  um  direito

personalíssimo, ter-se-ia mais segurança a opção pela via da negociação coletiva de trabalho.

2 – As obrigações previstas em Acordo Convenção Coletiva autorizariam o tratamento de

dados sem consentimento, nos termos do art. 7º, V da LGPD14, já que referida norma faz menção à

“execução do contrato” e sendo certo que aqueles instrumentos, que muitas vezes demandam o

tratamento de dados pessoais, não são, a rigor, “contratos” em sentido estrito?

Apesar de os instrumentos coletivos (acordo e convenção coletiva de trabalho) possuírem

natureza  de  pacto  social  e  acordo  de  vontades,  produzindo  regra  jurídica  (não  só  cláusulas

obrigacionais) e pela leitura do artigo 611-A da CLT, ao dispor que a convenção coletiva de trabalho

e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei15, bem como o artigo 620 da CLT ao

prever que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas

em convenções coletivas, o consentimento é direito personalíssimo e pode ser discutida eventual

nulidade por vício de consentimento (artigo 138 do Código Civil). 

Tendo em vista o caráter personalíssimo, ligado à intimidade e privacidade, conclui-se que

o consentimento não tem natureza negocial. Entretanto, esta matéria não é pacífica e dependerá da

interpretação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

3 – Há possibilidade de conservação de dados pessoais do empregado que não impliquem

em cumprimento de obrigações legais, após a ruptura do contrato de trabalho, especialmente se este

solicitar a sua eliminação nos termos do art. 15, III e 16 da LGPD?

14 Art. 7º  O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual
seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.
15 A respeito do tema e a discussão em sua integralidade pode-se destacar a posição de Caroline de Melo Lima Gularte
na  sua  dissertação  de  Mestrado  em  Direito  na  PUCRS  A PROTEÇÃO  DE  DADOS  PESSOAIS  NO  USO  DE
TECNOLOGIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO: Efeitos do Compliance Trabalhista nas Negociações Coletivas. 2020



259

Sugere-se que a conservação de dados pessoais dos empregados, quando extinta a relação

contratual, tenha a finalidade de cumprimento de obrigação legal e que o armazenamento dos dados

pessoais  obedeça  ao  período  do prazo  prescricional  trabalhista.  Escoado  o  prazo  prescricional,

recomenda-se o apagamento dos dados do empregado, por medida de segurança e em consonância

com os princípios, da necessidade e da finalidade no tratamento de dados pessoais.

Ademais as respostas aos problemas anteriores, recomenda-se, ainda, em face da natureza

do direito à proteção de dados pessoais, que na execução do contrato de trabalho, alguns dados, a

título de exemplo, devem ter um cuidado redobrado quando tratados: 

1  -  Jornada  de  trabalho  com  comprovação  de  ponto  biométrico,  pois  a  biometria  é

potencial risco para utilização de dados sensíveis do empegado com finalidades alheias ao contrato

de trabalho;

2 – Valor do salário, descontos, faltas, motivo das mesmas, doenças, acidentes, situações

conjugais  que  podem ter  reflexos  em providências  da  empresa  como o  pagamento  de  pensão,

inclusão de dependente em plano de saúde, etc;

3 – Na rescisão contratual há de haver cautela na divulgação do motivo do desligamento,

valor de verbas rescisórias, informação sobre ex-empregado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade da informação pressupõe desafios antes só imagináveis nos filmes de ficção

científica.  As tecnologias colocadas à disposição sofrem avanços e desenvolvimento a cada dia

gerando uma série benefícios, mas também de inquietudes para os cidadãos e para o Estado. Não há

como retroceder e nem mesmo como frear o avanço. Pretender tal atitude,  seria como “colocar

portas no campo”. Mais e mais com o desenvolvimento das máquinas, nossa privacidade é exposta,

se, não por nós mesmos, também pelo uso indevido de nossos dados pessoais. 

A vantagem da existência das novas tecnologias é permitir que as pessoas se relacionem

pela via  virtual,  inclusive nas relações de trabalho que,  no momento,  em face da pandemia do

COVID-19, estão, nos casos em que é possível, exercendo suas atividades na forma on line. 

É  pensando  e  vivendo  nessa  realidade  e  no  tratamento  de  dados  pessoais  e  suas

consequências é que os ordenamentos jurídicos de vários países e a União Europeia entenderam por

estabelecer  normas  que  garantam a  privacidade,  ou  um mínimo dela,  para  seus  cidadãos  sem,

contudo, prejudicar o tratamento de dados necessários ao estabelecimento de relações jurídicas. 

Com  as  leis  de  proteção  de  dados  pessoais  e,  no  caso  do  presente  estudo,  surgiram

questionamentos acerca da sua aplicabilidade na relação de emprego, uma vez que a mesma tem
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caráter geral. Partindo-se da premissa de que o direito à proteção de dados pessoais é um direito

fundamental, um direito de personalidade chega-se à conclusão de que congrega um status especial

que confere à  LGPD incidência na relação de emprego tudo em cotejo com os fundamentos e

princípios da norma brasileira. A partir de então, enumerou-se alguns problemas e suas possíveis

soluções que ainda estão para serem discutidas mais amplamente.
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A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E A PERSPECTIVA PROJETADA NO
FUTURO DA RELAÇÃO DE TRABALHO

A TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND A PROJECTED PERSPECTIVE
ON THE FUTURE OF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP

Vinícius Lima Marques1

RESUMO: O presente trabalho analisa o impacto do desenvolvimento tecnológico nas relações de
trabalho.  É  de  amplo  conhecimento  que  se  vive  em época  de  Quarta  Revolução  Industrial,  a
chamada revolução tecnológica. Com o desenvolvimento da tecnologia, mudam-se as formas de
estruturação do processo produtivo e  da organização empresarial.  Do mesmo modo,  muda-se a
forma como se dá a relação de trabalho que passa do emprego a autonomia. Isso decorre, inclusive,
pela nova formação dos atuais profissionais que preferem a independência funcional em detrimento
da proteção característica do pacto empregatício. Avalia-se também a necessidade de proteção do
exercício da atividade laboral, notadamente ante a capacidade que o desenvolvimento tecnológico
tem de substituir profissionais. Nesse contexto, avalia-se a necessidade de promoção legislativa que
busque a proteção do trabalho, o desenvolvimento técnico dos trabalhadores para fazerem frente às
novas modalidades de atividade laboral e, também, estabeleçam critérios de proteção claros para os
trabalhadores  autônomos,  inclusive  quanto  ao  reconhecimento  dessa  característica  no  pacto  de
trabalho. 
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ABSTRACT: This paper analyzes the impact of technological development on labor relations. It is
well  known that  we live  in  the  time  of  the  Fourth  Industrial  Revolution,  called  technological
revolution. With the development of technology, the ways of structuring the production process and
the business organization change. In the same way, the way in which the labor relation goes from
employment to autonomy is changed. This is even due to the new training of current professionals
who prefer functional independence over the protection characteristic of the employment pact. The
need for protection from the exercise of labor activity is also evaluated, especially in view of the
ability  of  technological  development  to  replace  professionals.  In  this  context,  the  need  for
legislative promotion that seeks the protection of work, the technical development of workers to
cope with the new modalities of work activity, and also establish clear protection criteria for self-
employed workers, including the recognition of the need for recognition. this feature in the working
pact.
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1 INTRODUÇÃO

O processo  produtivo  oriundo  da  Revolução Industrial  4.0  deflagrou  extensa  pauta  de

discussões a respeito das relações de trabalho em âmbito coletivo e individual, incluindo questões

relacionadas à proteção e manutenção da empregabilidade das pessoas ante o risco de perda da

atividade em razão do desenvolvimento tecnológico. 

Notadamente  em tempos  de  taxa  de  desemprego acima do patamar  dos  11%,  ante  ao

progresso  tecnológico,  surgem  inúmeras  preocupações  sobre  a  possibilidade  de  se  manter  a

trabalhabilidade dos cidadãos, seja para gerar riqueza, seja para o seu desenvolvimento social e

cultural. 

A par dessas mudanças nos meios produtivos, migram-se os trabalhadores do emprego ao

trabalho autônomo, desprovido da tradicional proteção social oriunda da relação laboral.  

É sabido que as normas trabalhistas derivadas da relação de emprego impõem uma série de

deveres ao empregador, quem detém o poder diretivo na condução da relação trabalhista, visando

manter  um  patamar  mínimo  civilizatório  da  atividade  laboral,  que  são  outorgados  por  norma

constitucional, dotada de natureza de cláusula pétrea com conteúdo de direito fundamental, estas

previstas no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil. Para essas relações, há proteção normativa

oriunda do direito do trabalho e suas fontes axiológicas. 

Contudo,  em decorrência  do desenvolvimento da economia não se pode categorizar  de

forma  ampla  as  relações  como  sendo  de  emprego,  mas  sim  de  trabalho,  dotadas  de  outras

características, mas que ainda possuem ampla repercussão social. As relações de trabalho cada vez

mais se afastam do emprego tradicional passando a ser dotadas de autonomia e fluidez. 

Nesse norte, o exercício da atividade laboral pode e vai sofrer impactos significativos no

que concerne à automação por meio da tecnologia e da inteligência artificial, pois potencialmente

hábeis a novas formas de trabalho e de como desenvolvê-lo, com capacidade suficiente para retirar

o trabalhador de atividades que ordinariamente praticava. 

O  desenvolvimento  tecnológico  leva  a  reestruturação  orgânica  das  empresas,  com

significativa  mudança  nos  meios  produtivos,  culminando  por  tornar  obsoleta  a  mão  de  obra

humana. 

A retirada do empregado de seu posto de trabalho poderá ter efeitos impactantes na sua

vida,  na  renda  e  na  circulação  de  riquezas,  alterando  o  cenário  econômico.  Sem prejuízo,  as

habilidades pessoais inerentes ao ser humano passam a não contribuir para a produção da riqueza ou

para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  culminando  na  possibilidade  de  eliminação  de  algumas

profissões com dispensa do trabalho pessoal.
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Do mesmo modo, o novo paradigma social que se impõe de autonomia e independência

dos trabalhadores, os deixa de fora da proteção social decorrente do emprego formal e tradicional,

carecendo proteção ao trabalho (gênero), inclusive como forma de proporcionar segurança jurídica

quanto à modalidade de vínculo existente entre os atores da relação laboral com claras regras de

obediência. 

O presente estudo fará uma singela reflexão a respeito do impacto que as novas formas de

produção  de  riqueza  e  a  revolução  tecnológica  poderão  causar  nas  relações  de  trabalho,

especialmente  pelo  desenvolvimento  tecnológico  buscando  esclarecer  se  a  atual  sistemática

legislativa  voltada  para  a  relação  de  emprego  é  suficiente  para  pacificar  as  novas  formas  de

organização  do trabalho,  a  partir  de  revisão  bibliográfica,  através  dos  procedimentos  histórico,

estruturalista  e  funcionalista  a  partir  de  interpretação  sistemática  pelo  método  de  abordagem

hipotético dedutivo. 

2 O NOVO PROCESSO PRODUTIVO E A RELAÇÃO DE TRABALHO 

O trabalho tem ganhado nova visão pela essencialidade da tecnologia, cujo conceito pode

ser aplicado a tudo aquilo que, não existindo na natureza, o ser humano inventa para expandir seus

poderes, superar suas limitações físicas, tornar seu trabalho mais fácil e sua vida mais agradável.

Além disso, tecnologia não é apenas instrumento,  ferramenta ou equipamento tangível podendo

constituir-se de elementos intangíveis, tais como, procedimentos, métodos e técnicas (VELOSO,

2011, p. 3).

Por tecnologia não se compreende apenas a fonte ou o meio de trabalho, mas também

como  extensão  do  homem  (MCLUHAN,  2007,  p.  61-61),  que  passou  a  ter  suas  atividades

modificadas com o advento da Revolução industrial, em que o esforço físico e o trabalho braçal

reduziram, dando margem às máquinas de operação constantes com impacto direto na forma da

produção de riqueza e na relação de trabalho. 

Na atualidade, todo aquele conhecimento retratado em forma corpórea, como as máquinas,

está sendo transmudado em tecnologia: pesquisas, softwares, bancos de dados, criações, engenharia

genética, projetos e processos comerciais se tornaram valiosos ativos intangíveis que recebem cada

vez mais atenção e recursos para que sejam propalados.

É válido apontar que estudos recentes têm se referido a outra forma de transformação do

trabalho pela tecnologia, qual seja: a computerização. Ao invés de uma simples transformação da

atividade  numa  ação  automática,  realizada  repetidamente  por  uma  máquina,  discute-se  a
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possibilidade  de  desenvolvimento  de  algoritmos2 e  inteligência  artificial  que  supera  a  vontade

humana (BOSTROM, 2014).

Esta última, a inteligência artificial (artificial intelligence - A.I., em inglês), é um ramo de

pesquisa  da  Ciência  da  Computação  que  se  ocupa  em desenvolver  mecanismos  e  dispositivos

tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica

dos seres humanos. O objetivo central das pesquisas relacionadas à inteligência artificial se baseia

se na ideia de fazer com que os computadores possam "pensar" exatamente como os humanos,

criando análises, raciocinando, compreendendo e obtendo respostas para diferentes situações3.

Em vez de automatizar tarefas manuais, a inteligência artificial realiza tarefas frequentes,

volumosas e computadorizadas de modo confiável e sem fadiga4, tomando lugares de trabalhadores.

Vive-se o paradoxo de termos uma sociedade estruturada a partir do trabalho, em que os

cidadãos se reconhecem e se dignificam a partir da capacidade produtiva sem, contudo, a existência

de  postos  de  trabalho  suficientes  para  todos,  especialmente  em  razão  da  automação  e  do

desenvolvimento tecnológico.  

Nesse aspecto, David Frayne5, em entrevista concedida, destaca:

Vemos  a  resistência  do  desemprego  em  massa  e  o  subemprego  generalizado,
causado em parte pelo impulso da automação. A resposta ortodoxa seria continuar
expandindo  a  taxa  de  produção  e  consumo  para  criar  empregos,  mas  muitos
reconheceram que essa é uma rota ecologicamente desastrosa. Penso que muitas
desgraças  sociais  contemporâneas  -  pobreza,  isolamento  social,  estresse,
preconceito contra imigrantes - também podem ser atribuídas ao fato de que as
pessoas dependem para seu sustento de um trabalho escasso. Hannah Arendt temia
que estivéssemos nos tornando uma sociedade de "trabalhadores sem trabalho" -
pessoas preparadas para depender praticamente e emocionalmente do trabalho, mas
para as quais não há empregos decentes suficientes para circular. Eu acho que isso
é verdade, e é uma situação muito desumana6.

Schwab (2016) sustenta que a revolução tecnológica é distinta das demais devido à sua

velocidade, amplitude e profundidade. O impacto das inovações na era digital é indiscutível desde a

substituição de postos de trabalho pela automação e pela inteligência artificial até pelo exercício de

2 O algorítimo é a forma matemática de como dizer o que a máquina deve fazer, quando fazer e em quais circunstâncias
fazer (https://damiaooliveira.jusbrasil.com.br/artigos/582635485/inteligencia-artificial-no-direito)
3 https://www.significados.com.br/inteligencia-artificial/
4 https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/inteligencia-artificial.html
5 http://www.contrivers.org/articles/25/Mergner-Frayne-Interview-Refusal-Work/,  acessado  em  25/11/2019,  às
16h09min. 
6 Tradução  livre  a  partir  do  seguinte  texto:  We  see  the  endurance  of  mass  unemployment  and  widespread
underemployment, caused in part by the drive for automation. The orthodox response would be to continue expanding
the rate of production and consumption in order to create jobs, but many have recognised that this is an ecologically
disastrous  route.  I  think  a  lot  of  contemporary  social  woes—poverty,  social  isolation,  stress,  prejudice  against
immigrants—can also be traced back to the fact that people depend for their livelihoods on scarce work. Hannah Arendt
worried that we were becoming a society of “workers without work”—people who are primed to depend practically and
emotionally on work, but for whom there are not enough decent jobs to go around. I think this is true, and it is a very
inhumane situation.

http://www.contrivers.org/articles/25/Mergner-Frayne-Interview-Refusal-Work/
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/inteligencia-artificial.html
https://www.significados.com.br/inteligencia-artificial/
https://damiaooliveira.jusbrasil.com.br/artigos/582635485/inteligencia-artificial-no-direito
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trabalho por intermédio de plataformas digitais7, este ainda carente de regulação específica apta a

proteger os trabalhadores, notadamente sob o aspecto social e securitário. 

Por outro lado, Harari (2018, p, 38-39) defende que a quarta revolução industrial pode em

“breve excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem

utilidade, levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está

preparada para lidar”. 

Domenico de Masi (2003, p. 15), neste aspecto,  destaca que “a organização social  não

consegue acompanhar o progresso tecnológico: as máquinas mudam muito mais velozmente do que

os hábitos, as mentalidades e as normas”. 

E  nesse  clima  de  mudanças  constantes  advindas  das  novas  tecnologias,  o  medo  e  a

insegurança vêm à tona. Mas também não se pode negar que há igualmente a chance de grandes

oportunidades, pois embora a então chamada economia criativa esteja fundamentada no imaterial, a

necessidade de adaptação poderá levar à criação de um bem ou serviço que será de grande valia ao

progresso da humanidade, a exemplo de um software inovador.

E  isso  tudo  sinaliza  o  surgimento  de  uma  nova  economia,  calcada  em  inovação  e

criatividade,  impulsionada  por  comportamentos  e  ideias  voláteis,  de  valores  intangíveis  e  de

repercussões financeiras que não podem ser aferíveis de imediato.

O entendimento  comum desse fenômeno é a  capacidade,  geralmente  possibilitada  pela

tecnologia, de que entidades (indivíduos ou organizações) compartilharão o uso de um bem/ativo

físico, ou compartilharão/prestarão um serviço, em um nível e eficiência que, anteriormente, era

muito mais baixo ou talvez impossível (SCHWAB, 2016, p. 146).

Pode-se dizer, portanto, que a automação tem seu progresso como certo, e isso muito se

observa na indústria automobilística, por exemplo, em que a robótica, levou montadoras de veículos

a  substituir  em  grande  parte  a  mão  de  obra  dentro  da  cadeia  de  produção,  comandadas  por

computadores programados para atuar ininterruptamente.

Nesse passo, embora imprevisível, seja no aspecto técnico como na repercussão financeira,

a tecnologia na automação demandará de adaptação em cada meio ambiente, com a correspondente

regulação,  a  fim  de  permitir  um  desenvolvimento  sustentável  e  sólido,  contemplando  as

necessidades da economia que terá novas formas de produção de riqueza e moeda de troca.

Daí  dizer  que  que  a  sociedade  industrial  passou  a  ter  nova  roupagem,  como  novas

tecnologias, tornando-se uma força propulsora nos aspectos culturais, políticos e econômicos, com

significativos impactos nas relações de trabalho.  

7 Outras questões poderiam ser avaliadas. Por exemplo o uso de chips para controle de empregados ou a utilização de
AI para recrutamento e seleção. 
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3 PROTEÇÃO DO TRABALHO EM TEMPOS DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Como  referido  no  tópico  anterior,  a  título  comparativo,  as  máquinas,  ainda  que

rudimentares ao tempo da Revolução Industrial, deram nova dinâmica ao trabalho, pois passou a ser

realizado com maior precisão e em menor tempo, o que levou um grupo conhecido como “ludistas”

a  organizar  protestos  para  destruí-las,  denunciando-as  como  as  causadoras  de  uma  crise

(NASCIMENTO, 2011, P. 32). 

Isso significa que, naquela época, já houve insurgência a respeito das novas configurações

no exercício da profissão, quando a tecnologia não era, nem de perto, a que se tem hoje.

A cada dia movimenta-se o mercado de trabalho com o surgimento de novas formas de

trabalhar – trabalho atípico, autônomo, flexível, independente, em plataformas digitais – que não

possuem como base  os  elementos  da  relação  de  emprego  (EUROFOUN, 2018),  típica  espécie

dotada de proteção legal e constitucional no Brasil. 

Shaiala Marques (MARQUES, 2017, p. 41-42) bem destaca que o processo de produção,

administração e  distribuição passa por  uma reviravolta  alterando o próprio conceito da relação

laboral a partir  na nova configuração de relação jurídica,  deixando de ser direito ao trabalho e

transformando-se em direito para o trabalho. 

A  gigante  Google,  nos  Estados  Unidos,  já  possui  mais  trabalhadores  autônomos  e

independentes  do  que  empregados.  Estes  representam  102  mil  empregados  enquanto  aqueles

representam 121 mil trabalhadores (THE NEW YORK TIMES, 30/05/2019). Guy Ryder, Diretor

Geral da OIT, manifestou-se a respeito das relações de trabalho aduzindo que o trabalho atípico já é

standart e em breve será majoritário (Fred. C. A Van Haasteren, 2017, p.79). No Brasil8, estima-se

que 56% das profissões serão automatizadas até 2026 (ALBUQUERQUE, 2019).  

Atenta à alteração das relações de trabalho, notadamente das modificações na estrutura da

produção  econômica,  a  própria  Organização  Internacional  do  Trabalho  já  se  pronunciou

reconhecendo a existência de trabalhadores com atividades laborais que estão fora do alcance da

proteção preconizada pelo Direito do Trabalho9.

Mais atenção ainda sobreleva da evolução dos meios de produção pelo desenvolvimento

tecnológico, pois a partir dele as atividades usualmente desenvolvidas por pessoas tendem a ser,

gradativamente, substituídas por máquina altamente programadas, na medida em que a inteligência

artificial já abarca a maior parte das práticas humanas.

8 Outros estudos indicam o percentual de 60% dos empregos em risco. Nesse sentido, ver o Futuro do Emprego no
Brasil:  Laboratório  do  Futuro,  disponível  em  http://labfuturo.cos.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/11/O-Futuro-do-
Emprego-no-Brasil-Laborat%C3%B3rio-do-Futuro.pdf. 
9 ILO. Conclusions concerning decente work and the informal economy. Geneva, 90ª Internacional Labour Conference,
2002.

http://labfuturo.cos.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/11/O-Futuro-do-Emprego-no-Brasil-Laborat%C3%B3rio-do-Futuro.pdf
http://labfuturo.cos.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/11/O-Futuro-do-Emprego-no-Brasil-Laborat%C3%B3rio-do-Futuro.pdf
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Os trabalhadores  qualificados  para  as  atividades  relacionadas  à  tecnologia  tornaram-se

relevantes às empresas devido ao seu papel no desenvolvimento de produtos e serviços na nova e

atual  economia,  cuja  energia,  informação  e  conhecimento  foram  virtualmente  deslocados  aos

mecanismos de novas tecnologias (GRASSELLI, 2010, p. 21). 

No entanto, muitas atividades que demandam mão-de-obra serão simplesmente deslocadas

à tecnologia, sem necessidade de intervenção humana.

Segundo o Juiz Jorge Luiz Souto Maior (2017, p. 44-45)

A evolução tecnológica, neste aspecto da substituição da mão de obra, certamente
enfraquece a classe trabalhadora na sua luta por melhores condições de trabalho,
diante  do  fenômeno  do  aumento  da  mão  de  obra  excedente,  gerando  também
sofrimentos de ordem pessoal daqueles que são excluídos do processo produtivo, e
é exatamente na perspectiva desse “benefício” que o investimento em tecnologia é
pensado pelo capitalista, visando auferir mais produtos com menor custo, mas esse
benefício  causa  também,  por  consequência  da  aceleração  do  processo  de
acumulação, uma desorganização estrutural do modo de produção capitalista e do
próprio modelo de sociedade que lhe é consequente. 

Contudo, nem toda reflexão sobre o assunto é pessimista. O Fórum Econômico Mundial,

por exemplo, estima que saldo positivo das vagas de empregos considerando que serão extintos 75

milhões de empregos pelo mundo contra 133 milhões de novos trabalhos (THE FUTURE OF JOBS

REPORT,  2018).  Nesse  sentido,  Melanie  Arntz  (2016)  e  David  Autor  (2015)  defendem que  o

número de postos de trabalho que vai desaparecer é inferior aos postos que serão criados pelas

novas tecnologias. 

José Pastore (2019),  nesse ponto,  destaca que há necessidade de se ter  atenção com a

modificação  da  natureza  do  trabalho,  mas  não  exatamente  com  a  extinção  do  posto  laboral.

Mudarão as características do trabalho prestado o que passa pela qualificação do trabalhador:

As análises mais recentes procuram superar a dicotomia de criação e destruição de
empregos destacando que o maior impacto é na transformação das profissões e na
criação de novos modos de trabalhar. Mesmo aqui há pessimistas vaticinando que
jamais um balconista será transformado em geneticista e, por isso, amargará um
grave desemprego. Esta visão é equivocada porque as atividades seguem mudanças
graduais e relacionadas. Assim, o professor universitário de biologia evolui para se
tornar geneticista; o professor de ensino médio passa a lecionar no ensino superior;
o  professor  do  ensino  fundamental  chega  ao  ensino  médio.  Na  outra  ponta,  o
balconista se torna vendedor e este contador.  No processo em que cada pessoa
passa a fazer atividades mais complexas do que as anteriores, o retreinamento e a
mentoria são essenciais e, mais do que isso, a educação continuada se torna crucial
para acompanhar a alta velocidade das mudanças (BYRON REES, 2019).
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De outro lado, pessoas serão valorizadas justamente porque, munidas de conhecimento e

grandes ideias, poderão tomar a frente em soluções tecnológicas, alavancando em inovações dentro

da empresa, que já terá seus olhos voltados para os novos rumos da economia.

4 A IMPORTÂNCIA DE UM NOVO PARADIGMA

O Brasil possui uma excelente regulação voltada para a proteção do trabalhador em relação

de natureza típica de emprego. O sistema de proteção social é exclusivamente baseado em relações

de subordinação tradicional, regidas pela CLT. Isto representa um problema considerando que a

evolução das relações laborais tem caminhado para a informalidade ou para a autonomia. 

A sociedade  passa  por  uma  rápida  e  significativa  mudança  nas  relações  de  trabalho,

especialmente em razão da revolução tecnológica. Além disso, a nova força de trabalho no Brasil

prefere trabalhar como autônomo, em vez de empregado com todos os benefícios trabalhistas (55%

dos jovens, segundo Pesquisa Data Folha, 2018).  

As formas autônomas de trabalho vêm crescendo exponencialmente. É urgente a definição

de novas formas de proteção aos trabalhadores em vez de ficar esticando o manto da proteção

destinada ao emprego subordinado, sem descuidar da promoção da livre iniciativa e da valorização

do trabalho, adaptando-se ao conceito social deste novo momento histórico. A ordem econômica do

Estado  Constitucional  Brasileiro  está  fundamentada,  essencialmente,  na  livre  iniciativa  e  na

valorização  do  trabalho  humano,  princípios  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil,

consoante se extrai dos artigos 1º, IV e 170 da Constituição Federal. 

A busca da construção de um novo arcabouço normativo que vise regular essas novas

modalidades de exercício de atividades laborais deve ser alicerçada a partir desses dois princípios

basilares  da  relação  entre  capital  e  trabalho,  conjuntamente.  A insegurança  gerada  a  partir  de

discussões e pleitos, inclusive judiciais, de reconhecimento de vínculo empregatício pelos trabalhos

realizados  nos  moldes  no  novo  mundo  laboral,  observando-se  o  chamado  self-employment  ou

trabalho autônomo, além de ocasionar custos desnecessários acabam por frear o desenvolvimento

da atividade econômica sem promover a adequada proteção do trabalho. 

Os  atores  da  relação  laboral,  inclusive  moderna,  já  reclamam  há  muito  por  uma

regulamentação específica que leve em conta não só o emprego, mas o trabalhador nas diversas

atividades que presta na sua qualidade de autônomo, entre diversos tomadores do serviço. Nesse

aspecto, proteções mais essenciais e que deveriam imediatamente ser objeto de reflexão legislativa

dizem  respeito  ao  estabelecimento  de  premissas  protetivas  ao  empregado  especialmente

relacionadas  a  aposentadoria,  proteção  da  saúde  e  proteção  da  renda  para  as  hipóteses  de
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desocupação (Pastore,  2019,  p.  911).  Isto  porque,  “a proteção do trabalho independente requer

solução específica” (Pastore, 2019, p. 910). 

Países da Europa já  evoluíram a legislação para albergar esse novo tipo de relação de

trabalho.  A Itália  criou  o  contrato  denominado collaborazione  coordinata  e  continuativa.  Já  na

Espanha, os autônomos estão denominados trabajadores autónomos economicamente dependientes. 

De  outro  lado,  título  de  exemplo,  buscando  a  inserção  profissional,  a  Constituição

Espanhola10 já  prevê  a  competência  do  Poder  Público  de  garantir  a  formação  e  readaptação

profissional. Tal previsão também encontra guarida no Estatuto de los Trabajadores11 demonstrando

a preocupação do Estado na promoção e proteção do trabalho12. 

No Brasil, existe previsão Constitucional de proteção em face da automação13, dispositivo

com natureza dúplice que visa preservar a proteção ao emprego em face das inovações tecnológicas

e, também, a proteção da saúde do trabalhador em face das máquinas. Contudo, após a promulgação

constitucional  nenhum  diploma  legislativo  sobreveio  para  regular  a  matéria  e  estabelecer  os

critérios dessa proteção. 

Dado  o  contexto  em  que  se  vive,  tal  medida  é  urgente,  não  só  para  proteger  a

trabalhabilidade dos cidadãos, mas também para incluí-lo dentro de alguma proteção previdenciária/

securitária que resguarde saúde, aposentadoria e desalento profissional.  

Alguns  diplomas  legislativos  ou  medidas  de  Governo  buscam  a  modernização  da

legislação para adequá-la ao novo mundo do trabalho, mais ainda de forma muito tímida e sem

cuidar da proteção securitária necessária, notadamente relativa a Previdência Social. Ainda assim,

muita resistência se faz às mudanças legislativas ao argumento de que está se implementando o

retrocesso social. 

A vedação ao retrocesso social possui íntima e intuitiva relação com a segurança jurídica.

Serve de instrumento protetor, pilar do Estado de Direito democrático, em razão de servir de limite

a atuação regressiva relativamente a direitos já conquistados na seara social. 

Não encontra assento explícito na ordem constitucional brasileira, o que não afasta sua

aplicabilidade a  partir  da interpretação constitucional  e  com base no princípio da dignidade da

10 Artículo  40  (...)  2.  Asimismo,  los  poderes  públicos  fomentarán  una  política  que  garantice  la  formación  y
readaptación  profesionales;  velarán  por la  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo y garantizarán  el  descanso  necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
11 Artículo 4.  Derechos laborales.  (...)   2.  En la  relación de trabajo,  los  trabajadores  tienen derecho.  (...)  b)  A la
promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en
el  puesto  de  trabajo,  así  como  al  desarrollo  de  planes  y  acciones  formativas  tendentes  a  favorecer  su  mayor
empleabilidad
12 A vontade estatal em proteger o direito ao trabalho se denota, inclusive, pela quantidade de vezes que a palavra
“formación” aparece no Estatuto de los Trabajadores. São 99 oportunidades. 
13 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
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pessoa humana visando manter o patamar civilizatório estabelecido pela própria Constituição. A

este respeito, BARROSO (2001, p. 158) destaca que “por este princípio, que não é expresso, mas

decorre  do  sistema  jurídico-constitucional,  entende-se  que  se  uma  lei,  ao  regulamentar  um

mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da

cidadania e não pode ser absolutamente suprimido”.

A proibição ao retrocesso social não se resume a concretização dos direitos sociais pela

edição  de  normas  infraconstitucionais,  embora  seja  com  este  enfoque  tratada  neste  artigo.  A

vedação ao retrocesso social visa manter os níveis gerais de proteção social proporcionados pelo

Estado, em normas com caráter programático, limitador da ação estatal ou mesmo que conferem

direitos subjetivos. Em tese, os defensores dessa ideia, entendem que todo trabalhador deveria estar

sujeito às normas da CLT, relativas ao trabalho subordinado, o que não encontra respaldo social pela

organização da atividade laboral e dos meios produtivos, especialmente em tempos de economia

colaborativa e plataformas digitais. 

Sem dúvida, vive-se em um momento em que se deve pensar em proteger o trabalho ou a

capacidade de exercer atividade laboral dos cidadãos.

Há de se ter redobrada atenção na análise da eventual vedação ao retrocesso social para não

tornar  inflexível  a  legislação  ordinária,  tampouco  a  ordem  constitucional,  a  fim  de  alcançar

equilíbrio  entre  a  indispensável  estabilidade  constitucional  e  a  necessária  adaptabilidade  da

Constituição  à  realidade  do  momento  histórico  em que  analisada.  Não  se  pode  exigir  que  as

próximas e  futuras  gerações  fiquem adstritas aos princípios  e valores  fixados pelo Constituinte

noutro momento histórico (SARLET, 2015, p. 436).

A verificação da existência do retrocesso social pauta-se pela hermenêutica constitucional

a fim de encontrar a solução que mais se aproxime do caráter social erigido nas Constituições para

que  as  normas  eventualmente  existentes  no  ordenamento  jurídico  não  limitem  ou  obstem  a

concretude de direito fundamental ou mesmo dos princípios que fundamentam a República, mas ao

mesmo tempo se adequem à realidade social em que inseridas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer  do presente ensaio,  apontou-se a  ocorrência da evolução do trabalho e de

como as atividades foram, pioneiramente, substituídas por rústicas máquinas, bem como que estas

inovações já não mais representam o maior desafio.

As novas  tecnologias,  notadamente  a  inteligência  artificial,  ainda em desenvolvimento,

está se aproximando cada vez mais do dia a dia do trabalhador e das empresas, mostrando que, num
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futuro  próximo,  haverá  significativa  alteração  na  forma  como  os  trabalhos/empregos  serão

desempenhados e de como isso afetará determinados postos de trabalho e a economia global.

De qualquer sorte, se por uma face, poderá haver a defesa de que qualquer nova tecnologia

culmina na eliminação de vagas de trabalho, essa não deve prevalecer (ALVES, 2012), pois há de

ser levado em consideração que o trabalhador, como objeto de proteção, poderá não mais exercer

sua remota atividade, mas terá seu emprego protegido, podendo inclusive receber alterações que

lhes sejam menos penosas que o desemprego (SANTOS, 2015, p. 106).

Um sistema que utiliza inteligência artificial pode armazenar e analisar bilhões de dados,

realizar  automaticamente tarefas  com base nessa análise,  fechar  acordos,  vender,  controlar  uma

linha de produção etc., mas não é capaz de criar estratégias do zero. Além disso, tudo o que envolve

humanização,  sentimentos  como  empatia  ou  características  como  dedicação,  mesmo  em  um

contexto onde a IA se espalhe, ainda dependerá de uma interação entre o homem e a máquina.

Empregos como os conhecemos hoje se transformarão, muitos inclusive deixarão de existir, mas

tantos outros novos surgirão.

A questão é, os novos empregos que usam inteligência artificial poderão, de fato, superar a

quantidade de empregos que deixarão de existir por causa dela, gerando ainda mais oportunidades

no mercado, e a partir disso deverá ser aberta uma discussão e delimitação dos riscos e limites,

legais e éticos, em que deverá ocorrer.

Soluções como Renda Básica Universal e Ativos Básicos Universais podem ser analisadas

pelo governo como maneiras de oferecer uma rede de proteção aos cidadãos que os permita transitar

para novos empregos (FUTURE LAB, 2017).

Sem dúvida, carece o Brasil de regulação legislativa, ao exemplo da Espanha, para tornar

claro o tipo de contrato que se submete o trabalhador autônomo, evitando discussões infindáveis no

Poder  Judiciário  bem  como  proporcionando  segurança  jurídica  para  empreendedores  e

trabalhadores.  De  outro  lado,  essa  nova  relação  laboral  autônoma  também  carece  de  alguma

proteção, notadamente voltada a aposentadoria, seguridade social e desalento, na hipótese de perda

do trabalho. Seriam os três principais pilares da proteção do trabalho. Contudo, isso não elimina a

responsabilidade do Estado implementar políticas públicas, inclusive para serem administradas e

desenvolvidas  pelas  empresas,  no  sentido  de  desenvolvimento  e  capacitação  profissional  dos

trabalhadores, especialmente aqueles arraigados ao sistema empregatício do século passado. 

São,  com certeza,  questões  a  serem reguladas  e  experimentadas,  a  fim de que  limites

legais, morais e éticos possam definidos e projetados com maior segurança buscando-se a adequada

proteção  para  os  trabalhadores  autônomos,  notadamente  relativas  a  seguridade  social  (saúde  e

aposentadoria) e indenização compensatória na hipótese de falta de trabalho, em vez de deixar ao
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encargo do Poder Judiciário a busca pelo enquadramento de qualquer relação como se de emprego

fosse. 
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COMO PREPARAR PESSOAS PARA PERTENCER E INTEGRAR O
MERCADO DE TRABALHO NA SOCIEDADE 4.0*

HOW TO PREPARE PEOPLE TO BELONG AND INTEGRATE THE JOB
MARKET IN SOCIETY 4.0?

Wilson Engelmann1 e Patricia S. Martins2

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo suscitar reflexões sobre quais condições é possível
estar preparado para pertencer e integrar o mercado de trabalho em constante metamorfose, como
da chamada sociedade 4.0. Assim, busca identificar os desafios que devem ser enfrentados, refletir
sobre  as  competências  que  são  relevantes  para  inserção  e  manutenção  do  trabalhador  e,  as
condições anteriores a sua integração ao mercado de trabalho, através do ensino regular, técnico ou
superior.  Diante  desta  perspectiva,  é  necessário  abordar  conceitualmente  algumas  categorias
conceituais  relacionadas  a  sociedade  4.0  e  a  metamorfose  social  da  qual  é  resultante.  Neste
caminho, importa lançar o olhar sobre as perspectivas das relações sociais  no âmbito público e
privado, a partir da ideia de verdade e pós-verdade, que tangencia as relações sociais e laborais. Por
fim,  abordar  as  questões  específicas  do  ensino  voltado  a  inovação  e  novas  tecnologias,  as
competências  e  os  possíveis  temores  de  que  as  atividades  laborais,  estejam  de  tal  modo
transformadas que,  as novas tecnologias,  a Inteligência Artificial,  seus aplicativos e algoritmos,
substituam  a  presença  humana  nos  ambientes  laborais.  Para  atingir  este  objetivo  se  utiliza  a
metodologia  fenomenológico-construtivista  com  técnica  de  pesquisa  bibliográfica  a  artigos
publicados em revistas e periódicos, livros e publicações de diversas áreas do saber. 

PALAVRAS CHAVE: Sociedade 4.0; Mercado de Trabalho; Pós-verdade.

ABSTRACT: This paper aims to raise reflections on what conditions it is possible to be prepared to
belong to and integrate the labor market in constant metamorphosis, as the so-called society 4.0.
Thus, it seeks to identify the challenges that must be faced, to reflect on the skills that are relevant
to the insertion and maintenance of the worker, and the conditions prior to their integration into the
labor market, through regular, technical or higher education. Given this perspective, it is necessary
to  conceptually  address  some  conceptual  categories  related  to  society  4.0  and  the  social
metamorphosis from which it results. In this way, it is important to look at the perspectives of social
relations in the public and private spheres, from the idea of truth and post-truth, which touches
social and labor relations. Finally, addressing the specific issues of innovation and new technology
education, skills and possible fears that work activities are so transformed that new technologies,
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Artificial Intelligence, its applications and algorithms replace human presence in the workplace. To
achieve  this  goal,  the  phenomenological-constructivist  methodology with  bibliographic  research
technique is used to articles published in magazines and periodicals, books and publications from
various areas of knowledge.

KEYWORDS: Society 4.0; Job market; Post truth.

1 INTRODUÇÃO

Se está  vivendo no contexto da chamada Quarta  Revolução Industrial,  segundo estudo

publicado  por  Klaus  Schwab  (2018).  Esse  período  histórico  traz  a  convergência  de  diversas

tecnologias,  como  a  inteligência  artificial,  nanotecnologias,  internet  das  coisas,  impressão  3D,

dentre  outras.  Uma  grande  inovação  é  a  chamada  indústria  4.0,  onde  toda  a  produção  está

interligada em rede, fazendo com que se tenha mais eficiência, mas com a ausência gradativa do

trabalhador  humano,  substituído  pelo  robô  (ROSS,  2016).  Tais  movimentos  interconectados

provocam uma “metamorfose do/no mundo”, sendo Ulrich Beck (2018). Vale dizer este capítulo

pretende estudar, ainda que brevemente, essas conexões tecnológicas e sociais, produzindo efeitos

não imaginados anteriormente.

Por  meio  de  pesquisa  exploratória  e  bibliográfica,  se  busca  estudar  alguns  desafios  e

impactos que poderão ser gerados pela indústria 4.0. Não se prega alarmismo, mas a estruturação de

um horizonte de sentido para daqui a frente, para que cada empregado tenha uma abertura para a

qualificação ou requalificação. Esse se vislumbra como um caminho importante para mitigar os

efeitos sociais da implementação acelerada do novo perfil da indústria, orientada pela convergência

das tecnologias acima referidas.

2 SOCIEDADE 4.0: A METAMORFOSE QUE ATINGE O MERCADO DE TRABALHO

O  que  nos  espera  amanhã?  O  que  devo  fazer  para  estar  incluído  nos  benefícios  das

transformações  sociais  que  atingem  o  mercado  de  trabalho?  Em  uma  sociedade  em constante

transformação,  em  que  não  somente  os  meios  de  comunicação  possibilitam  novas  formas  de

convivência,  mas  também,  em razão  das  novas  tecnologias,  as  relações  jurídicas  no  ambiente

público e privado se alteram, importa refletir sobre qual momento desta metamorfose a sociedade

está  vivendo.  Embora  não  seja  efetivamente  possível,  frear  o  desenvolvimento  e  analisar  seus

resultados, para fins de fomentar as reflexões, a presente proposta envolve um recorte fotográfico

do atual status social e, mais importante do que apenas capturar a fotografia desta sociedade, é

compreender  quem são  os  personagens  envolvidos,  o  que  fazem,  como  se  preparam para  tais
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vivências  e,  de que modo buscam a manutenção de seus  espaços no curso das  transformações

(FRANKLIN, 2017).

Neste sentido, de estar atento as novas conformações sociais e laborais, os setores público

e privado são afetados e, buscam surfar nesta nova onda de metamorfose, capturando o máximo de

proveito possível. Esse também é o tema central do livro em homenagem aos 20 anos de docência

da  Profa.  Denise  Pires  Fincato  (2019),  onde justamente  são estudados,  sob  variados vieses,  as

relações entre as novas tecnologias, o processo e a relação de trabalho.

O Estado da Bahia, em dezembro de 2019, por ocasião da IV Conferência Estadual de

Ciência, Tecnologia e Inovação: Bahia Sociedade 5.0, tratou de delimitar os interesses do poder

público neste novo cenário, social e laboral, ao manifestar na publicação do Caderno de Abertura

(2019, p.3):

o momento não poderia ser mais oportuno. Vivemos numa era na qual a ciência e
as tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, reestruturando as
relações  produtivas  e  impactando  diretamente  nas  condições  para  o
desenvolvimento e qualidade de vida (SECTI, 2019, p.3).

Tal afirmação concorre com as concepções de Beck, ao tratar de metamorfose social. Beck

(2016, p.79) considera que as novas conformações resultantes deste processo de desenvolvimento

social, tecnológico, científico e econômico que surge no contexto da globalização, “abrangente, não

intencional, não ideológica, que se apodera da vida diária das pessoas, está acontecendo de maneira

quase  inexorável,  com uma enorme aceleração que  supera  constantemente  as  possibilidades  de

pensamento e ação”.

Para Beck (2016, p.18):

A internet  é  um  exemplo  disso.  Primeiro  ela  cria  o  mundo  como unidade  de
comunicação. Segundo, cria humanidade simplesmente oferecendo o potencial de
interconectar literalmente o mundo. É nesse espaço que as fronteiras nacionais e
outras  são  renegociadas,  desaparecem e  depois  são  reconstruídas  –  isto  é,  são
“metamorfoseadas”.

Beck (2016, p.19) ainda diz que “a metamorfose do mundo significa que a ‘metafísica’ do

mundo está mudando”, e o autor ainda faz uma referência ao fato de que tais transformações não

significam  dizer  que  “Estados-nação  se  dissolvem  e  desaparecem,  mas  que  as  nações  são

metamorfoseadas”, as “fronteiras se tornaram líquidas e flexíveis, precisam se (re)inventar, girando

em torno das novas estrelas fixas de ‘mundo’ e ‘humanidade’ (BECK, 2018, p.20) em analogia a

Virada Copernicana.

 Em razão disto considera que esta metamorfose que está em ebulição diante dos nossos

olhos é praticamente fora do alcance de conceituação de uma teoria social  e,  comenta que em
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muitos casos este fenômeno acaba por criar ainda mais assimetrias sociais, pois os pobres não tem

acesso aos meios que poderiam oportuniza-los enquanto os ricos,  com acesso ilimitado, podem

escolher onde investir, aumentando ainda mais sua riqueza.

Assim cabe refletir de que modo estaríamos preparados para vivenciar esta metamorfose e

explorar o máximo as suas vantagens sem abrir mão da cautela necessária em face dos riscos que

estão sendo gerados no bojo deste desenvolvimento. 

Importa que o desenvolvimento surja e ocorra, de maneira a respeitar os direitos humanos,

assegurando a vida, saúde e meio ambiente pode representar um primeiro passo de garantia destes

bens jurídicos já tutelados.

Porém  não  basta  entender  que  as  mudanças  ocorridas  estão  afetando  todas  as  mais

diferentes áreas da existência humana (social, individual, laboral, etc), é necessário compreender o

que consiste esta sociedade 4.0, em que momento passamos a estar nesta dimensão social e laboral,

para somente então estarmos apropriadamente munidos das informações pertinentes e necessárias

para assegurar êxito nos processos decisórios envolvidos (ANTÚNEZ GONZÁLEZ, 2019). 

Falar  da  sociedade  4.0  significa  contextualizar  o  fenômeno  dentro  das  anteriores

transformações ocorridas no bojo das revoluções industriais. “A primeira Revolução iniciou entre

1760 e 1840, na Inglaterra, com a substituição progressiva dos métodos artesanais por máquinas e

ferramentas, pela exploração e outros biocombustíveis, e pelo uso crescente da energia do vapor”

(COELHO, P.M.N.; 2016, p.14), enquanto a segunda revolução ocorrida no pós segunda guerra, foi

marcada pelas “evoluções significativas da indústria química, elétrica e do aço, assim como um

aprimoramento significativo das técnicas existentes”; a terceira revolução industrial, ocorrida entre

1950 e 1970, foi identificada e caracterizada pela revolução digital, com a “proliferação e uso dos

semicondutores, computadores, automação e robotização em linhas de produção com informação

armazenada e  processada  de forma digital,  as  comunicações,  os  telefones  móveis  e  a  internet”

(COELHO, P.M.N.; 2016, p.14), e por fim, no início do século XXI com o

desenvolvimento da internet,  sensores cada vez mais pequenos e potentes,  com
preços  cada  vez  mais  acessíveis  [...]  a  capacidade  das  máquinas  aprenderem e
colaborarem criando gigantescas redes de “coisas”, iniciou se uma transformação
na indústria, cujo impacto na competitividade, na sociedade e na economia será de
tal forma que irá transformar o mundo tal como conhecemos (COELHO, P.M.N;
2016, p.14)

A distinção entre os processos de transformação ocorridos até então e,  o que agora se

identifica  como da  Indústria  4.0 é  a  velocidade  com que tais  transformações  impactam a  vida

humana, transformações que acontecem na sociedade, na economia, nos valores, na forma como as
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pessoas se relacionam, como escolhem seus produtos e serviços, os contratos de compra e venda, as

comunicações nas redes sociais, entre outras (IGLESIAS CABERO, 2017). 

O mercado de trabalho não está alheio a estas transformações e requer que os trabalhadores

estejam  preparados  e  saibam  quais  competências  devem  ser  fomentadas  para  ocuparem  seus

espaços laborais.

3 COMO PREPARAR PESSOAS PARA A REALIDADE 4.0?

Neste contexto de metamorfose social,  conceitos antes consolidados estão em xeque, e,

necessitam ser repensados. As novas conformações sociais modificaram as formas de interações,

bem retratado no livro Ética e Pós-verdade, característica marcante da sociedade em metamorfose,

Dunker  comenta  que  na  atualidade  está  cada  vez  mais  difícil  “escutar  o  outro,  assumir  a  sua

perspectiva, refletir, reposicionar-se e fazer convergir as diferenças” (2017, p.28) e indica que as

novas  conformações  sociais  acabam facilitando  a  esfera  individual  do  ponto  de  vista  de  suas

próprias realizações e das suas interações. O individuo pode satisfazer-se sem a necessidade de

interação com o outro (ao clicar sobre as opções de sites virtuais, pode escolher desde a comida que

deseja  até  o  filme),  a  forma  de  comunicação  também  se  alterou,  o  que  antes  dependia

essencialmente da comunicação escrita, agora impacta a realidade, pois, as informações acerca das

pessoas, já vem em blocos prontos, nos quais é possível identificar muito mais do que a simples

identidade, mas o grupo a que pertence, as preferências, as competências, as informações vem em

bloco. 

Dunker ainda comenta que “Isso se aplica tanto ao espaço público como em suas novas e

inesperadas conformações digitais, quanto ao espaço privado das relações amorosas ou amistosas,

passando pelas relações laborais e institucionalizadas” (DUNKER et al; 2017, p.28). 

As principais características desta nova forma de vida na sociedade 4.0 é marcada pela

aceleração,  o  traço  icônico,  e,  pela  demanda  funcional.  A aceleração  que  se  traduz  em  uma

“performance do resultado”, levando homens e mulheres a considerar que o efeito prático se impõe

aos meios, e neste contexto as novas tecnologias, em especial aplicadas as comunicações, se tornam

um acervo de instrumentos que excedem o limite de nossas faculdades mentais (DUNKER et al;

2017, p.29).

O traço icônico é marcado pela entrega da informação em pacotes, o todo que uma pessoa

envia a outra que pode conter informações e imagens, o “todo de uma vez” (DUNKER et al; 2017,

p. 29). E por fim, o terceiro traço discursivo da pós-verdade, é a demanda funcional que impõe

saber  o  que  “o  outro  quer  de  nós  em determinada  situação,  de  forma  não  ambígua  e  rápida
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(DUNKER et al; 2017, p.30), esta característica, é o que Dunker chama de “a vida em formato de

demanda”.  Os impactos das novas tecnologias,  das facilidades dos aplicativos,  da comunicação

rápida, da comercialização em escala global, afetam mais do que o cotidiano de homens e mulheres

da pós-verdade, alteram os meios pelos quais vivenciam a experiência laboral e ocupam os espaços

antes destinados à mão de obra humana.

Com isso, se altera a forma como as empresas se posicionam no mercado, a forma de

relacionar-se com o grupo social a que pertence e o que espera de seus trabalhadores. Guilherme

Weege,  CEO do Grupo Malwee,  diz  que “A Malwee tem 51 anos e  todo ano eu ouvia,  desde

criança,  que  o  País  estava  em crise.  A sacada  é  se  manter  relevante  para  os  nossos  clientes,

buscando tomar decisões mais rápidas, ser ágil nos processos de negócios” (WEEGE, Guilherme;

2019, HSM Management Edição 137, p.6), além disso explica que a empresa foi a primeira empresa

brasileira do setor a assinar o Pacto Global da ONU, assumindo publicamente uma meta de redução

de gases de efeito estufa (WEEGE, Guilherme; 2019, HSM Management Edição 137, p.7) e que,

traçou um plano até 2021, que envolve a monta de R$100 milhões e consiste,  em três pilares:

sustentabilidade, eficiência operacional e varejo e consumidor.

A fala de Weege, acompanha as características da sociedade narrada no contexto da pós-

verdade, em especial quando se lê sobre decisões rápidas e eficiência operacional, que remete a

aceleração, ao traço icônico e a demanda funcional com sua performance do resultado. 

Em que momento as pessoas podem se considerar preparadas para atender as demandas do

mercado de trabalho,  que,  invariavelmente  se  apropria  das  peculiaridades  da sociedade 4.0 em

constante metamorfose, para explorar o máximo possível de resultados? É clara a necessidade de se

reestruturar  os  meios  de  compartilhar  o  conhecimento,  através  de  novas  formas  de  ensino  e

refletindo acerca da inserção de conteúdos sobre inovação e tecnologia, desde as séries iniciais e,

não somente no ensino profissionalizante específico (DELGADO, 2019).

 Todos os dias as tecnologias se inserem no contexto individual em uma relação em que

homens e mulheres figuram como consumidores das suas facilidades. Este deveria ser o fundamento

pelo qual o ensino, em qualquer área do saber, necessita estar aberto a tratar destas temáticas. Com

isso, descobrir novas tendências pedagógicas e técnicas transdisciplinares capazes de fomentar as

aptidões e lançar luz sobre as competências humanas, adequadas a manutenção de seu lugar no

ambiente do trabalho (DÍAZ ALABART, 2018).

Assim,  é  correto  afirmar  que  “na  atualidade  o  discurso  sobre  aprendizagem,  escola  e

educação deve estar conectado com o cenário da indústria,  da tecnologia e da inovação social”

(ALARCON  et  al;  2018,  p.2)  e  que  a  educação  deve  ser  pensada  em rede,  sendo  esta  “uma

educação  estendida  por  toda  a  rede  (física  e  virtual)  que  tem  como  base  as  mídias  digitais
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interativas. Uma educação integral, holística e complexa”. De tal modo que envolva a “utilização da

internet,  aplicativos,  mídias,  como  espaço  de  diálogo,  interatividade  e  reelaboração  das

informações,  transformando  o  conhecimento  em  um  instrumento  de  cibercidadania”  (SOUZA,

2015, p. 23), entretanto, importa refletir também, que algo além da capacidade técnica pode estar

envolvido neste processo de adaptação humana, ao novo cenário do mercado de trabalho. Assim

como na educação as redes, aplicativos, mídias e a inteligência artificial pode contribuir para o

acréscimo de informações relevantes, há um espaço para o qual os atributos humanos podem e

devem fazer toda a diferença.

No  texto  “A  essência  do  Aprendizado”,  Graziela  Moreno,  diretora  de  marketing  e

comercial da HSM Management, comenta que “refletir sobre questões humanas que norteiam o

aprendizado  é  fundamental  para  criarmos  o  futuro  no  qual  queremos  viver”(2019,  HSM

Management Edição 137, p.98), para Moreno os processos de aprendizagem passam por criteriosos

mecanismos de tomadas de decisão, os estados emocionais são tão relevantes quanto a técnica,

envolvem responder a questões como “como estou lidando com as minhas emoções”, e ressalta que

o  “estado  de  presença”  são  determinantes:  “o  quanto  estamos  verdadeiramente  presentes  e

conectados com os desafios e as oportunidades reais do dia a dia? Buscamos trabalhar o estado de

presença  que  nos  permite  ter  uma  “visão  de  helicóptero”?  Honramos  o  aqui  e  agora,  sendo

protagonistas de nossas trajetórias?” (MORENO, HSM Management Edição 137, p.98).

A fala de Moreno mostra um caminho oposto àquele cujas demandas de uma sociedade

4.0, impõe como regra, as exigências sociais e da indústria 4.0 reduzem as expectativas sociais para

o  mercado  de  trabalho  de  modo  desafiador,  trágico,  iminente  e  inevitável,  contudo  através  do

fomento à capacitação, novas formas de ocupar os espaços no mercado de trabalho podem surgir e

indicar que o caminho inevitável do desenvolvimento tecnológico, não precisa necessariamente ser

cruel, mas resiliente aos novos meios de produção, comunicação e interações entre a Inteligência

Artificial e humanos, para possibilitar a inserção em um mercado de trabalho em metamorfose,

produzindo  a  homens  e  mulheres  não  necessariamente  a  sensação  de  exclusão  em  razão  das

tecnologias, mas de pertencimento a um todo que está em constante transformação e deve, estar à

disposição da sociedade para extrair desta nova realidade, os benefícios que promete.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar o estudo, se pode constatar há um movimento de transformações sociais, que

Ulrich Beck denomina de metamorfose, e que ocorre em todos os aspectos sociais possíveis de
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serem observados: na economia, nas ciências, tecnologias e até mesmo nas relações individuais; e

também envolve também, transformações no ambiente público e laboral.

É  possível  verificar  que  no  contexto  de  uma  sociedade  e  indústria  que  se  adapta

rapidamente aos novos perfis de consumo e tecnologias, importa buscar meios de compartilhamento

do conhecimento capazes de acompanhar e habilitar as pessoas a estarem aptas as novas exigências.

Ao mesmo tempo, se pode verificar que algumas características da sociedade 4.0, imposta pela

indústria 4.0, modificaram as interações sociais desde o âmbito individual até os espaços laborais.

Fato  que  resulta,  diante  do  descompasso  entre  o  ensino  e  a  indústria,  em exclusão  de  parcela

significativa de trabalhadores. 

Em contrapartida, entender como a realidade da sociedade da pós-verdade vivencia suas

experiências e, vislumbrar possibilidades de adaptação a novos instrumentos educacionais como

meio de equilibrar a desigualdade entre o que é exigido no mercado de trabalho e, o aprendizado

destas pessoas que estão inseridas no mercado.

Porém, não apenas adaptar as novas formas de comunicação com a utilização de mídias,

aplicativos, ferramentas virtuais de comunicação, mas também, fomentar e desenvolver habilidades

e atributos que parecem estar em segundo plano, neste cenário tecnológico, como as questões que

envolvem a inteligência emocional. Neste ponto salienta-se que, o mero uso das ferramentas não

representa efetivamente a adequação do ambiente do ensino ao novo contexto de comunicação. Que

por si só, poderá representar no máximo uma nova forma de estender a comunicação, de atingir

outros públicos, mas mais que isso, integrar tais ferramentas no ensino, significa também dizer das

possibilidades de interações através delas, como forma de integrar o contexto educacional e laboral.

Em um movimento de real adaptabilidade das realidades sociais no contexto do trabalhador.

Logo, a chamada metamorfose social, tanto no âmbito público quanto no privado, impacta

as relações de consumo, interações entre indivíduos e o próprio Estado e,  as relações laborais.

Assim, diante de um contexto de real apropriação, pelas pessoas, das inovações tecnológicas, se

espera  que  seus  reflexos  ultrapassem  os  limites  individuais  e  abarquem  inclusive  o  ambiente

laboral.

As  aptidões  humanas  que  não  são  reproduzíveis  pelas  ferramentas  de  inovação  e

tecnologia,  ganham relevância,  para  tornar  o  caminho da permanência no mercado de trabalho

menos  tenso,  melhor  adaptável  e  resulte  na  efetiva  inserção  de  homens  e  mulheres  com suas

capacidades produtivas e suas qualidades em um ambiente que inovação e tecnologia pertençam a

sociedade sem ser vista como excludentes da presença humana no mercado de trabalho.
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O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO NA
ERA DIGITAL: MUDANÇA DE PARADIGMA 

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL VALOR SOCIAL DEL TRABAJO EN
LA ERA DIGITAL: CAMBIO DE PARADIGMA 

Denise de Oliveira Horta1 e Jonatan Teixeira de Souza2

RESUMO:  Este artigo discorre sobre o princípio fundamental do valor social do trabalho, suas
características  e  aplicação  na  era  digital.  O  estudo  inicia  discorrendo  acerca  dos  princípios
fundamentais, suas características e a inclusão do valor social em posição de destaque no arcabouço
constitucional.  O  artigo  também  aborda  os  impactos  da  tecnologia  no  trabalho  humano,
apresentando  o  contexto  da  quarta  revolução  industrial,  também  chamada  “era  digital”  e,  na
sequência, discorre sobre a mudança de paradigma concernente à remuneração do trabalho prestado,
que deixa de ser preponderantemente sobre o tempo à disposição e volta-se à produtividade do
trabalhador. Posteriormente, o estudo situa a importância do valor social do trabalho na era digital, à
luz do duplo conceito da palavra trabalho, que inicialmente era sinônimo de fardo e, posteriormente,
passou a  dizer  respeito  à  dignidade.  Nesse passo,  o  artigo pondera quanto ao fim do trabalho,
considerado seu viés dignificante da atuação humana e os esforços de organizações internacionais,
como a OIT, para valorizar o trabalho como pilar fundamental da dignidade humana, especialmente
nos países em desenvolvimento, para que não se torne motivo de sofrimento e adoecimento do
trabalhador. O método de abordagem utilizado é o dedutivo com natureza exploratória, porquanto
parte-se de conceitos doutrinários e legais, utilizando-se, também, reportagem e matéria jornalística
acerca do tema.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; valor social do trabalho; era digital.

RESUMEN:  Este  artículo  discute  el  principio  fundamental  del  valor  social  del  trabajo,  sus
características  y  aplicación  en  la  era  digital.  El  estudio  comienza  discutiendo  los  principios
fundamentales, sus características y la inclusión del valor social en una posición prominente en el
marco  constitucional.  El  artículo  también  aborda  los  impactos  de  la  tecnología  en  el  trabajo
humano, presentando el contexto de la cuarta revolución industrial, también llamada "era digital", y
luego discute el cambio de paradigma con respecto a la remuneración del trabajo realizado, que ya
no  es  predominantemente  tiempo  disponible  y  se  refiere  a  la  productividad  del  trabajador.
Posteriormente, el estudio sitúa la importancia del valor social del trabajo en la era digital, a la luz
del  doble  concepto  de la  palabra  trabajo,  que inicialmente  era  sinónimo de cargas,  y  luego se
convirtió  en  una  cuestión  de  dignidad.  En este  paso,  el  artículo  considera  el  final  del  trabajo,
considerada  su  parcialidad  digna  de  acción  humana  y  los  esfuerzos  de  organizaciones
internacionales, como la OIT, para valorar el trabajo como un pilar fundamental de la dignidad
humana,  especialmente  em  países  em  desarollo,  para  que  no  se  convierta  en  una  razón  de
sufrimiento  y  enfermedad  del  trabajador.  El  método  de  enfoque  utilizado  es  el  deductivo  con
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Advogado trabalhista. Contato: jonatan@siegmannadvogados.com.br
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naturaleza  exploratoria,  ya  que  se  basa  en  conceptos  doctrinales  y  legales,  utilizando  también
reportajes y material periodístico sobre el tema.

PALABRAS CLAVE: tecnología; valor social del trabajo; era digital.

1 INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  pretende  analisar  como  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da

comunicação afetam o trabalho humano, sobretudo quanto ao princípio fundamental do valor social

do trabalho, previsto no art. 1º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Sabe-se da

grande influência que as novas tecnologias exercem sobre boa parte das atividades humanas, sendo

o trabalho uma das áreas mais afetadas. Ao mesmo tempo, é incontestável a impossibilidade de

barrar  a  evolução  tecnológica,  cuja  finalidade,  sem dúvida,  é  o  aprimoramento  das  atividades

humanas.

Todavia,  nem sempre é  possível  ao homem acompanhar,  no mesmo ritmo,  a  evolução

tecnológica.  Assim, os impactos da tecnologia no trabalho humano,  com destaque às principais

mudanças ocorridas nas últimas décadas, apresentam tanto desafios quanto soluções ao mundo do

Direito e do trabalho, mas, sem dúvida,  sempre devem ser analisados pelo prisma do princípio

fundamental do valor social do trabalho, tendo em vista sua importância e a relação com outros

princípios fundamentais, como a livre iniciativa e a dignidade humana.

O  presente  trabalho,  considerando  o  contexto  acima,  busca  apresentar,  sem  pretensão

exaustiva, possíveis soluções para lidar com o avanço tecnológico no mundo do trabalho, a partir do

cenário globalizado atual, em que se reconhecem os impactos da quarta revolução industrial, porém

sem prejuízo da importância da valorização da dignidade humana, por meio do trabalho, como

forma de pertencimento do trabalhador à sociedade.

2 PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO

Os  princípios  fundamentais  são  normas  estruturais  do  Estado  democrático  de  direito,

constituindo-se como fundamentos axiológicos da ordem jurídica. São vinculantes a todo o sistema

jurídico e possuem, desde logo, eficácia e aplicabilidade (SARLET; MARINONI; MITIDIERO,

2019). “Por princípios fundamentais entendem-se os critérios ou as diretrizes basilares do sistema

jurídico,  que  se  traduzem  como  disposições  hierarquicamente  superiores  -  do  ponto  de  vista

axiológico - às regras.” (FREITAS, 2010, p. 273. grifo no original).
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Guastini (2009) destaca duas características dos princípios, a saber: I. quanto à sua posição

no sistema jurídico, são normas fundamentais (“elemento essencial”, “fundamento axiológico” e

“norma  evidentemente  justa”)  e,  II.  quanto  ao  seu  conteúdo,  são  normas  estruturalmente

indeterminadas  (caracterizadas  por defeasibility,  ou seja,  não exaustividade de condicionantes e

exceções, e generalidade, exigindo, destarte, outras normas que o concretizem e possibilitando sua

execução de diversas maneiras).

A Constituição do Brasil é considerada uma constituição principiológica, contando em seu

texto com princípios fundamentais  expressamente positivados e implicitamente positivados,  que

atuam como “critério material para a interpretação e integração do direito infraconstitucional, mas

também,  especialmente  no  caso  dos  princípios  fundamentais,  para  a  interpretação  da  própria

constituição.” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 264).

O valor  social  do  trabalho  é  um dos  fundamentos  da  República  Federativa  do  Brasil,

estando  previsto  no  artigo  1º,  IV,  da  Constituição  (BRASIL,1988),  ao  lado  da  livre  iniciativa.

Ambos os princípios possuem posição axiológica idêntica, não havendo hierarquia entre eles, o que

significa  dizer  que  o  capital  e  o  trabalho  andam lado  a  lado  na  Constituição  e  têm a  mesma

importância para o Estado e para a sociedade. 

A inclusão do trabalho em posição de destaque na Constituição representou uma inovação

em relação às  constituições  brasileiras  anteriores.  O valor  social  do trabalho recebeu status  de

princípio fundamental, passando a ser vetor interpretativo vinculante do Estado brasileiro. 

A valorização do trabalho e da livre-iniciativa assim como o seu caráter  social
foram  elevados  ao  patamar  dos  princípios  políticos  constitucionalmente
conformadores ou princípios constitucionais fundamentais, que se caracterizam por
explicitar  as  valorações  políticas  fundamentais  do  legislador  constituinte,
condensar  as  opções  políticas  nucleares  e  refletir  a  ideologia  da  Constituição.
(BRANDÃO, 2013, p. 129-130. Grifos no original).

Ademais, o art. 170 da Constituição, que está localizado Título VII (Da Ordem Econômica

e Financeira), Capítulo I (Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica), preceitua, no caput: “A

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]” (BRASIL,1988). De

tal modo, reafirma a estreita relação entre capital e trabalho, e, sobretudo, garante que a dignidade

da pessoa humana, mais importante princípio informador da Constituição, seja a finalidade última

de qualquer atividade. Isso também decorre da ideia de que o trabalho não se trata de um produto,

porquanto inseparável da pessoa do trabalhador (SUPIOT, 2016, p. 10).

Assim, pode-se dizer que no cerne do princípio do valor social do trabalho está a ideia

(estabelecida,  inclusive,  na  Constituição  da  Organização  Internacional  do  Trabalho)  de  que  o
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trabalho não é uma mercadoria, uma vez que a relação de trabalho não se resume ao seu caráter

sinalagmático,  devendo  cumprir  uma  função  social  de  proporcionar  ao  trabalhador  seu

pertencimento à sociedade, de forma que se sinta útil e produtivo. 

3 IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO TRABALHO HUMANO

O  trabalho  humano  sempre  foi  influenciado  pela  evolução  tecnológica.  Na  revolução

agrícola (há 12 -10 mil anos), a domesticação de animais possibilitou ao Homem se estabelecer em

aldeias e deixar o nomadismo, resultando no surgimento das primeiras cidades e na urbanização.

Depois,  ao  longo  do  tempo,  o  trabalho  foi  sendo  aprimorado  com  a  criação  de  ferramentas,

culminando com a passagem do trabalho manual para o tear mecânico. 

Na primeira  revolução industrial  (1760-1840),  a  invenção das  máquinas  a  vapor,  e  na

segunda revolução industrial (1850-1945), o surgimento da eletricidade e das linhas de montagem,

foram tecnologias que alteraram profundamente o trabalho, resultando em modificações quanto ao

tempo e à forma de execução do labor, principalmente. A seguir, na terceira revolução (1960-2000),

ou revolução digital, a introdução dos computadores e da internet no ambiente de trabalho criou

oportunidades e desafios, tanto a empregados, quanto a empregadores (SCHWAB, 2016).

Nesse  sentido,  a  lição  de  Castells  (2019,  p.  303)  refere  que  “[o]  amadurecimento  da

revolução das tecnologias da informação na década de 1990 transformou o processo do trabalho,

introduzindo novas formas de divisão técnica e social do trabalho.” Adiante, prossegue:

As máquinas baseadas em microeletrônica levaram toda a década de 1980 para
efetivar sua penetração na indústria, e somente nos anos 1990 os computadores em
rede difundiram-se pelas atividades relacionadas a processamento da informação,
componente principal  do chamado setor  de serviços.  Em meados da década de
1990, o novo paradigma informacional, associado ao surgimento da empresa em
rede, está em funcionamento e preparado para evoluir. (Castells, 2019, p. 303)

Hoje (a partir  dos anos 2000) vive-se a quarta revolução industrial,  que se caracteriza,

principalmente,  pelo caráter disruptivo das tecnologias empregadas, e na qual há uma interação

entre dimensões físicas, biológicas e digitais. Schwab (2016, p. 13) sustenta que a quarta revolução

industrial  é  distinta  das  demais  devido  à  sua  velocidade,  amplitude,  profundidade  e  impacto

sistêmico. “Sem dúvida, é via tecnologia que os grandes saltos e rupturas do desenvolvimento se

processam.  Basta  que  se  mencionem as  grandes  invenções  (escrita,  eletricidade,  internet)  e  se

observe o que lhes sobreveio no campo do trabalho.” (FINCATO, 2018, p. 662. Grifo no original).

Na  era  digital,  destacam-se  as  seguintes  inovações:  biotecnologia,  nanotecnologia,

neurotecnologia, inteligência artificial, machine learning, robótica, internet das coisas, computação
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em nuvem, economia do compartilhamento, big data, cidades inteligentes, blockchain. O impacto

delas no trabalho é indiscutível: desde a substituição de postos de trabalho pela automação e pela

inteligência artificial, passando pelo trabalho por meio de aplicativos (ou plataformas digitais), pelo

uso de chips para controlar empregados, até a utilização de inteligência artificial para recrutamento

e supervisão. 

Diante de tais novidades, cinco tendências para o futuro do trabalho são apontadas por

Richer  (2018):  extrema  fragmentação  do  trabalho,  automatização,  “plataformização”,

individualização e  insubordinação.  Verifica-se  uma propensão à  desterritorialização do local  de

trabalho,  empreendedorismo  (empregado  de  si  mesmo),  flexibilidade  do  tempo  de  trabalho

(desempenho/produtividade), além de uma ausência de separação do tempo entre trabalho e não-

trabalho. A “plataformização”,  por exemplo,  apesar de permitir  certa  autonomia ao trabalhador,

apresenta, por outro lado, a subordinação ao algoritmo: “os trabalhadores não devem seguir mais

ordens, mas sim “regras do programa” e estar disponíveis todo o tempo. Uma vez programados, não

agem  livremente,  mas  exprimem  reações  esperadas  e  inescapáveis.”  (OITAVEN;  CARELLI;

CASAGRANDE, 2018. p. 53).

Segundo Harari (2018, p. 38-39), a quarta revolução industrial ou indústria 4.0 pode “em

breve excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem

utilidade, levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está

preparada para lidar.” As tecnologias digitais mudam rapidamente, e as habilidades humanas não

conseguem, muitas vezes, acompanhar o ritmo. Como resultado, milhões de pessoas estão ficando

para trás.  Suas rendas e empregos estão sendo destruídos,  deixando-os à margem da sociedade

(BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2011). Fala-se na existência de uma massa de analfabetos digitais,

que  serão  (ou  já  são)  desempregados  tecnológicos:  pessoas  sem  acesso  a  qualquer  tipo  de

treinamento ou capacitação para enfrentar as novidades que surgem a todo momento (MOREIRA,

2019).

“[...] a organização social não consegue acompanhar o progresso tecnológico: as
máquinas mudam muito mais velozmente do que os hábitos, as mentalidades e as
normas.  Precisaria  redistribuir  equitativamente  a  riqueza  (que  aumenta)  e  o
trabalho (que diminui); entretanto, alarga-se a distância entre alguns que trabalham
e ganham cada vez mais e outros que são forçados à inércia e à miséria.” (DE
MASI, 2003, p. 15).

Para a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2019),

além das tarefas repetitivas, que tradicionalmente são executadas por máquinas, hoje tarefas mais

complexas  também  estão  se  tornando  automatizadas,  devido  ao  grande  volume  de  dados,  à

inteligência  artificial  e  ao  poder  de  computação  cada  vez  maior.  Novos  trabalhos  estão  sendo
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criados, mas não são semelhantes, em tipo ou qualidade, com os que estão desaparecendo. Por outro

lado, as novas formas de “desumanização do trabalho” podem contribuir para que os seres humanos

se concentrem nos trabalhos mais criativos, constituindo-se em instrumento de libertação, e não em

uma fatalidade (MOREIRA, 2019).

Fincato (2018, p. 662) afirma que o desenvolvimento tecnológico pode ser adverso a um

indivíduo (que perderá seu posto de trabalho, por exemplo), porém benéfico a uma coletividade,

colocando  à  prova  as  condutas  de  organizações  públicas  e  privadas  quanto  à  ponderação  de

princípios fundamentais individuais e coletivos. De qualquer forma, o avanço da tecnologia é uma

realidade e já não é possível cogitar interromper ou diminuir seu desenvolvimento.

4 MUDANÇA DE PARADIGMA

Conforme referido, a evolução tecnológica vem impondo impactantes transformações no

mundo trabalho, algumas já passíveis de constatação, como, por exemplo, a “plataformização” e

outras que ainda aguardam seu desfecho, como é o caso da extinção de grande parte das funções

hoje desempenhadas por profissionais de diversas áreas. Todavia, ainda há uma alteração que enseja

pormenorizada  análise  em razão  de  seus  impactos  no  meio  social  do  trabalhador.  Trata-se  da

alteração da condição de sujeição do trabalhador em face da empresa ou, em outras palavras, do

fato-gerador que justifica a remuneração do empregado.

Com efeito,  a  regra  geral  que  norteou o  legislador  brasileiro  na  década  de  1940 para

remunerar o trabalho prestado era o tempo à disposição. Esse é o comando expresso no artigo 4º da

Consolidação das Leis do Trabalho, que considera “como de serviço efetivo o período em que o

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição

especial expressamente consignada” (BRASIL, 1942). O usual, desde aquela época até o período

mais recente, era o empregado alienar seu tempo em favor do empregador e, quanto mais trabalha,

por óbvio, maior terá sua contraprestação financeira. Isso também significa que o trabalhador fará

jus à remuneração mesmo quando não esteja produzindo, mas pelo simples fato de permanecer à

disposição da empresa.

Na obra “A sociedade em rede”, antes de abordar as mudanças que adiante também serão

brevemente abordadas no presente estudo, Castells (2019, p. 515) descreve o panorama econômico

e social pretérito e parte do atual, referindo que “[a]s sociedades contemporâneas ainda estão em

grande parte dominadas pelo conceito do tempo cronológico, descoberta categórica/mecânica que

E.P P. Thompson, (...), considera importantíssima para a constituição do capitalismo industrial”.
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O fracionamento do tempo e a remuneração proporcional a cada fração permitia ao homem

dosar a medida do trabalho e, da mesma forma, reservar outra parte para o repouso e para a fruição

da vida social. Quanto a esse aspecto, Bauman (2001, p. 37) já sustentava que “o controle do tempo

garantiria o planejamento das ações para o longo prazo, ou seja, os esforços do gerenciamento do

tempo e das  atividades  conduziriam ao progresso da coletividade e  do indivíduo.”.  No mesmo

sentido, Daniela Alves (2014, p. 43) destaca a importância da reflexão “quanto a predominância da

lógica de previsibilidade e longo prazo na organização da vida econômica e social” que prevalecia

até o limiar do século XXI. 

Ocorre  que  as  alterações  do  mundo  do trabalho,  como já  mencionado,  modificaram a

lógica  prevalecente  da  remuneração  em  decorrência  do  tempo  à  disposição.  Essa  alteração  é

apontada por  Byung-Chul  Han (2017a.  p.  23),  que  ao estudar  o mundo contemporâneo e  seus

impactos com o trabalho, sustenta a ocorrência de uma alteração paradigmática da sociedade, que

agora não mais se impõe pela disciplina e obediência, mas sim pelo desempenho e pela produção.

Em outras palavras, o tempo deixa de ser a principal forma de controle e limitação do trabalho, e

sim a produtividade (ALVES, 2014, p. 30).

Prado (2009. p. 71) igualmente reconhece que “[o] trabalho não pode mais ser medido por

unidades de tempo para sua produção. Os fatores que determinam a criação de valor (econômico)

são o ‘componente comportamental e a motivação e não o tempo de trabalho dispendido’”. Ao

discorrer acerca das transformações sociais, Castells (2019. p. 519) constata que a “suplantação do

tempo também está no âmago das novas formas organizacionais da atividade econômica”.

No entanto, o fim da adoção do tempo à disposição como parâmetro para remuneração

resulta em relevantes impactos negativos na vida pessoal do trabalhador, porquanto não permite

abstrair os limites entre o lugar destinado ao trabalho e o lugar do lazer, que acabam cada vez mais

embaçados (ALVES, 2014. p. 45). Nesse diapasão, sinala Han (2017b, p. 88):

A  sociedade  do  desempenho  atual,  com  sua  ideia  de  liberdade  e
desregulamentação,  está  trabalhando  intensamente  no  desmonte  de  barreiras  e
proibições,  que  perfazem  a  sociedade  disciplinar.  As  consequências  são  um
franqueamento total de limites e barreiras, sim, uma promiscuidade generalizada. 

O fim do pagamento do trabalhador em razão do tempo acarreta uma suposta flexibilidade

de horário para a prestação do serviço, o que falsamente pressupõe a ideia de libertação, mas acaba

por jungi-lo a uma jornada que nunca se encerra,  pois,  repita-se, agora o trabalho não mais se

remunera pelo tempo, mas sim pela produtividade. Aliás, com relevante acuidade, Han (2017b, p.

112) destaca que, ao contrário do que se pressupõe, neste novo paradigma o trabalhador não obtém

uma “real liberdade”, porquanto há uma autoexploração de si mesmo, na medida em que os limites
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da jornada são impostos pelo próprio sujeito explorado. Han (2017b, p. 112) ainda destaca, com

razão, que essa autoexploração é mais eficiente do que aquela existente anteriormente, porquanto

agora sugere um sentimento de liberdade. 

Uma  vez  materializada  uma  sociedade  que  preza  pelo  desempenho  acima  de  tudo,

olvidando a condição humana do trabalhador, restam prejudicados, como visto, valores inerentes à

condição humana assegurados no artigo 1º, III, da Constituição, além das garantias asseguradas em

seu  Título  II  (BRASIL,  1988).  Destaca-se,  como  exemplo,  o  trabalho  “uberizado”,  em que  o

trabalhador permanece por longo período à disposição da plataforma em que está cadastrado, na

busca pelo desempenho, em detrimento do completo gozo e desenvolvimento de sua vida particular.

Quanto ao tema, Carina Bicalho (2017, p. 193) exemplifica:

Com  o  aumento  do  número  de  motoristas,  há  tendência  de  diminuição  da
quantidade de transporte de passageiros por unidade de tempo para cada motorista
que, necessariamente, terá que ficar mais tempo a disposição se quiser atingir o
mesmo  patamar  nominal  em dinheiro,  diminuindo,  assim,  o  preço  da  hora  de
trabalho sem reduzir o valor da tarifa. 

Como ilustração, a reportagem de Dolce (2019), narra de maneira impactante a rotina da

motorista  Tatiane,  que  sofreu  burnout  em  decorrência  das  extenuantes  condições  de  trabalho,

porquanto iniciava sua jornada às 6h e estendia até às 18h, com dois curtos intervalos:

Em uma manhã de trabalho, ela já estava rodando havia algumas horas quando
começou a sentir uma forte tontura. Na ansiedade para cumprir a meta, jogou água
no rosto e  continuou dirigindo.  Após mais  dois passageiros,  Tatiana finalmente
parou para descansar. “Tudo rodou, o estômago embrulhou. Minha mãe me tirou de
dentro do carro, eu nem conseguia falar mais, minha pressão estava 26 por 24”,
conta. Foi o princípio do ataque cardíaco.

As condições do trabalho acima narrados decorrem, logicamente, do que Chaves Júnior

(2017,  p.  106)  chama de  economia da abundância,  que pode ser  sintetizada na ideia  de  que o

comum, o abundante – no caso, a oferta de transporte por aplicativos, o Uber, por exemplo, por

possuir muitos prestadores de serviço – perde valor monetário ou econômico. Inobstante o exemplo

tratar-se de uma relação específica, o trabalho “uberizado”, não se pode esquecer que na era digital

todo o trabalho, inclusive o intelectual, corre o risco de ser extinto e substituído por máquinas, vez

que podem ser ajustadas para produzir acima da capacidade humana.

Como quer que seja, o novo paradigma restitui ao trabalhador certa esfera de autonomia na

prestação do trabalho, a partir da programação de regras preordenadas e até mesmo mutáveis pelos

sistemas  informatizados,  e  ao  trabalhador  é  exigido  que  se  mobilize,  esteja  disponível  e

fundamentalmente produza nos moldes estabelecidos (CARELI, 2017, p. 140). Isso gera um sistema



293

de competitividade que normalmente vem acompanhada da “desestruturação do tempo de trabalho e

da intensificação da jornada” e, sendo o trabalhador indivisível, o tempo de trabalho invade a esfera

privada (CARNEIRO; SILVA; RAMOS, 2018, p. 42).

A derrogação do uso do tempo como controle da remuneração suprime a possibilidade do

trabalhador de planejar o fim da carreira, o que enseja sua exposição a condições inegavelmente

degradantes.  Isso porque no paradigma anterior,  que mantinha foco no tempo à disposição,  era

permitido quantificar o trabalho e planejar o resultado das ações humanas no âmbito profissional,

produtivo e, mais ainda, relativo a mudanças qualitativas na vida das pessoas (ALVES, 2014, p. 30-

31).

Nesse aspecto, Carneiro et. al (2018, p. 21) destacam que o mundo, especialmente no que

tange às relações laborais, não mais se resume a um governo pelas leis, mas por números, ou seja,

“tudo o que acontece no trabalho passar por medidas, por medições quantitativas que medem os

desempenhos, medem os prazos, os custos, o lucro”. Essa corrida pelo desempenho, no entanto,

enseja uma contrapartida, um custo social que não pode ser esquecido.

Nesse diapasão, conforme leciona Freitas (2012, p. 58), os direitos fundamentais sociais

não podem ser submetidos à simplificação mutiladora, mas, ao revés, serem universalizados a partir

da ideia de sustentabilidade.

5 O VALOR SOCIAL DO TRABALHO NA SOCIEDADE DIGITAL

A doutrina há muito reconhece a origem dicotômica da palavra trabalho, que num primeiro

aspecto remete ao castigo bíblico,  à pena,  ao sacrifício e, num segundo, diametralmente oposto

àquele primeiro, diz com o desenvolvimento humano, com a realização, independência e dignidade

do  indivíduo.  A  despeito  da  evolução  humana  e,  consequentemente,  do  labor,  essas  duas

perspectivas do trabalho continuaram a existir, muito embora alternando a prevalência de uma sobre

a outra, conforme o contexto social (RIBEIRO; LÉDA, 2004, p. 77/78). Entretanto, em face das

incessantes  inovações  ora  destacadas  no  presente  estudo,  verifica-se  muitas  vezes  uma  perda

considerável do caráter dignificante do trabalho. Isso ocorre como resultado da “flexibilização” do

Direito do Trabalho, que precariza a condição pessoal, econômica e social do homem trabalhador,

sob o pretexto de “diminuir os custos da produção e de viabilização de uma maior capacidade de

competitividade da empresa no cenário mundial, (...)” (SARLET; GOLDSCHMID, 2015, p. 26).

Imperioso reconhecer, assim, que em certo ponto, no primeiro momento, tem-se o receio de que o

primeiro aspecto etimológico da palavra trabalho passe a prevalecer.
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Ora, se o que se obtém do trabalho, pela perspectiva positiva da palavra, é a dignificação

do ser humano, pressuposto fundamental para a manutenção harmoniosa do sistema social, pelo

raciocínio reverso “um homem sem trabalho é um homem sem honra, sem autoestima, sem amor

próprio,  um ‘zumbi social’,  sem dignidade,  um pária social” (GONÇALVES; LOPES, 2013, p.

135). Nesse sentir, o legislador constituinte redigiu o artigo 193 da Constituição referindo que “[a]

ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”

(BRASIL, 1988).

Contudo, a partir do momento em que o homem não mais logra acompanhar a evolução

tecnológica, a automação, a modernização dos meios de produção, enfim, tudo o que caracteriza a

chamada  quarta  revolução  industrial,  cabe  questionar  se  o  trabalho  será  sinônimo  apenas  de

sacrifício? Será o fim do trabalho como elemento crucial à realização do ser humano? Em resumo,

será o fim do trabalho?

Diante do exposto nos itens  anteriores,  verifica-se a necessidade de uma adaptação do

trabalho humano à era digital. Uma vez que as formas tradicionais de trabalho tendem a desaparecer

ou se modificar, o treinamento e a qualificação dos trabalhadores para as novas atividades torna-se

imprescindível, na medida em que, como visto, o trabalho diz com a dignidade e realização do

cidadão, tanto que seu valor social consta estatuído no artigo 1º, IV, da Constituição (BRASIL,

1988).

A propósito, Amauri Mascaro Nascimento (2001, p. 20) destaca que “o Direito do Trabalho

está sofrendo não é uma mutilação, é uma readaptação das suas funções, o que mais exalta o seu

importante papel de instrumento humanizador do direito econômico”. No mesmo sentido:

O trabalho deve ser analisado tendo em vista o homem, em razão de sua atividade
criadora, já que definido, com acerto, como “o animal” que produz. A par de ser,
para o homem, uma necessidade vital, é também, e aí sua importância maior, o seu
libertador,  tanto  individual  como  socialmente.  (FERRARI;  NASCIMENTO;
FILHO, 1998. p. 15).

Sendo o valor social do trabalho um princípio fundamental do Estado brasileiro, constitui-

se  num dever  a  sua  proteção.  A elaboração  de  políticas  públicas  direcionadas  à  promoção  do

emprego  e  à  qualificação  dos  trabalhadores  é  vital  para  que  os  impactos  da  quarta  revolução

industrial não sejam catastróficos. Já em 2004 Ribeiro e Léda (2009, p. 76), por exemplo, sugeriam

a adoção de políticas públicas que “que possam se contrapor ao poder de destruição das leis do

mercado, que busquem evitar o esvaziamento do valor positivo do trabalho, que tentem impedir a

restrição da atividade laboral, (...), a um espaço de sofrimento e adoecimento”. 
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Para Supiot (2019), a ideia de "fim do trabalho" é absurda, pois representaria o fim da

humanidade como criadora de novos objetos e novos símbolos. Para referido autor, a revolução

digital  não  significa  o  fim do trabalho,  mas  o  fim das  categorias  de  trabalho que a  revolução

industrial projetou sobre a ação humana.  Brynjolfsson e McAfee (2011) não acreditam em uma

obsolescência de todo trabalho humano, e afirmam que há habilidades que são mais valiosas do que

nunca. No entanto, algumas aptidões se tornaram sem valor, e para estas pessoas a corrida é contra

as máquinas. As inovações tecnológicas podem resultar em novas oportunidades, e a inteligência

artificial não só eliminará postos de trabalho, mas também criará outros. (MOREIRA, 2019).

A Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  em seu  relatório  “Trabalhar  para  um

Futuro Melhor”, elaborado pela comissão mundial sobre o futuro do trabalho, propõe três pilares de

ação  para  a  agenda  sobre  o  futuro  do  trabalho:  investimento  nas  capacidades  das  pessoas

(transcender o capital humano para dimensões mais amplas do desenvolvimento das condições de

vida  e  ampliar  as  oportunidades  para  melhorar  o  bem-estar  individual.);   investimento  nas

instituições do trabalho (conduzir  à formalização, reduzindo a pobreza laboral e  garantindo um

futuro de trabalho com dignidade, segurança econômica e igualdade.); e investimento no trabalho

digno  e  sustentável  (investimentos  transformadores  alinhados  com a  Agenda  2030 das  Nações

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável) (OIT, 2019). Cada um desses pilares de desdobra em

diversos objetivos, dentre os quais se pode destacar: 

Garantir o direito universal a uma aprendizagem ao longo da vida que permita às
pessoas  adquirir  competências;  aumentar  os  investimentos  nas  instituições,  nas
políticas e nas estratégias que apoiarão as pessoas durante as transições do futuro
do trabalho; oferecer proteção social universal desde o nascimento até a velhice;
ampliar  a  soberania  sobre  o  tempo;  assegurar  a  representação  coletiva  de
trabalhadores  e  empregadores  através  do  diálogo  social;  potenciar  e  gerir  a
tecnologia a favor do trabalho digno; promover investimentos em áreas-chave para
o trabalho digno e sustentável; rever as estruturas de incentivos às empresas a favor
de  abordagens  de  investimento  de  mais  longo  prazo;  explorar  indicadores
adicionais de desenvolvimento humano e bem-estar. (OIT, 2019).

A Agenda  2030  da  ONU  tem  como  finalidade  a  proteção  do  ser  humano  e  o  seu

desenvolvimento, buscando implementar e garantir o direito à aprendizagem, à capacitação e ao

trabalho. Portanto,  temos que a tecnologia deve ser usada para o bem comum, centrada no ser

humano, em obediência aos princípios e direitos fundamentais e buscando sempre minimizar as

consequências negativas e os riscos. 

Schwab (2016,  p.  46)  não acredita  que estejamos diante  de um dilema homem versus

máquina. “Na verdade, na maioria dos casos, a fusão das tecnologias digitais, físicas e biológicas

que  causa  as  alterações  atuais  servirá  para  aumentar  o  trabalho  e  a  cognição  humana;  [...].”.
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Considerando que as máquinas estão cada vez mais capacitadas e inteligentes, o autor propõe que as

lideranças  preparem a  força  de  trabalho  e  desenvolvam modelos  de  formação  acadêmica  para

trabalhar  em  parceria  com  as  máquinas.  Por  outro  lado,  ele  destaca  que  nos  países  em

desenvolvimento, os impactos podem ser mais negativos, ensejando mais atuação, tanto do poder

público, quanto da área privada (SCHWAB, 2016, p. 52).

Destarte, são os países em desenvolvimento que merecem cuidados redobrados na adoção

de medidas que alteram a formatação do trabalho. Uma vez notório que no espaço globalizado

marcado por severas desigualdades, os problemas não encontram resolução a partir  de medidas

isoladas. Especificamente no que tange ao mercado de trabalho, o trabalhador nacional não encontra

mais  no  Estado  os  meios  capazes  de  protegê-lo  dos  efeitos  muitas  vezes  nefastos  do  poder

econômico.  Friedrich Müller (2002, p. 30), inclusive, refere que “[d]e direito, ainda se fala de

‘povo’ ou ‘nação’,  mas de  fato  a  sociedade individualisticamente diferenciada  está  em vias  de

tornar-se uma única sociedade mundial”. E prossegue Müller (2002, p. 30), referindo que por estar

descentralizada,  a  sociedade  já  “não  pode  mais  ser  controlada  por  nenhuma  representação  de

‘soberania nacional’”.

Um exemplo  disso  é  a  Europa,  em que  o  sistema  jurídico  do  Estado-nação  tem sido

reprimido em razão de sua subsunção a regras supranacionais, sendo que, como se não bastasse, a

parte residual que ainda lhe toca é crescentemente neutralizada por códigos privados informais,

muitas vezes alheios à função social que deve nortear as relações de trabalho (Müller, 2002, p. 30).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo demonstrar os impactos da quarta revolução industrial, ou

seja, das novas tecnologias e do novo paradigma no mundo do trabalho. As novas tecnologias da

informação e da comunicação estão alterando drasticamente o labor humano, com consequências

ainda não totalmente conhecidas. A principal decorrência já detectada é a extinção de postos de

trabalho pelo uso da automação e da inteligência artificial.

Diversas organizações internacionais, preocupadas com as implicações que a tecnologia

pode  trazer,  estão  propondo  soluções  para  o  problema,  com  destaque  para  a  capacitação  e  o

treinamento dos recursos humanos às inovações. Todavia, não se pode perder de vista o caráter

humano do trabalho e a dignificação da pessoa humana que ocorre através dele. Não por acaso é

necessário  investimento  em  políticas  públicas  para  garantir  que  não  se  tenha  uma  massa  de

desempregados.
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O trabalho é parte importante da dignidade humana, e seu valor social  como princípio

fundamental corrobora essa noção. As novidades tecnológicas apenas afetarão esse princípio se não

houver preparação e adequação do trabalhador, além do olhar atento dos Estados e organizações

supranacionais. 

Conforme se procurou demonstrar, a mudança de paradigma quanto ao tempo do trabalho

afeta  a  vida  do  trabalhador  de  diversas  formas,  podendo  refletir  em  adoecimento  físico  e

psicológico, além de causar problemas sociais. Percebe-se, assim, a importância da valorização da

dignidade  humana,  por  meio  do  trabalho,  para  que  este  não  se  torne  motivo  de  sofrimento  e

adoecimento  do  trabalhador.  A necessidade  de  enfrentamento  dos  impactos  das  tecnologias  no

trabalho é urgente, devendo ser tratada como prioridade nacional e internacionalmente. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DO TRABALHO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA EM PORTUGAL: SUBSÍDIOS PARA UM NOVO OLHAR

ORGANIZATION OF WORK TIME OF DEFICIENT IN PORTUGAL:
SUBSIDIES FOR A NEW PERSPECTIVE

Natália Gomes Cabral de Almeida1

RESUMO:  A organização do tempo do trabalho é matéria de extrema relevância no âmbito do
contrato e do Direito do Trabalho, sobretudo no que diz respeito a determinadas categorias carentes
de  tutelas  mais  específicas.  São  constantes  as  evoluções  legislativas  e,  seja  com  vista  ao
acompanhamento da necessária evolução histórico-sistêmica, seja pela indissociável interpretação
conforme ao entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça e ao direito da União Europeia. Nesse
contexto, o presente trabalho tem por objeto o estudo das recentes alterações do Código do Trabalho
– introduzidas pela lei 93/2019, bem como a sua (in) suficiência para tutela dos direitos das pessoas
com deficiência,  assim abrangidas  na acepção ampla do termo,  o que será não de outro modo
componente de análise. Por meio deste artigo, analisa-se o sistema normativo como um todo e as
possíveis soluções para sua melhor aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiente; Adaptação razoável; Direito do Trabalho.

ABSTRACT: The organization of work time is an important subject in the scope of contract and
Labor  Law,  particularly  to  regard  needy  guardianship  categories.  Legislative  developments  are
constant, either with a view to follow the necessary evolution historical-systematic or inseparable
interpretation in accordance with European Union`s law and jurisprudence of Tribunal de Justiça. In
this contexto, the presente article has as object the study of recent changes on the Labor Code –
insert by Law 93/2019, as its (in) sufficiency for juridical protection of deficients rights. Through
this article, the normative system as a whole and the possible solutions for its best application are
analyzed.

KEYWORDS: Deficient; Reasonable accommodation; Labor Law.

1  CONCEITO  DE  DEFICIENTE:  ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  A
ABRANGÊNCIA DO TERMO

O Direito do Trabalho é o ramo da ciência jurídica que comporta um sistema de normas e

princípios tecidos em torno do trabalho subordinado.2 Dentre os diversos tipos de trabalhadores

tutelados por essa ramificação do Direito está o deficiente, que detém regime especial de garantias.

Nesse sentido, o contrato de trabalho entre uma entidade empregadora e um deficiente, embora não

traduza modalidade de contratação especial, deve observar limitações materiais que tem como causa

a presença de circunstâncias pessoais específicas.

1 Trabalho apresentado pela Advogada e Mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa –
Faculdade de Direito do Porto. Endereço eletrônico: nataliagcalmeida85@gmail.com.
2 CORDEIRO, António Menezes. Obra cit. p. 37-51.
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De acordo com o Programa de Ação Mundial destinado às Pessoas Deficientes, que adota a

terminologia proposta pela Organização Mundial de Saúde, a deficiência pode ser verificada como

toda perda ou alteração da estrutura ou de função psicológica, fisiológica ou anatômica.3 Por sua

vez, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, emitida pela Organização das

Nações Unidas – ONU, e ratificada pela União Europeia em 23 de dezembro de 2010, podem ser

enquadradas como tal aquelas que “têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou

sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua plena e efectiva participação

na sociedade em condições de igualdade com os outros”.4 

Em Portugal, o Decreto-lei 247/89, de 5 de agosto, considera “pessoa deficiente todo o

indivíduo que, pelas suas limitações físicas ou mentais, tem dificuldade em obter ou sustentar um

emprego adequado à sua idade, habilitações e experiência profissional”.5 A Lei 38/2004, de 18 de

agosto, embora pretérita à Convenção da ONU, confere maior abrangência ao termo, segundo o

qual se trata da pessoa:

[...] que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou
de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades
específicas susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe limitar ou
dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais
pessoas.6

A Lei  4/2019,  de 10 de janeiro,  aludindo ao que foi acima definido,  acrescenta que a

deficiência abrange as áreas da paralisia cerebral, orgânica, motora, visual, auditiva e intelectual.7

Por fim, a lei 93/2019 alterou o Código do Trabalho para equiparar juridicamente as figuras do

deficiente, do portador de doenças crônicas e de doenças oncológicas, muito embora não preveja

uma conceituação própria de “deficiente”.

Partindo  do  texto  da  Diretiva  2000/78,  o  Tribunal  de  Justiça  da  União  Europeia  foi

instigado ao pronunciamento sobre a abrangência do conceito. Em sede de reenvio prejudicial de

processo originário da Dinamarca (C-335/11), o órgão de reenvio questionou se a trabalhadora Jette

Ring,  após  retorno de  baixa  médica  e  em razão da  sua  doença,  poderia  ser  enquadrada  como

deficiente para fins jurídicos. Narra o acórdão que, em 1996, a trabalhadora foi admitida e que,

transcorridos aproximadamente dez anos, foi acometida por dores permanentes ao nível da coluna

dorsolombar sem tratamento ou prognóstico para o retorno às atividades a tempo integral.8

3 Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n. 37/52, de 3 de dezembro de 1982.
4 Artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
5 Artigo 3º do Decreto-lei 247/89.
6 Artigo 2 da Lei 38/2004.
7 Artigo 2º número 2 da Lei 4/2019.
8 Acórdão do Tribunal de Justiça C-335/11 de 11 de abril de 2013.
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Conforme parecer  da Advogada-Geral,  “não é  evidente que a Diretiva 2000/78 apenas

pretenda  abranger  deficiências  congénitas  ou  resultantes  de  acidentes”,  sendo  que  pela  sua

compreensão, “diferenciar, no que respeita ao âmbito de aplicação da diretiva, entre as causas de

deficiência seria arbitrário e contrariaria, nesse sentido, o próprio objetivo da diretiva de concretizar

a igualdade de tratamento”.9 Assim, pelas conclusões da Advogada-Geral Kokott,  confirmado o

prognóstico de uma limitação duradoura, é possível falar em deficiência. Nesse sentido, o Tribunal

de Justiça cuidou de conferir à doença da trabalhadora, por duradoura, a mesma natureza jurídica de

deficiência,10 entendendo que o conceito visado pela Diretiva deve ser interpretado:

[...]  no  sentido  de  que  inclui  um  estado  patológico  causado  por  uma  doença
clinicamente diagnosticada como curável  ou incurável  quando esta doença gera
uma  limitação,  que  resulta,  designadamente,  de  lesões  físicas,  mentais  ou
psíquicas,  cuja  interação  com  diferentes  barreiras  pode  impedir  a  participação
plena  e  efetiva  da  pessoa  em  questão  na  vida  profissional  em  condições  de
igualdade com os outros trabalhadores, e esta limitação é duradoura.11 

A Convenção da ONU também afasta a má formação congênita como fator determinante

do enquadramento,  na  medida  em que prevê  que os  Estados signatários  devem salvaguardar  e

promover o exercício do direito ao trabalho, inclusive “para aqueles que adquirem uma deficiência

durante o curso do emprego”.12 

A terminologia  é  aberta  e,  ao  que  parece,  não  traduz  uma  característica  essencial  ou

definitória,  motivo pelo qual não se pode dizer  que estamos diante de um grupo homogêneo.13

Como bem se verifica do considerando da Convenção da ONU, deve ser reconhecido que se trata de

“um  conceito  em  evolução”.14 Dito  isso  é  possível  extrair  da  conjugação  dos  elementos

interpretativos  que  podem  ser  incluídos  como  “deficientes”  aqueles  que  possuem  limitação

duradoura,  seja  ela  decorrente  de  acidentes,  doenças  superveniente,  crônica  ou oncológica,  por

ocasião de deficiência congênita ou adquirida, no trabalho ou fora dele, curável ou incurável e que

aluda, em todo caso, ao impedimento ou restrição à participação na vida social e profissional em

situação de igualdade quando diante de barreiras.

9 Parágrafos 32 e 37 das Conclusões da Advogada-Geral Kokott.
10 Ressalta-se  que  com  o  julgamento  dos  processos  C-335/11  e  C-337/11,  o  Tribunal  de  Justiça  reformulou  o
entendimento do caso Chacón Navas (C-13/05) uma vez que a reprodução do conceito anterior  poderia  ocasionar
situações de dissintonia com a definição de deficiente conferida pela Convenção das Nações Unidas, ratificada pela
União Europeia no ano de 2010. Isso porque no processo C-13/05, concluiu o Tribunal de Justiça que os trabalhadores
não estão, desde logo, protegidos pela Diretiva 2000/78 a partir do momento em que uma doença, seja ela qual for, se
manifeste  no curso do emprego. Por tal motivo, muito embora trate de caso relevante, o acórdão não é mencionado
como componente deste estudo.
11 Acórdão do Tribunal de Justiça C-335/11 de 11 de abril de 2013.
12 Artigo 27º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
13 ARAÚJO, António de. Obra cit., p. 116.
14 Considerando “e” da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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2 A ABUNDÂNCIA – OU ESCASSEZ – DO SISTEMA NORMATIVO DESTINADO AO
DEFICIENTE –  ORGANIZAÇÃO  DO  TEMPO  DO TRABALHO  COMO  MEDIDA DE
ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 2017 estimava-se na

Europa o desemprego de 60 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa, representando 18%

da população europeia que se enquadra na qualidade de pobres e socialmente excluídos.15 O nível

de desemprego tende a estar acima da média e a persistência desse cenário no contexto de inserção

profissional faz com que os deficientes sejam “os mais excluídos dentre os excluídos”.16 A evolução

legislativa acompanhou ou decorreu da necessidade emergente de mitigar as barreiras existentes e

conferir conjunturas de igual participação a esse grupo.

Em linhas gerais, são vários os instrumentos normativos que cuidam da matéria. No plano

do direito da União Europeia, a Diretiva 2000/78 exalta a igualdade no emprego, sendo vedado o

tratamento  discriminatório  com  fundamento  na  deficiência.17 Extrai-se  da  Carta  de  Direitos

Fundamentais da União Europeia18 uma proibição no mesmo sentido – discriminação –, incluída a

expressa previsão de que a União reconhece e respeita o direito a que sejam adotadas medidas com

foco em assegurar a autonomia, integrações social e profissional, bem como a participação na vida

da  comunidade.  A  OIT  também  elaborou  a  Convenção  159,  ratificada  por  Portugal,  e  a

Recomendação 168, ambas de 1983 e tratantes sobre a reabilitação e o emprego da pessoa com

deficiência e medidas positivas garantidoras de igualdade.

Todas as normas internacionais e comunitárias são no sentido de que o ser humano em

questão deve ser beneficiado de medidas positivas concretas e tendentes a favorecer sua integração

no mercado de trabalho e na sociedade,19 bem como que tem direito à vida digna e a um ambiente

de trabalho adaptado às suas necessidades.20 A Convenção da ONU elencou como princípios gerais,

dentre outros, a igualdade de oportunidade, a acessibilidade, impondo aos Estados signatários a

adoção de políticas de promoção de emprego nos setores público e privado e assegurou a realização

de adaptação razoável no local de trabalho.

Na  visão  de  Teresa  Moreira,  no  entanto,  não  houve  efetiva  inovação  nos  direitos

internacionais  ou  no  direito  da  União  Europeia,  sendo  que  de  novo  há  apenas  a  perspectiva

conferida  ao  nível  de direitos  humanos e  de  inserção  social.21 Independente  da  causa  do novo

panorama, ao que parece o sistema denuncia  paulatinamente maiores cuidados com a classe. A

15 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES. Obra. cit.
16 GRAÇA, Susana; NEVES, A. Oliveira das. Obra cit. p. 69.
17 Artigos 1º e 3º da Diretiva 2000/78.
18 Artigos 21º e 26º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia.
19 Artigo 26º da Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores.
20 Artigo 17º do Pilar Europeu de Direitos Sociais.
21 MOREIRA, Teresa Coelho. Obra cit.
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matéria é de vasta amplitude, motivo pelo qual este estudo cinge-se ao especial tratamento que pode

(ou deve) ser dado à organização do tempo do trabalho do deficiente e a sua abordagem como

medida de adaptação razoável passível de implementação pelo empregador.

A ideia de adaptação razoável surgiu nos Estados Unidos em 1972 por ocasião da Equal

Employment Opportunity Act, cujo objetivo era combater a discriminação no mercado de trabalho.

Tomou força e forma com a Americans with Disabilities Act (ADA), em vigor desde 1990 também

nos Estados Unidos, que impõe ao Estado a obrigação de constituir-se como modelo para entidades

empregadoras,  as  quais  devem  ser  influenciadas  sob  o  enfoque  de  discriminações  positivas.

Instituiu-se assim a “obrigatoriedade de as empresas que têm relações comerciais com o governo

federal não só adaptarem os respectivos equipamentos e instalações, como também implementarem

‘medidas de caráter positivo’ em relação a pessoas com deficiência”.22 

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência definiu adaptação

razoável como sendo a designação de “modificação e ajustes necessários e apropriados que não

imponham uma  carga  desproporcionada  ou  indevida,  sempre  que  necessário  num determinado

caso”,  a fim de garantir  que pessoas com incapacidades gozem ou exerçam, “em condições de

igualdade com os demais, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”.23 Na União

Europeia, a Diretiva 2000/78 prevê que a entidade patronal deve adotar “as medidas adequadas em

função das necessidades numa situação concreta, para que uma pessoa deficiente tenha acesso a um

emprego,  o  possa  exercer  ou  nele  progredir,  ou  para  que  lhe  seja  ministrada  formação”,24

relativizando o dever legal quando os encargos forem desproporcionados para a entidade patronal.

Essa norma foi transposta para o ordenamento português e passou a integrar o Código do Trabalho,

conforme consta do artigo 86.

Observe-se  que  os  instrumentos  normativos  referidos  não  enumeram correspondências

adaptativas práticas. Lado outro, a ADA elencou exemplos, citando-se oportunamente: i) eliminação

de  barreiras;  ii)  estruturação  de  regime  de  trabalho  e,  em  determinados  casos,  a  sujeição  do

deficiente  ao  trabalho  a  tempo  parcial;  iii)  adaptação  de  equipamentos;  iv)  contratação  de

intérpretes qualificados para trabalhadores com deficiência auditiva e visual.

A legislação  espanhola25 elenca  a  adaptação  do  posto  de  trabalho  e  a  eliminação  das

barreiras  como  mecanismos  de  integração.  Além  disso,  trata  da  adaptação  razoável  como

modificações e adaptações necessárias e adequadas ao ambiente físico e social quando, em um caso

particular, de maneira eficaz e prática, puder assegurar a acessibilidade e participação do deficiente

22 GRAÇA, Susana; NEVES, A. Oliveira das. Obra cit., p. 96.
23 Artigo 2 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
24 Artigo 5 da Diretiva 2000/78.
25 Artigos 39 e 40 do Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
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em igualdade de condições. Nesse cenário, os empregadores estão obrigados a adotar as medidas

específicas  destinadas  a  prevenir  ou  compensar  as  desvantagens  ocasionadas  pela  deficiência,

adequando os postos de trabalho a situações concretas. Parte-se do pressuposto que a ausência de

ajustes  à  situação  pessoal  pode  impedir  o  efetivo  desenvolvimento  da  atividade  laboral  e  das

funções específicas de um determinado sujeito, sobretudo quando ocorrer no âmbito do emprego

comum (e não no contexto do emprego protegido), como forma de garantir a plena igualdade e

compensar eventuais debilidades funcionais decorrentes da deficiência.26

 Diante  da  análise  das  barreiras  criadas  pelo  ambiente  físico  e  social,  a  adaptação

pressupõe que sejam adotadas medidas adequadas não aos deficientes em geral, mas a uma pessoa

em concreto, embora possam ser beneficiadas outras tantas, o que a título exemplificativo pode

ocorrer  com a  implantação de elevadores  ou rampas no local  de trabalho.  Também podem ser

mencionados o mobiliário ergonômico, um sistema de filtragem de ar27. 

Com Milena Rouxinol, “outras medidas equacionáveis seriam adaptações ao nível do local

e das ferramentas de trabalho, a disponibilização de formação profissional, ou a redistribuição de

tarefas”.28 A Diretiva 2000/78, em seus considerandos, preceitua que devem ser previstas medidas

eficazes e práticas destinadas a adaptar o local e faz uso de exemplos como amoldamentos em

instalações ou equipamentos, em ritmos de trabalho, atribuição de funções ou oferta de meios de

formação ou de enquadramento,29 salvo se as medidas implicarem em encargos desproporcionados

para a entidade patronal.

Especificamente no que diz  respeito  à  adaptação do tempo do trabalho,  o  conceito de

deficiência deve analisar a inviabilidade do exercício de uma determinada atividade em regime

normal e o grau da própria deficiência no que diz respeito à capacidade normal de trabalho, fatores

que  devem ter  em conta  os  perfis  físico  e  psíquico  do  trabalhador.30 Pedro  Romano  Martinez

entende que devem ser conferidos idênticos direitos em relação aos demais empregados, podendo se

mostrar necessárias medidas de ação positiva, as quais são justificadas quando delas resultarem

vantagens  para  os  trabalhadores  “no  confronto  com  os  demais  (artigo  86  do  CT)  e  farão

normalmente sentido algumas adaptações do regime de tempo de trabalho, por exemplo a dispensa

de trabalho suplementar (arts. 87 e ss. do CT)”.31 

Para Guilherme Dray, o princípio da limitação do tempo do trabalho, quando leva em causa

as “categorias de trabalhadores particularmente mais débeis”, assim enquadradas as deficiências, “a

26 SERRANO ARGÜELO, Noemí. Obra cit. p. 337-338.
27 MOREIRA, Teresa Coelho. Obra cit., p. 666.
28 ROUXINOL, Milena. Obra cit.
29 Considerando 20 da Diretiva 2000/78.
30 GRAÇA, Susana; NEVES, A. Oliveira das. Obra cit., p. 169.
31 MARTINEZ, Pedro Romano. Obra cit., p. 406.
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lei  reforça  determinadas  regras  de  proteção  em  matéria  de  gestão  do  tempo  de  trabalho,

designadamente  quanto  ao  trabalho  noturno  e  ao  trabalho  suplementar,  atentas  particulares

exigências em matéria de proteção da saúde”.32

O Código do Trabalho consagra  o  caráter  relativamente  imperativo  dessas  normas,  de

forma que só pode haver regulamentação por Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho –

IRCT  –  quando  este  for  mais  favorável  para  o  trabalhador.33 O  mesmo  diploma  elenca  a

possibilidade  de  que  sejam estabelecidas,  por  lei  ou   IRCT,  especiais  medidas  de  proteção de

trabalhador  com  capacidade  de  trabalho  reduzida,  portador  de  doença  crônica  ou  doença

oncológica,  inclusive no que diz respeito às condições de prestação de atividade,34 o que deixa

margem para criação e aplicação de medidas de proteção e adaptáveis a encargos concretos. As

disposições  contidas  em subseção  específica  do  Código do Trabalho  apresentam uma aparente

sintonia com o princípio da proteção ao considerar dispensável a prestação de labor em regimes de

adaptabilidade, banco de horas, horário concentrado e em regime noturno quando houver alguma

implicação  no  risco  para  a  saúde  e  segurança.  Apesar  disso,  perdeu-se  a  oportunidade  de

regulamentação de outros tantos pontos que norteiam a jornada de trabalho.

Em linhas gerais, pela adaptabilidade, o trabalhador pode prestar mais horas do que as

permitidas em lei, inclusive em dia destinado ao descanso, tendo como contrapartida a redução de

jornada em outra  semana,  observada a  média  de um determinado período de referência.35 Pelo

banco de horas, é possível o elastecimento do período normal de trabalho para até quatro horas

diárias  e  sessenta  semanais,  mediante  compensação  das  horas  pela  diminuição  do  tempo  de

trabalho, pelo aumento do período de férias ou pelo pagamento em dinheiro.36 No que concerne ao

horário concentrado, pode o período normal ser aumentado em até quatro horas diárias para que o

labor semanal concentre-se em três ou quatro dias, o que é viabilizado por acordo entre empregador

e trabalhador ou IRCT, conforme o caso.37 Quanto ao labor noturno, é assim considerado aquele

compreendido entre 22 horas de um dia e 7 horas do dia seguinte, salvo se estipulado parâmetro

diverso por IRCT.38

Os  regimes  acima  influenciam  diretamente  o  período  normal  de  trabalho,  ou  seja,  o

número de horas que o trabalhador deve laborar por dia e por semana. Para gozar da faculdade de

dispensa, deve o empregado submeter-se a exame de saúde ao início da aplicação do horário em

causa. Por outro lado, parece não haver qualquer fator condicionante para a eficácia plena do artigo

32 DRAY, Guilherme. Obra cit.,  p. 678.
33 Artigo 3 número 3 alínea “d” do Código do Trabalho.
34 Artigo 84 número 3 do Código do Trabalho.
35 Artigos 204 a 206 do Código do Trabalho.
36 Artigos 208 do Código do Trabalho.
37 Artigos 209 do Código do Trabalho.
38 Artigos 223 do Código do Trabalho.
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88 do Código do Trabalho, que previu expressamente que o deficiente não é obrigado a prestar

trabalho suplementar, sem estabelecer normas condicionantes. 

A possibilidade de dispensa dos regimes acima se mostra positiva, embora condicionada.

Isso porque não é forçoso imaginar a dificuldade,  para um deficiente,  de prestar doze horas de

trabalho por dia, o que não é amenizado nem por aumento salarial ou folga compensatória. Se uma

jornada excessiva pode naturalmente ocasionar danos à saúde de um trabalhador “comum”, assim

entendido como aquele que não se enquadra no sentido amplo de deficiência, que dirá para o que se

emoldura. Ainda assim, ao que parece será o trabalhador obrigado à prestação de horas excedentes

caso não seja dispensado por meio de parecer médico.

Se por um lado houve avanços significativos no Código do Trabalho em decorrência da Lei

93/2019, por outro se reconhece a sua incompletude, na medida em que não abrange regimes mais

favoráveis em seu conjunto. Nesse sentido, o legislador foi silente quanto à escusa de regimes mais

potencialmente danosos como o trabalho por turnos, o labor em domingos e feriados, a supressão ou

redução de intervalo de descanso, regime de isenção, dentre outros institutos. Visto de outro ângulo,

nada cuidou sobre a possibilidade de fruição de modos mais benéficos, como o teletrabalho ou a

tempo parcial,  por  exemplo,  cujas  prestações  poderiam ser  plenamente  ajustáveis  às  condições

pessoais  de  cada  sujeito,  seja  em razão  da  adequação ergonômica  do  local,  seja  pela  eventual

desnecessidade de deslocamento ou ainda pela redução do horário em sentido estrito.

Em que pese a aparente ‘falha’ noticiada no Código do Trabalho, merecem relevo outros

instrumentos nacionais. O Decreto-lei 40/83 estabelece o regime de “Emprego Protegido”, trazendo

previsões como a possibilidade de redução de tempo de trabalho por regulamento interno, bem

como de aumento de número de intervalos  de descanso ou da extensão do tempo de intervalo

unitário. Prevê ainda a excepcionalidade do trabalho extraordinário e a necessária aceitação prévia

do deficiente para prestação de trabalhos por turnos e noturno.39 Nesse cenário, é possível que o

operador do direito faça uso do instrumento mais favorável para aplicar as condições mais benéficas

à generalidade dos trabalhadores desamparados, incluídas as situações de emprego comum. Isso

porque o Decreto-Lei 40/83 tem por escopo a promoção de medidas de protecionismo estatal às

atividades  econômicas  nacionais,  a  fim  de  assegurar  a  valorização  pessoal  e  profissional  do

deficiente, “facilitando a sua passagem, quando possível, para um emprego não protegido.”40 Com

Susana Graça e A. Oliveira das Neves, o conceito de emprego protegido deve ser encarado em sua

perspectiva mais ampla, tal qual no mercado concorrencial, “o que implica o desenvolvimento de

39 Artigos 26 a 29 do Decreto-lei 40/83.
40 Artigo 1 do Decreto-lei 40/83.
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programas de inserção pelo trabalho, diferentes dos que são implementados: programas de trabalho

a tempo parcial, sazonal, em regime de prestação de serviços, entre outras soluções”.41

Ainda,  a  Lei  38/2004 prevê  expressamente  o dever  do Estado de fomentar  e  apoiar  o

recurso ao teletrabalho e trabalho a tempo parcial,  ou seja, permite regimes mais favoráveis, os

quais podem – e devem – ser efetivados para garantir melhoria de condições quanto à jornada,

sendo assim mais adequadas às condições especiais pessoalmente exigíveis. 

As legislações esparsas preveem regras cuja aplicabilidade pode em muito contribuir com

o bem estar e qualidade de vida do deficiente, além de representar efetiva estratégia para aumento

de produtividade. Observa-se com isso que o sistema normativo não pretendeu afastar o trabalhador

do mercado concorrencial, ao contrário. Isso porque a deficiência não implica necessariamente na

incapacidade ou na total exclusão da pessoa de sua vida profissional ou do trabalho,42 bastando que

sejam realizadas adaptações com vistas ao melhor acolhimento.

Nessa linha de raciocínio, a Lei 46/2006 aborda a necessidade de serem adotadas pelo

empregador as “medidas adequadas” conforme necessidades concretas43 e dispõe que “os encargos

não são considerados desproporcionados quando forem suficientemente compensados por medidas

promovidas  pelo  Estado em matéria  de  integração profissional  de  cidadãos  com deficiência.”44

Nesse cenário, estão sempre em causa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os

quais devem orientar a atuação da entidade empregadora, do legislador e dos operadores do direito.

O regramento interno, em análise sistêmica, encontra sintonia com a Diretiva45 na medida em que

esta trata da obrigação de conformação do local e das condições de trabalho às necessidades dos

trabalhadores deficientes, analisados os casos concretos. 

A “adaptação razoável” é de conceito impreciso, sendo certo que não se pode exigir do

empregador,  sempre  e  indiscriminadamente,  determinada  conduta  adaptável. Sob  enfoque  dos

encargos e com Teresa Moreira, eles somente serão considerados desproporcionados quando não

contarem com incentivos por parte do Estado.46 Com base na Diretiva, para analisar se há encargos

desproporcionados  “dever-se-ão  considerar,  designadamente,  os  custos  financeiros  e  outros

envolvidos,  a  dimensão  e  os  recursos  financeiros  da  organização  ou  empresa  e  a  eventual

disponibilidade de fundos públicos ou de outro tipo de assistência”.47 

Seguindo à verificação de fomentos e de assistência pública pelo Estado Português, merece

relevo o incentivo legislativo dirigido às entidades patronais para contratação de deficientes, aqui

41 GRAÇA, Susana; NEVES, A. Oliveira das. Obra cit. p. 189.
42 Acórdão do Tribunal de Justiça C-335/11 de 11 de abril de 2013.
43 Artigo 5 da Lei 46/2006.
44 Artigo 5 número 5 da Lei 46/2006.
45 Considerandos 16 e 17 e artigo 5 da Diretiva 2000/78.
46 MOREIRA, Teresa Coelho. Obra cit., p. 666.
47 Considerando 21 da Diretiva 2000/78.
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considerados “aqueles que possuam capacidade inferior a 80% da capacitação normal exigida a

qualquer trabalhador no mesmo posto de trabalho.”48 Há um direito de redução na base contributiva

como forma de incentivo ao cumprimento das regras49 e até a redução ou dispensa temporária de

pagamento de contribuição à Segurança Social por parte das entidades que celebrem contratos por

prazo indeterminado com pessoas  com deficiência,  benesses fruto do Decreto-lei  125/91 – que

alterou o Decreto-lei 299/86. 

A Lei 38/2004 é de caráter protecionista e inclusivo, fixando quotas de emprego para as

empresas (2%) e para a Administração Pública (5%).50 Com esse mecanismo, existe uma obrigação

legal de emprego como instrumento de política integrativa.  Por sua vez,  a lei  4/2019 impõe às

entidades empregadoras coimas em caso de incumprimento de normas correlatas, o que estimula o

seu cumprimento, e por outro lado também impõe aos órgãos públicos a obrigação de auxílio aos

empregadores que passem por necessidade de adequação ou adaptação, cabendo àqueles a prestação

de apoio técnico necessário.51 

Conclui-se  assim  que  a  legislação  disciplina  não  apenas  a  necessidade  de  adoção  de

medidas e a noção de proporcionalidade como também estabelece punições pelo incumprimento, o

que o faz como forma de promover efetividade. Ora, se por um lado há o dever de inclusão do

deficiente no mercado de trabalho, sob pena de coimas, por outro o Estado favorece e incentiva a

sua  concretização,  o  que  corrobora  que,  ainda  no  pior  dos  cenários,  é  mais  vantajoso  para  o

empregador cumprir a legislação, fornecer condição inclusiva e promover a adaptação razoável,

sendo beneficiado por intermédio de incentivos fiscais.

3 A ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JETTE
RING – E A JURISPRUDÊNCIA PORTUGUESA

O  Tribunal  de  Justiça  da  União  Europeia  teve  a  oportunidade  de  decidir  sobre  a

necessidade ou não da promoção da adaptação razoável no paradigmático caso Jette Ring, já citado.

O Sindicato representante da trabalhadora afirmou que, em razão da doença a que foi acometida,

Jette Ring adquiriu a condição de deficiente e que o empregador tinha o dever de lhe propor uma

redução do tempo de trabalho com base nas  obrigatórias  adaptações  previstas  no artigo  5.°  da

Diretiva. 

O órgão jurisdicional de reenvio encaminhou ao Tribunal de Justiça o questionamento,

dentre outros, sobre a efetividade da redução de horário de trabalho como medida adaptativa. Sobre

48 Artigo 1 número 2 do Decreto-Lei 299/86.
49 Artigo 2 do Decreto-Lei 299/86 e Preâmbulo do Decreto-lei 200/81.
50 Artigo 26 número 2 e artigo 28 da lei 38/2004.
51 Artigos 7 e 11 da Lei 4/2019.
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isso observa o Tribunal que embora não haja menção específica à redução ao período normal de

trabalho,  o  termo “ritmos  de  trabalho”  pode  ser  equiparado  à  medida  de  adaptação  e  que,  ao

contrário, não se extrai da Diretiva que o legislador tenha pretendido limitar o termo à noção de

pausas e excluir a adaptação de horários, particularmente a possibilidade de efetuar o trabalho a

tempo parcial.52 Observa o Tribunal também que a Convenção da ONU em seu artigo 2º, trata por

razoável  as  “modificações  e  ajustes  necessários  e  apropriados  sem  impor  uma  carga

desproporcional,  quando for  necessitado em um caso  específico”,  com o fim de  “assegurar  às

pessoas com deficiência a apreciação e exercício com base na igualdade com outros, de todos os

direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

Com base nos argumentos acima, decidiu o Tribunal de Justiça que a expressão “ritmo de

trabalho” não era exaustiva e não deveria ser interpretada restritivamente como “cadência ou a

velocidade a que se efetua o trabalho”, não se excluindo portanto a possibilidade de adequação do

período normal de trabalho, particularmente de realização de trabalho a tempo parcial, tida como

medida de adaptação na acepção do no artigo 5 da Diretiva.

Em  que  pese  a  decisão  do  Tribunal  de  Justiça,  a  jurisprudência  nacional  não  tem

acompanhado o mesmo entendimento. A título exemplificativo, o acórdão do Tribunal da Relação

do Porto de 24 de fevereiro de 201453: o trabalhador-autor foi diagnosticado com uma patologia que

sugeria  como  tratamento  a  não  realização  de  labor  após  19  horas  e  por  mais  de  cinco  dias

consecutivos, bem como a fruição de pausas de dez minutos a cada duas horas. Por conta disso, foi

dispensado. O empregador alegou que não poderia manter a prestação de serviços pois haveria

prejuízo  sem  ocupar  o  trabalhador  nas  funções  habituais,  uma  vez  que  a  maior  afluência  do

estabelecimento era aquele a que estava subordinado. Entendeu o Tribunal, diante do caso narrado,

pela inexigibilidade a que o empregador promovesse adaptações em termos de as conciliar com a

condição do trabalhador e decidiu que não se vislumbra a existência de imposição no sentido de

forçosamente adaptar a sua estrutura organizacional para continuar a receber a prestação de serviços

até então desempenhada.

4 CONCLUSÃO

A modificação do tempo do trabalho apresenta sintonia com a adaptação razoável proposta

pela legislação nacional e internacional, sendo certo que não traz encargos desproporcionados ao

empregador, sobretudo porque não implica em custo adicional para que seja implantado um novo

regime. A mudança aqui proposta não segue acompanhada de sobrecarga financeira e independe de

52 Acórdão do Tribunal de Justiça C-335/11 de 11 de abril de 2013.
53 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto n.º 361/12.9TTMTS.P1; relator: João Nunes. 
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subsídios estatais  para que seja colocada em prática,  mostrando-se em perfeita sintonia com os

princípios da proporcionalidade e razoabilidade mediante simples ajustes às condições particulares

envolvidas.  Reduzir  a  jornada  de  um  dia,  aumentar  intervalos,  eliminar  prestação  de  labor

extraordinário são exemplos de atos que não tem investimento financeiro para uma empresa e que

podem perfeitamente atender a uma demanda específica de trabalhador deficiente.

Ora, a jurisprudência nacional contraria a decisão – vinculante – do Tribunal de Justiça.

Muito  embora  a  Diretiva  não  tenha  efeito  direto  nas  relações  entre  particulares,  deve  ser  ela

utilizada como parâmetro de hermenêutica da legislação interna, devendo o Tribunal nacional, caso

demandado,  fazer  uso  de  interpretação  conforme54 quanto  ao  entendimento  da  Diretiva  e  do

Tribunal  de  Justiça,  fortes  precedentes  para  aplicação  da  redução  do  tempo  do  trabalho  como

medida de adaptação razoável. Frisa-se que as medidas do considerando 20 da Diretiva 2000/78 não

são taxativas ou exaustivas55, o que permite a efetividade da adaptação pela adequação de outros

institutos de tempo de trabalho para além daqueles mencionados neste estudo.

É  interessante  mencionar,  ainda  que  fugindo  da  abordagem  principal,  a  intenção  do

legislador em assegurar a proteção da parentalidade por meio da redução do tempo de trabalho para

assistência a filho menor deficiente.56 Embora o Código não preveja em benefício do deficiente em

si, fá-lo com vistas a resguardar o regime de parentalidade, o que sugere a possibilidade de uma

aplicação analógica no particular. 

O trabalhador em questão demanda cuidados particulares conforme circunstâncias pessoais

específicas. A legislação evoluiu em medidas protetivas e de adaptação razoável, inclusive no que

diz  respeito  à  organização  do  tempo  do  trabalho.  Sem  adentrar  ao  mérito  da  efetividade,  o

regramento  interno  é  vasto  e  deve  ser  interpretado  à  luz  do  direito  internacional  e  da  União

Europeia,  bem  como  do  entendimento  do  Tribunal  de  Justiça.  Considerando  a  interpretação

sistêmica, o deficiente pode – ou deve – ter sua jornada adaptada às condições pessoais, mediante

aplicação de regimes mais favoráveis e observância às normas de saúde e segurança.

Não é forçoso ver que a adoção de ações positivas, pelo empregador, beneficia não apenas

ao trabalhador como também a si e ao Estado. O trabalhador, uma vez inserido no mercado de

trabalho e auferindo renda, é parte integrante da sociedade de consumo, favorece a circulação de

capitais e movimenta a economia, criando equilíbrio no sistema. Além disso, são impalpáveis os

benefícios de atrelados à realização pessoal, autoconfiança, à promoção de bem estar, sobretudo

porque  o  trabalho  dignifica  o  homem,  assim  considerado  todo  e  qualquer  ser  humano,

indiscriminadamente.

54 PAIS, Sofia Oliveira. Obra cit., p. 507.
55 Acórdão do Tribunal de Justiça C-335/11 de 11 de abril de 2013.
56 Artigo 54 do Código do Trabalho.
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