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A P R E S E N TA Ç Ã O

O Trabalho em Tempo de Pandemia
A edição de 2020 da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
ocorre neste momento de perplexidade e incertezas desencadeadas pela pandemia (Covid-21).
A revista que, em 2019, passou a adotar a versão digital se mostrou adequada
ao novo tempo de modo a assegurar sua circulação ampla em meio às dificuldades surgidas.
O uso da tecnologia, tão requisitada e louvada nestes dias, instaurou a possibilidade de a
revista chegar a diferentes lugares e divulgar idéias para quantos, estudiosos e interessados,
venham a procurar nela referências para o trabalho jurídico.
Nesta nova edição (19ª), procurou-se estabelecer uma sintonia com a situação
instaurada no mundo, de restrições e surgimento ou intensificação de novas práticas no
trabalho. Essa foi a pauta da análise feita com sucesso pela Comissão Editorial, vinculada,
também ao referencial acadêmico, na análise dos diversos artigos submetidos à sua apreciação.
O primeiro texto apresentado, “E de repente, tudo mudou de sentido?”, elaborado
pelo Juiz do Trabalho Hermann de Araújo Hackradt, expressa, com intensidade, as dúvidas que
invadem os estudos e reflexões nesse momento. Como afirma o autor, é um “cenário (em) que
precisamos pensar e refletir sobre conceitos e mudanças” e sobre a forma como atuarão juízes,
servidores, trabalhadores e sociedade.
Segue-se artigo sob o título “Direito do Trabalho e a Indústria 4.0: um olhar
para o futuro das relações trabalhistas”, em que Michaella Fregapani Lanner tece relevantes
considerações sobre a progressão da inteligência artificial e da automação, apontando a
ascensão tecnológica nas relações trabalhistas com efeitos na saúde do trabalhador, ao mesmo
tempo em que adverte que o avanço tecnológico deve ocorrer segundo os parâmetros
éticos que informam o princípio da dignidade da pessoa humana.
Fernanda Cabral de Almeida e Valéria Gerber Mariscal discorrem sobre as
“Implicações da Quarta Revolução Industrial no trabalho e o papel do Direito Comparado”,
registrando o entendimento sobre a necessidade de o direito regulamentar o uso das tecnologias
emergentes, dentro de uma noção de que os avanços “devem ser liderados pelo ser humano e
para o ser humano.”
Sobre o tema do teletrabalho, Maurício de Carvalho Góes e Rafael Saltz Gensas
discorrem apontando que a modalidade constituía um fato no mundo laboral e tornava
necessária sua regulamentação, como expressado no artigo “A modalidade de teletrabalho
e a Lei nº 13.467/2017: impactos materiais e processuais”.
Adiante, a pesquisadora e membro do Institut de Psychodynamique du Travail,

entre outros, Rosane Gauriou, expõe, no artigo “Uber: entre autonomia e subordinação. Estudo
comparado franco-brasileiro”, uma análise comparada de julgamentos da Corte de Cassação
na França e do Tribunal Superior do Trabalho com ênfase no requisito da subordinação.
No artigo da Juíza Lisandra Cristina Lopes, integrante da magistratura do
TRT 21ª Região, é desvelada a situação do trabalho dos professores do ensino superior
privado, com a utilização do ensino à distância, iniciado antes da pandemia de Covid-21 e
nela potencializada, suscitando questões como a redução dos salários, o rebaixamento da
autonomia e a ocorrência de dispensas impessoais além de dispensas coletivas.
A multiplicidade da feição da revista fica patente com a inserção de uma
resenha elaborada pelo Juiz do Trabalho da 21ª Região, Cácio Oliveira Manoel, sobre o livro “A
autobiografia de Martin Luther King”, obra de Clayborne Carson (Zahar, 2014), que decorre da
noção do vínculo existente entre Direito e Literatura permeado, no caso, pela história de uma
pessoa que lutou por igualdade, justiça e paz da humanidade.
Na seção de Jurisprudência, enfatizou-se a análise, em acórdãos deste Tribunal,
de situações, diversas, ocorridas ou decorrentes da pandemia, o que causou uma limitação
para o encaminhamento, por seus ilustres Relatores, de julgados a serem publicados.
Anseia-se pela boa acolhida desta edição e pela leitura dos instigantes trabalhos
apresentados, em que a ênfase recai sobre a necessidade e urgência de uma reflexão e debate
sobre as novas e cada vez mais complexas questões que invadiram o mundo do trabalho, neste
ano singular para a Humanidade.
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Desembargadora Vice-presidente e Ouvidora do TRT da 21ª Região
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E de repente, tudo mudou
de sentido?

Hermann de Araujo Hackradt
Juiz do Trabalho na 21ª Região – RN, desde 1993. Mestre em Ciências Sociais –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Master em Direito
das Relações Sociais – Universidad Castilla La Mancha (UCLM) – Espanha.
Doutor em Direito do Trabalho – Universidade de São Paulo (USP).
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E de repente, tudo mudou de sentido?
Hermann de Araujo Hackradt

O ano de 2020 ficará escrito na história mundial pelas suas diversas e marcantes características, frutos de uma pandemia e de uma desorganização social e econômica sem
precedentes. Ao passo em que foram impostas novas perspectivas sobre o viver, continuamos
em colisão com comportamentos resistentes, embora superados, que nos colocam como civilização em suspensão nas mais diversificadas áreas de atuação do conhecimento, da vida, do
trabalho, do convívio e da percepção coletiva. Neste emaranhado de desordem e filtros impositivos, as pessoas ainda estão cheias de certezas e ainda insistem em se apresentar preparadas
para opinar e falar sobre todo tipo de assunto, ainda que a certeza da incompletude de vida
e do conhecimento tenha sido a centralidade deste período obscuro.
No campo do trabalho, telecomunicações, robótica, microinformática e nanotecnologia, mudaram a feição de subordinação clássica, e nossas vidas passaram a contemplar
a tecnologia como sinônimo de presença cotidiana para aprender, viver, comprar, dialogar, se
reunir, ou trabalhar. Nessa nova dinâmica, cuja aceleração se deu nesta revolução pandêmica,
as ordens passadas e recebidas já não são tão diretas e pessoalizadas. Elas são diluídas em
códigos de condutas, manuais procedimentais, objetivos e metas estabelecidas. Fomos empurrados compulsoriamente para novas dinâmicas econômicas, políticas e sociais,
e novas e clássicas formas de trabalho ainda convivem, embora nem sempre com tanta harmonia com o advento da indústria 4.0, da iminência da sociedade 5.0, e de suas novas formas
de contratação, que revolucionam comportamentos, práticas e evidências jurídicas.
E é nesse cenário que precisamos pensar e refletir sobre conceitos e mudanças. Nossa vida
foi inundada de um universo de plataformas digitais onde trabalham homens e mulheres que
não são virtuais. Onde programas e automação determinam atuação, forma, conteúdo, regras
e avaliação ao encargo de desconhecidos, sejam eles os detentores da tecnologia ou os consumidores avaliadores. Mas nem tudo é tão moderno e de conteúdo tão abrangente e fenomenal
como assistimos. Na economia do bico e dos aplicativos, algumas perguntas se apresentam
fundamentais: como atuará o Direito? Como avançaremos com o Direito do Trabalho para
enfrentar desigualdade e irrelevância humana gerada pela tecnologia? E como atuarão juízes,
servidores, trabalhadores e sociedade?
Precisamos observar que neste cenário, o novo controle sobre trabalho e vida
é feito através de programação por comandos, com direcionamento de objetivos, com estipulação de metas, e através de regras pré-ordenadas e mutáveis de programas e programadores.
Vivemos a era onde trabalhadores são mobilizados para realização de objetivos que lhe são
consignados. E isto se dá por algoritmos. Um conjunto metódico de passos que determina a realização de cálculos, resolução de problemas na forma determinada e tomada de decisões con12
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Nossa vida foi inundada de
um universo de plataformas
digitais onde trabalham
homens e mulheres que não
são virtuais. Onde programas e automação determinam atuação, forma, conteúdo, regras e avaliação ao
encargo de desconhecidos,
sejam eles os detentores da
tecnologia ou os consumidores avaliadores. Mas nem
tudo é tão moderno e de
conteúdo tão abrangente
e fenomenal como assistimos.

troladas. Tudo pode parecer extremamente
exagerado, mas a migração para este mundo se dá de forma cotidiana e nem sempre
percebida. Basta lidarmos com o trabalho
dos Bancos feitos online em aplicativos. São
todos intuitivos e auto-aplicáveis, que nos conectam naturalmente por práticas que vão
sendo incorporadas como facilitadoras, mas
desprovidas de solução imediata quando na
iminência dos problemas. O papel dos gerentes se fixou agora no plano do telemarketing, da venda de produtos, e de relações que
não são pessoais, mas telepresenciais, além
de desprovidas de qualquer elemento de
proximidade ou empatia pessoal.

E é nesse campo do trabalho modificado que convivemos também com nossos maiores problemas. Se a resposta não
está no sistema, normalmente não se tem
como resolver o problema, porque quem
está no controle é o algoritmo e não o trabalhador. Esta situação nos apresenta ainda
uma contradição efetiva: ao tempo em que
o modelo acena para uma parcela de autonomia do trabalhador, essa liberdade é impedida pela programação e pela existência
do algoritmo a quem cabe dar conta. A ideia
que vigora é a da mobilização total, onde todos podem estar disponíveis em todo momento. O processo é de refeudalização da relação
entre trabalhador em um novo modelo de empresa. Essa relação passa por nova nomenclatura, a que se veio convencionar como “relações de aliança”. A este trabalhador só cabe o
engajamento nessa “relação de aliança” para a execução dos objetivos que lhe foram traçados, e
ainda deve ser submetido a processo de avaliação de sua performance por quem não conhece,
não convive, raramente vê.
Sobre este novo modelo também se redefiniram e se desestabilizaram as relações de tempo e espaço, e o elo de solidariedade coletiva entre trabalhadores. A suposta autonomia programada leva naturalmente ao maior engajamento do trabalhador, afastando ainda
a percepção do espaço que divide a pessoa do trabalhador da pessoa humana. Autonomia versus mobilização continua em permanente choque, e as narrativas dos aplicativos sobre trabalhadores, ao argumento de que decidem sobre seu horário de trabalho e tempo de trabalhar,
são narrativas que interessam apenas a eles. A ideia de que alugam, e oferecem o aplicativo
para a pessoa trabalhar, é equivocada e distorcida, essencialmente quando o poder de decisão
sobre preço, quantidade de trabalho, quantidade de prestadores de serviços, e o percentual que
cada um recebe é único e centralizado na empresa. Não há autonomia do pretenso associado,
quando tudo é feito e decidido pelo algoritmo, o que contempla desde o acesso ao preço, passando pelo direcionamento do cliente.
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Noutro ponto de essencial observação, a política de bônus e premiações dos
aplicativos falseiam a ideia de maior ganho. É aquela falsa premissa de que quanto mais eu
trabalhar mais bônus eu ganho, porém mais exaustão e saúde eu perco. A figura do trabalhador assume sua feição de potencialização da escravidão moderna: “eu ofereço você se destacar
e você será destacado”, porém tudo isso à custa de excessos em tudo. Há um falseamento do
engajamento para uma escravização do tempo e do trabalho. Se introjeta no trabalhador/associado uma feição de empresa própria que revela por lógica um individualismo exacerbado
de competição com o outro. Neste universo, é preciso pensar e questionar: onde se encontra
a colaboração e a integração social por esse trabalho? Onde se vislumbra, nesse contexto de
modernidade, o progresso humano do trabalhador enquanto pessoa?
A grande democratização do país tem
acontecido sobre uma vertente lamentável da precarização. Da precarização
do trabalho e da precarização das conVivemos a era onde trabalhadições de vida das pessoas. O trabalho
dores são mobilizados para
é subalterno, a educação é irrelevante e
excludente pela necessidade de sobrevirealização de objetivos que
vência, e a saúde pública é uma via crucis.
lhe são consignados. E isto se
No Brasil se tornou comum o descumpridá por algoritmos. Um conmento das normas trabalhistas, e a pessoa
já ser desrespeitada na condição de trabajunto metódico de passos que
lhador dentro das relações de emprego.
determina a realização de
Isso começa desde casa, com a forma e as
vivências culturais da prática que se imcálculos, resolução de problepõem sobre os empregos domésticos. Se
mas na forma determinada
no plano do trabalho materializado presencialmente convivemos com pobreza
e tomada de decisões controe exclusão em níveis alarmantes, no das reladas. Tudo pode parecer exdes sociais foi criado um universo de pessoas mínimas que ganham muito dinheiro,
tremamente exagerado, mas
mas com uma multidão de pessoas em
a migração para este mundo
“hope labour”, que lida com a ausência de
pagamento e a existência de vouchers de
se dá de for ma cotidiana
permutas. Estas pessoas se tornam capae nem sempre percebida.
zes de acesso ao mínimo para sobrevivência, mas não conseguem pagar o aluguel
nem possuem acesso a saúde, educação
e seguridade. A economia digital cria a figura da reputação e da performance, colocando em risco uma democratização por desigualdade de acesso ou recurso, ou mesmo o direito de reivindicar ou contrariar.
O descredenciamento e o bloqueio são unilaterais, e não há qualquer visibilidade sobre a pessoa, senão a de que ela não passa de um número. Neste cenário, a maior ameaça
ao mundo do trabalho hoje é a irrelevância das pessoas, e não apenas a precarização. É preciso organizar os novos paradigmas, regulamentar e enxergar as novas realidades. A ideia de
barato e acúmulo coletivo sem face desorganiza a vida social, e a vida de muitos. E isto tem se
refletido de forma evidente no adoecimento coletivo das pessoas. Doenças da mente, da alma,
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incremento da solidão e do sentimento de auto-destruição. Quem vai pagar a necessidade de
viver quando não há trabalho? Como vamos conciliar responsabilidade social, como partícipes
e usuários destas tecnologias, e com esta facilidade de preço que a era digital traz em serviços,
com a visibilidade do ser humano e da dignidade que se encontra por trás dele?
Onde há conflito de trabalho é necessário que haja uma jurisdição independente para julgá-lo,
aberta e acessível a todos. E o arcabouço dos Direitos Humanos nunca esteve tão necessário
para o enfrentamento das formas primitivas de transgressão social, o que ressurge através de
práticas que se reimplantam em trabalhos deploráveis e indignos. Do ponto de vista econômico, os processos de flexibilização têm demonstrado sucesso desde que com participação do
Estado, que é o único capaz de estabelecer políticas públicas gerais, criando uma forma pública
de solidariedade coletiva. Não se pode apenas priorizar o modelo privado, posto que ele tem
relação direta e vertical com o lucro. É preciso manter uma linha e base de interferência e controle, com limitações que possam gerar um desenvolvimento e progresso minimamente igualitário e participativo. A vertente que prega o preconceito contra o Estado, alegando que ele tem
que se ausentar de tudo, e que não deve ser parte, ficando afastado de qualquer interferência,
encontra-se sedimentada em premissas equivocadas, e foi colocada à prova neste ano de
2020. Um vírus letal colocou em xeque teorias e certezas sobre o Estado mínimo, e mostrou as
diferenças reais e existentes entre continentes e políticas públicas. Quem vive está assistindo.
Quem viveu terá visto. Quem sobreviver precisa redefinir conceitos de vida e solidariedade.
E de repente, tudo mudou de sentido?
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Direito do Trabalho
e a Indústria 4.0: Um olhar
para o futuro das relações
trabalhistas
Labor Law and Industry 4.0:
A look at the future of labor
relations

Michaella Fregapani Lanner
Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Fundação Escola
de Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, Bacharela em Direito
pelo Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter, Assessora-chefe
de Conselheira do Conselho Nacional de Justiça.
Endereço: Rua Mem de Sá, nº 85, apto 305, Nossa Senhora das Graças,
Canoas/RS, CEP 92110-290
Telefone: (51) 99751-9042
E-mail: michaella.lanner@cnj.jus.br; michaella.lanner@gmail.com
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DIREITO DO TRABALHO E A INDÚSTRIA 4.0: um olhar para o futuro das relações
trabalhistas
LABOR LAW AND INDUSTRY 4.0: a look at the future of labor relations

Michaella Fregapani Lanner

RESUMO
Utilizando-se do método dedutivo como condutor da pesquisa, bem como do levantamento
bibliográfico, o estudo analisa o impacto da nova revolução tecnológica, atinente à denominada
“Indústria 4.0”, nas relações de trabalho, numa visão social e legal desse avanço tecnológico.
Estuda-se a nova forma de atuação da atividade laborativa a partir da progressão da inteligência
artificial e da automação. Discorre-se sobre os efeitos da ascensão tecnológica na natureza das
relações trabalhistas a se desenvolverem. Pondera-se o papel institucional e governamental
no desenvolvimento da temática. Expõe-se a repercussão do avanço da tecnologia na saúde
do trabalhador. Conclui-se que o avanço tecnológico serve ao Direito do Trabalho quando
observados parâmetros éticos inerentes aos preceitos que embasam a dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVE
Direito do Trabalho. Indústia 4.0. Tecnologia
ABSTRACT
Using the deductive method as the conductor of the research, as well as the bibliographic survey,
the study analyzes the impact of the new technological revolution, related to the so-called
“Industry 4.0”, in labor relations, in a social and legal view of this technological advance. The new
way of working in the field of work is studied based on the progression of artificial intelligence
and automation. It discusses the effects of technological advancement on the nature of labor
relations to develop. The institutional and governmental role in the development of the theme
is considered. The repercussions of advancing technology on workers’ health are exposed. It
is concluded that technological advancement serves the Labor Law when observing ethical
parameters inherent to the precepts that underlie human dignity.
KEY WORDS
Labor Law. Industry 4.0. Technology.
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INTRODUÇÃO
Novos impulsos tecnológicos estão a transformar o mundo do trabalho.
Conquanto se reconheça com certo grau de certeza o potencial impacto positivo da tecnologia
no crescimento econômico, a mesma veemência não se aplica quando da análise do avanço
tecnológico em excesso no mercado de trabalho. A ascensão tecnológica aponta ideais
paradoxais, fazendo surgir a preocupação com a implantação de garantias jurídicas que
salvaguardem a humanização do avanço tecnológico.
A reforma trabalhista, consolidada na Lei nº 13.467/2017, foi idealizada como
mecanismo de modernização dos contratos e facilitador da relação entre trabalhador e
empregado para, assim, aumentar os postos de trabalho. Nesses termos, há que se perquirir se
as alterações legislativas serão suficientes a regular as relações e desafios que exsurgem com o
avanço tecnológico prometido pela denominada “Quarta Revolução Industrial” ou “Indústria 4.0”.
O mercado de trabalho já enfrentou inovações surgidas com as revoluções industriais
anteriores. Contudo, atualmente o avanço tecnológico está exponencialmente maior do que
a adaptação humana a essa tecnologia. Ao passo que se tem ainda no mercado de trabalho
pessoas que nasceram e cresceram em uma época em que a internet era inacessível - ao menos
não com a facilidade hodierna - tem-se igualmente uma realidade em que robôs já conseguem
realizar atos em igual qualidade à execução pelo homem. Há um desequilíbrio na velocidade
do avanço tecnológico em relação à adaptação do trabalhador à essa tecnologia.
As qualificações atuais não
terão correspondência nos trabalhos de
amanhã e os conhecimentos adquiridos
podem rapidamente tornar-se obsoletos
(OIT, 2019).
Por certo que os avanços
tecnológicos são necessários e contribuem
ao desenvolvimento da humanidade.
Todavia, o potencial positivo da tecnologia no
mundo do trabalho pressupõe a adoção de
medidas determinadas a assegurar o papel
mais amplo da tecnologia na promoção do
trabalho digno, de modo que esta esteja ao
serviço do homem e não ao inverso.

O mercado de trabalho já
enfrentou inovações surgidas
com as revoluções industriais
anteriores. Contudo, atualmente o avanço tecnológico
está exponencialmente maior
do que a adaptação humana
a essa tecnologia.

O presente artigo objetiva,
portanto, realizar breve análise sobre como essa revolução já em curso pode afetar o mercado
de trabalho, sob o aspecto da automação e desenvolvimento da inteligência artificial, os reflexos
no desenvolvimento das relações de labor, bem como os efeitos à saúde do trabalhador.
1 IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO MERCADO DE TRABALHO
O economista John Maynard Keynes, já em 1930, alertou sobre a difusão do
desemprego, “nossa descoberta dos meios de economizar o uso de trabalho ultrapassa o ritmo
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no qual podemos encontrar novos usos para o trabalho”1. Conquanto ultrapassada a questão
na época, aparenta agora afirmar-se novamente como um conflito a ser solucionado.
Klaus Schwab aponta três pontos bases para explicar os motivos de a nova
revolução tecnológica provocar mais agitações do que as revoluções anteriores: “velocidade
(tudo está acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que antes), amplitude e
profundidade (há muitas mudanças radicais ocorrendo simultaneamente), e a transformação
completa de sistemas inteiros” (SCHWAB, 2016, pág.30).
E essa dificuldade de adaptação se torna ainda mais preocupante se considerada
a realidade do envelhecimento populacional. Segundo levantamento realizado pelo IBGE, em
2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos. Também de acordo com a pesquisa,
17,3% dos idosos já apresentavam limitações funcionais para realizar as “Atividades Instrumentais
de Vida Diária” (AIVD), que correspondem a tarefas de administrar as finanças, tomar remédios,
utilizar meios de transporte, usar o telefone e realizar trabalhos domésticos (IBGE, 2019).
Klaus Schwab, diretor e fundador
do Fórum Econômico Mundial, aponta dois
efeitos concorrentes exercidos pelo avanço
tecnológico sobre os empregos: efeito
Ao passo que se tem ainda no
destrutivo e efeito capitalizador. Aquele
mercado de trabalho pessoas
se dá quando o trabalho é substituído
pela capital, a partir de um avanço
que nasceram e cresceram em
tecnológico de automação, de modo que os
uma época em que a internet
trabalhadores são compelidos a realocarem
suas habilidades em outros locais, quando
era inacessível - ao menos não
não submetidos ao desemprego. Já o
com a facilidade hodierna
efeito capitalizador apresenta-se a partir
de um aumento na demanda por novos
- tem-se igualmente uma reabens e serviços, levando a criação de
lidade em que robôs já consenovas profissões e atividades econômicas
(SCHWAB, 2016, pag. 30). Diante desses
guem realizar atos em igual
dois efeitos, Shwab refere que, para aferir a
qualidade à execução pelo
quantidade de postos de trabalho que serão
homem.
substituídos pela automação, há que se
perquirir “o tempo e o alcance em que
o efeito capitalizador consegue suplantar o
efeito destruidor e a velocidade dessa substituição” (SCHWAB, 2016, pag. 10).
A Organização Internacional do Trabalho – em “Trabalhar para um Futuro
Melhor – Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho” – destaca sobre o ponto que:
“A tecnologia pode libertar do trabalho árduo; da sujidade, da monotonia, do perigo e da privação.
Os robôs colaborativos, ou “cobots”, podem reduzir o stress relacionado com o trabalho
e potenciais acidentes de trabalho. Mas os processos impulsionados pela tecnologia também
podem tornar o trabalho supérfluo, acabando por alienar os trabalhadores e prejudicar o seu
desenvolvimento.” (OIT, 2019, pág. 44).
1 “This means unemployment due to our discovery of means of economising the use of labour outrunning the
pace at which we can find new uses for labour.”
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Segundo Klaus Schwab, a quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, constitui
mudança de paradigma, porquanto transcende o conjunto de tecnologias emergentes em
si mesmas, ingressando em novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da
revolução digital. Schwab defende que a nova Indústria transporá a realidade atual
à automatização potencial das fábricas, ensejando um processo produtivo independente da
obra humana (SCHWAB, 2016).
Uma vez que a nova revolução industrial lança uma nova forma de atuação nas
empresas e no mercado global, por certo que as relações de trabalho também serão afetadas. É
de se reconhecer, como afirma Schwab, que as categorias de trabalho que envolvem o trabalho
mecânico repetitivo e o trabalho manual de precisão já estão sendo automatizadas (SCHWAB,
2016). Essa realidade ganha cada vez mais força: a título de exemplo no campo jurídico, nos
Estados Unidos, há notícia da criação da ferramenta denominada “LegalZoom”, a qual oferece
serviços jurídicos padronizados. A automação documental utilizada pela ferramenta está
vinculada à técnica de inteligência artificial que congrega o conhecimento necessário em um
organograma de decisão, com diversas opções para cada escolha feita (STOPANOVSKI, 2015).
No sistema judiciário, há vertiginoso incremento de projetos para desenvolvimento
de produtos envolvendo a Inteligência Artificial, inclusive com edição de Resolução nº 332, de 21
de agosto de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça dispondo sobre a ética, a transparência e a
governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário.
Essas mudanças que já se apresentam demonstram a forte tendência de extinção
de diversos postos de trabalho que se destinavam a proceder as atividades intermediárias do
sistema produtivo.
Com efeito, a expressiva evolução e aprimoramento contínuo dos meios
tecnológicos trazem um novo cenário no contexto global, transformando as relações de trabalho.
Ao passo que as ferramentas tecnológicas contribuem para uma produtividade crescente,
também proporcionam a flexibilização do trabalho, face a reestruturação organizacional.
Na chamada quarta revolução industrial, as ferramentas tecnológicas são
utilizadas como verdadeiro mecanismo de aumento de eficiência sem a elevação de custos
normalmente associado à ampliação de mão de obra da prestação do serviço.
De tal modo, o avanço da inteligência artificial exige do trabalhador a
intensificação cada vez mais agressiva de sua qualificação profissional, a fim de se destacar no
mercado de trabalho pela sua multidisciplinariedade.
Nos dizeres de Delgado, acerca do avanço tecnológico já enfrentado pelo
mercado de trabalho no passado:
Tais avanços da tecnologia agravavam a redução dos postos de trabalho em diversos segmentos
econômicos, em especial na indústria, chegando a causar a ilusão de uma próxima sociedade
sem trabalho. Além disso, criavam ou acentuavam formas de prestação laborativa (como o
teletrabalho e o escritório em casa, home office), que pareciam estranhas ao tradicional sistema
de contratação e controle empregatícios. (DELGADO, 2006, p. 36).

A OIT defende, como forma de proteção à dignidade dos trabalhadores, um
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“controle humano da inteligência artificial, de forma a garantir que as decisões finais que afetam
o trabalho sejam tomadas por seres humanos e não por algoritmos (...) O trabalho não é uma
mercadoria; nem um robô” (OIT, 2019, pág. 45). A corroborar esta afirmação, faz-se oportuna a
citação de um caso prático envolvendo a implantação de um robô em uma fábrica de queijos
por um especialista em automação, diretor de uma empresa de engenharia:
“Um cliente, fabricante de queijos, pediu-me um robô que virasse os queijos, na fase de
maturação do produto. Em princípio, nenhum problema: sabemos conceber um dispositivo
capaz de virar todos os queijos com precisão e delicadeza. Então, instalei um ‘robô queijeiro’.
Mas, três meses depois, a empresa chamou-me novamente: sua clientela tradicional queixava-se
da degradação na qualidade e a empresa começava a perder mercado. No entanto, o dispositivo
funcionava muito bem. Fui visitar uma outra fábrica de queijos e constatei que as operárias
tocavam nos queijos e até os cheiravam, mas não os viravam sistematicamente. Agora estou
entendendo a complexidade real do trabalho delas. Confesso que, na ocasião, não me ocorreu
que a relação entre o modo de fazer e a qualidade do produto fosse suficientemente importante
para explicar efeitos dos quais se queixava meu cliente. Meu robô, assim que vê um queijo não
resiste e ‘plaf’vira-o” (DURAFFOURG, 2013).

Tal caso prático demonstra que, por serem as tecnologias concebidas a partir
de resultados antecipados, a representação do trabalho humano por meio da automação
distancia-se, por vezes, da complexidade real da atividade de trabalho. Portanto, o trabalho não
pode ser visto apenas como um custo a ser reduzido – a exemplo do robô virador de queijo –
sendo essencial o reconhecimento da real competência dos trabalhadores que, nos dizeres de
Jacques Duraffourg (2013), constitui “a pedra angular das relações entre as esferas do técnico,
do econômico e do social”, salientando que, quando há negativa dessas competências, “essas
esferas se autonomizam, acarretando as consequências conhecidas”.
O avanço tecnológico também traz impactos na natureza das relações
trabalhistas a se desenvolverem. Isso porque, a partir do crescimento da economia sob
demanda, a terceirização tecnológica da atividade ganhou destaque, evidenciando-se o
que se denominou de “nuvem humana”. Schwab explica essa sistemática referindo que: “As
atividades profissionais são separadas em atribuições e projetos distintos; em seguida, elas
são lançadas em uma nuvem virtual de potenciais trabalhadores, localizados em qualquer
lugar do mundo” (SCHWAB, 2016, p. 41).
A transformação tecnológica traz em seu bojo, ainda, o que se denomina de
“economia de bico”, destacando-se o “crowdwork” e o trabalho “on-demand” como as formas
de trabalho da referida economia, que consubstanciam, respectivamente, realização das
atividades em plataformas online e execução conforme demanda pelos aplicativos – Uber,
iFood, Rappi, entre outros (MOREIRA; CALVETE, 2020, p. 208). A par da criação desses novos
postos de trabalho, surge o debate sobre a natureza jurídica da relação que se estabelece entre
a empresa e os trabalhadores (MOREIRA; CALVETE, 2020, p.208).
Por certo, a progressão da tecnologia está trazendo novas formas de emprego,
exigindo adequação da mão de obra à natureza evolutiva do trabalho. Não obstante, é preciso
ter-se consciência que, não havendo controle político e institucional nesse processo transitório,
aumenta-se a probabilidade de retrocesso nos avanços trabalhistas, confundindo-se automação
com precarização das relações de trabalho.
Nos dizeres de Souto Maior (2003):
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É bom que se diga, também, que não é o caso de se amaldiçoar o avanço tecnológico.
Este é inevitável e, em certa medida, tem sido benéfico à humanidade (em muitos aspectos). O
desafio, sob este prisma, é buscar com que a tecnologia esteja ao serviço do homem e não contra
o homem. (SOUTO MAIOR, 2003)

Com efeito, à luz do que recomenda a OIT, faz-se necessário desenvolver um
controle governamental e internacional para as plataformas de trabalho digitais que estabeleça
direitos e proteções mínimas aos trabalhadores. (OIT, 2019, p. 45)
Não se olvida que as empresas que não acompanharem esse avanço tecnológico,
que permite venda de produtos incrementados a preços competitivos, podem estar colocando
sua existência em risco e, consequentemente, os postos de trabalho que conferia.
A Confederação Nacional da Indústria afirma que “uma legislação trabalhista
inadequada à sua realidade, que não permita a adaptação das empresas às mudanças, com
a adoção das novas tecnologias, pode implicar em prejuízo ao próprio trabalhador
e à indústria.” (2017, p. 28).
Sob este aspecto, Vólia Bomfim Cassar acrescenta com propriedade que:
“Acirrando-se a competição entre as empresas, com a globalização da economia mundial,
torna-se primordial para sua sobrevivência a adoção de medidas a favor da automação e da
informatização, já que permitem elevados níveis de competitividade. Dessa forma,
cresce o desemprego, trocando-se o empregado por uma máquina que pode realizar o seu
serviço com maior precisão e rapidez.
Evidentemente que encontrar o equilíbrio para essa delicada situação de crise social é o objetivo
de todos que estudam o Direito Laboral; e pode-se mesmo observar que a tendência entre os
doutrinadores é na direção da flexibilização como solução para os conflitos sociais gerados
pelo desemprego crescente, sempre de forma responsável, sem abuso e desde que a empresa
comprovadamente esteja atravessando grave crise econômica. A flexibilização não pode servir
de fundamento para aumentar o lucro ou o enriquecimento dos sócios, mas para a manutenção
da saúde da empresa e, consequentemente, do nível de emprego. (CASSAR, 2020, p. 31 – grifo
no original).

Sendo assim, o incremento no desenvolvimento de ferramentas envolvendo
a inteligência artificial deve ser contrastado com a necessidade de se estabelecer parâmetros
éticos para os projetos que a envolvem, constituídos a partir dos preceitos basilares que
assentam a dignidade humana.
2 EFEITOS DA TECNOLOGIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR
A Organização Internacional do Trabalho, ao transcorrer sobre a tecnologia
e o direito do trabalho, apela para o uso daquela a favor do trabalho digno e a uma abordagem
centrada no controle humano da tecnologia. Justifica o apelo no fato de que, conquanto a
tecnologia possa trazer benefícios à saúde do trabalho, uma vez que substitui as atividades
que demandam mão de obra repetitiva e trabalho pesado, os processos impulsionados pela
tecnologia também podem tolher o desenvolvimento dos trabalhadores. A OIT aponta que
“a automação pode reduzir o controlo e a autonomia, bem como a riqueza do conteúdo do
trabalho, resultando numa possível erosão de competências e declínio na satisfação do
trabalhador” (OIT, 2019, p. 44).
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A intensificada flexibilização do processo de produção ocasiona, naturalmente, um aumento
na carga produtiva do trabalhador, exigindo-se a ampliação de seu ritmo de produção. É
dizer, a intensidade de trabalho, com pressão de tempo, acarreta a exaustão física e mental do
trabalhador (MOREIRA, 2020, p. 276).
Além disso, a intensificação da tecnologia na atividade laborativa abre caminho
para riscos de nível psicossociais, porquanto dá azo a mudanças no tipo e local de trabalho,
bem como na sua forma de condução (MOREIRA, 2020, p.277). Torna-se cada vez mais tênue,
senão desaparecida, a linha que separa as fronteiras necessária entre vida profissional e pessoal.
Tais riscos são acentuados para aquele que se denominou de teletrabalhador.
O artigo 75-B da CLT, acrescido pela reforma trabalhista – Lei nº 13.467/17 – conceitua o
teletrabalho como sendo a “prestação de serviços preponderantemente fora das dependências
do empregador, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação (...)”. O
teletrabalhador, portanto, torna-se facilmente monitorável e contatável a partir dos meios
telemáticos e informatizados.
Consoante ensinamento de Teresa Coelho Moreira:
Existe, sem dúvida, um novo tipo de controlo, o controlo eletrônico do trabalhador, controlo este
desverticalizado, objetivo, incorporado na máquina e no sistema com o qual interage, tornandose um controlo à distância, em tempo real, com uma enorme capacidade de armazenamento,
apto a memorizar, cruzar e reelaborar detalhadamente muitos dos comportamentos dos
trabalhadores.
Considera-se, assim, que as características das novas tecnologias aplicadas à relação laboral
estão a permitir a substituição de um controlo periférico, descontínuo e parcial, realizado pela
hierarquia humana, por um controlo centralizado e objetivo, incorporado na máquina, que se
verifica em tempo real, originando o aparecimento de um novo e sofisticado tipo de controlo que
consiste na reconstrução do perfil do trabalhador, através do armazenamento e reelaboração de
uma série de dados aparentemente inócuos. (MOREIRA, 2020, pag. 276)

A nova realidade ameaça um dos direitos que foi duramente conquistado
pelos trabalhadores: a limitação da jornada de trabalho. O fácil acesso do empregado por seu
empregador, por meio das ferramentas tecnológicas, submete aquele a estar em constante
disposição da figura patronal.
Nos dizeres de Vólia Bomfim Cassar:
O trabalhador tem direito à “desconexão”, isto é, a se afastar totalmente do ambiente de trabalho,
preservando seus momentos de relaxamento, de lazer, seu ambiente domiciliar, contra as novas
técnicas invasivas que penetram na vida íntima do empregado. (CASSAR, 2020, p. 622, grifo no
original)

O ordenamento jurídico francês passou a contar, a partir de 1º de janeiro de
2017, com uma lei trabalhista que confere aos trabalhadores o direito de se desconectar da
atividade laborativa. A norma dispõe que todas as empresas com mais de 50 funcionários
deverão negociar com os sindicatos uma carta de boa conduta para definir os horários nos
quais os empregados poderão não atender as mensagens enviadas por seus superiores. Tratase de medida concreta para tornar a vida profissional menos difusa (AGÊNCIA ANSA, 2017).
No âmbito interno brasileiro, pode-se afirmar que o direito à desconexão
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é elevado à categoria de direito fundamental a partir da análise dos direitos sociais
salvaguardados no artigo 6º da Constituição Federal (direito à saúde e ao lazer), bem como
dos direitos trabalhistas esculpidos no artigo 7º da Carta Constitucional, em especial o direito à
limitação de jornada de trabalho e ao descanso semanal remunerado.
Sobre a temática, tramita atualmente no Senado Federal o Projeto de Lei (PL) nº
4.044/2020, o qual tem por fim regulamentar o direito à desconexão do trabalhador em período
de folga, ressaltando que a conexão do empregado em tempo integral com seu trabalho pode
desencadear diversas doenças ocupacionais, a exemplo do estresse, depressão, transtorno de
ansiedade e o esgotamento (burn out).
Segundo o texto do referido Projeto de Lei, fica vedado ao empregador acionar
o empregado em regime de teletrabalho, por qualquer meio eletrônico, quando fora do horário
regular de expediente, excepcionados os casos fortuitos ou de força maior previstos em acordos
ou convenções coletivas. Ainda, o PL nº 4.044/2020 prevê a remoção do empregado em gozo
de férias dos grupos de mensagens do trabalho, bem como a retirada de quaisquer aplicativos
de internet voltados exclusivamente para uso no trabalho durante esse período de descanso. O
texto ainda regulamenta as circunstâncias do regime de plantão e da escala de sobreaviso no
trabalho à distância.
Enfrentando a matéria, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em
decisão de Relatoria do Ministro Claudio Mascarenhas Brandao assim deliberou:
[...] A precarização de direitos trabalhistas em relação aos trabalhos à distância, pela exclusão do
tempo à disposição, em situações corriqueiras relacionadas à permanente conexão por meio
do uso da comunicação telemática após o expediente, ou mesmo regimes de plantão, como
é o caso do regime de sobreaviso, é uma triste realidade que se avilta na prática judiciária. A
exigência para que o empregado esteja conectado por meio de smartphone , notebook
ou BIP, após a jornada de trabalho ordinária, é o que caracteriza ofensa ao direito à
desconexão. Isso porque não pode ir a locais distantes, sem sinal telefônico ou internet, ficando
privado de sua liberdade para usufruir efetivamente do tempo destinado ao descanso. Com
efeito, o excesso de jornada aparece em vários estudos como uma das razões para doenças
ocupacionais relacionadas à depressão e ao transtorno de ansiedade, o que leva a crer que
essa conexão demasiada contribui, em muito, para que o empregado cada vez mais, fique
privado de ter uma vida saudável e prazerosa. Para Jorge Luiz Souto Maior, “ quando se fala
em direito a se desconectar do trabalho, que pode ser traduzido como direito de não trabalhar,
não se está tratando de uma questão meramente filosófica ou ligada à futurologia(...), mas sim
numa perspectiva técnico-jurídica, para fins de identificar a existência de um bem da vida,
o não-trabalho, cuja preservação possa se dar, em concreto, por uma pretensão que se deduza
em juízo. “ Não fossem suficientes as argumentações expostas e a sustentação doutrinária do
reconhecimento do direito aludido, há que se acrescentar o arcabouço constitucional que
ampara o direito ao lazer, com referência expressa em vários dispositivos, a exemplo dos artigos
6º; 7º, IV; 217, § 3º; e 227. O direito à desconexão certamente ficará comprometido,
com a permanente vinculação ao trabalho, se não houver critérios definidos quanto
aos limites diários, os quais ficam atrelados à permanente necessidade do serviço.
Resultaria, enfim, em descumprimento de direito fundamental e no comprometimento do
princípio da máxima efetividade da Carta Maior. Finalmente, a proteção não se limita ao direito
interno. Mencione-se, na mesma linha, diversos diplomas normativos internacionais, que, ou
o reconhecem de modo expresso, ou asseguram o direito à limitação do número de horas de
trabalho, ora destacados: artigos 4º do Complemento da Declaração dos Direitos do Homem
(elaborado pela Liga dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1936); XXIV da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948; 7º do Pacto Internacional Relativo aos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; e 7º, “g” e “h” do Protocolo de San Salvador (Protocolo
Adicional à Convenção Interamericana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais), os dois últimos ratificados pelo Brasil. Nesse contexto,
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mostra-se incontroversa a conduta antijurídica da empresa que violou direito fundamental
decorrente de normas de ordem pública. Os danos causados, pela sua natureza in re ipsa,
derivam na própria natureza do ato e independem de prova. Presente o nexo de causalidade
entre este último e a conduta patronal, está configurado o dever de indenizar. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. [...] (AIRR-2058-43.2012.5.02.0464, 7ª Turma, Relator
Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 27/10/2017). (grifos acrescidos)

O aumento da disputa pela inserção e permanência no mercado de trabalho,
seja no campo autônomo – como na aplicação da já citada “nuvem humana” – seja no
cenário empregatício, exige a constante e cada vez maior apresentação de resultados à figura
patronal-contratante, sob pena de desativação de sua mão de obra. Assim, esses trabalhadores
comprometem os seus períodos de desconexão – de não-trabalho -, por não contar com outra
alternativa a não ser estar sempre disponível (MOREIRA, 2020).
A Indústria 4.0 exige a consolidação do “Profissional 4.0”, ou seja, um trabalhador
ágil, multidisciplinar – dominador de conhecimento, técnica e criatividade de áreas diversas
ao mesmo tempo em que propõe soluções para os problemas apresentados - e flexível, com
capacidade para se adaptar à mutação constante. Como destaca Souto Maior:
Em suma, a sua subordinação ao processo produtivo é intensa, corroendo sua saúde
e desagregando sua família. Veja-se, por exemplo, que muitos sequer têm tido tempo para tirar
férias, pois que, diante do quase inesgotável acesso a fontes de informações e por conta das
constantes mutações das complexidades empresariais, ficar muitos dias desligado do trabalho
representa, até mesmo, um risco para a manutenção do próprio emprego. (SOUTO MAIOR,
2003, pág. 7)

Nos dizeres de Victor Hugo Nazário Stuchi (2014), “para que se atinja um ideal
do trabalho decente, é preciso que o trabalhador tenha um meio ambiente do trabalho
sadio e equilibrado”.
Ademais, a supervalorização da tecnologia em face da mão de obra do
trabalhador pode levar ao esvaziamento da sensação de pertencimento do trabalhador ao
organismo empresarial. Gosdal (2007, p.130), em sua definição de trabalho decente, insere
a condição de um desenvolvimento equitativo e integrador. Por meio do trabalho, deve ocorrer
a inclusão social e, quanto a esse aspecto, Diniz disciplina que:
Além dos fatores da integração social, a busca do poder, do saber, da participação na pirâmide
social e da hierarquização, orgulho de si mesmo, de autovalorização e autorreconhecimento,
de uma sequência de tentativas do encontro com o próprio eu, por vezes é uma forma de
gratificação pela sua existência. (DINIZ, 2009, p. 233)

Cássia Rochane Miguel (2012) esclarece que o trabalho decente está
diretamente vinculado às oportunidades de trabalho produtivo, com remuneração justa,
segurança, liberdade, equidade, proteção social extensiva aos familiares, melhores perspectivas
de crescimento individual e com integração no ambiente social.
No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido
entre o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, com a assinatura do Memorando
de Entendimento que prevê o estabelecimento de um “Programa Especial de Cooperação
Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente”. No ano de 2006,
constituiu-se a Agenda Nacional do Trabalho Decente, na qual se destaca, já no seu sumário,
a prioridade de “fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de
governabilidade democrática”.
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Na mesma medida que o teletrabalho ganha destaque, também se torna
proeminente a necessidade da adoção de medidas que auxiliem na segregação do trabalho
remunerado da vida privada.

Em 2015, na Assembleia Geral da ONU, foi adotado um documento a servir
de guia para as ações da comunidade internacional até 2030, denominado de “Agenda 2030”.
Referido documento conta com dezessete “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”,
integrados e indivisíveis e que mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável:
a econômica, a social e a ambiental.
A Agenda Global 2030 reflete os novos desafios do progresso econômico-social,
trazendo consigo novos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. É um compromisso entre
Nações de ação para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para
todos, efetivando os direitos humanos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Os 17
objetivos mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões que compõem o desenvolvimento
sustentável, quais sejam, econômica, social e ambiental. Ao passo que se insere em tais
objetivos o atingimento de níveis mais elevados de produtividade das economias por meio
da diversificação, modernização tecnológica e inovação, também compõe referido
objetivo o alcance, até 2030, do trabalho decente para todos.
Uma vez que os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis” se aplicam
a todos os Estados-membro das Nações Unidas, reconhece-se que todos os países, sejam eles
desenvolvidos ou em desenvolvimento, têm obstáculos a serem superados quanto à promoção
do desenvolvimento nas dimensões social, econômica e ambiental.
Nos dizeres de Guimarães:
O crescimento econômico tem potencial de expandir as capacidades humanas, mas, para isso,
ele deve ser equitativo e aumentar as oportunidades que permitam às pessoas tomar decisões
sobre como viver uma vida que elas valorizem. Todas as oportunidades que constituem
o desenvolvimento humano são importantes – liberdade para ir e vir e liberdade de expressão,
oportunidades de acesso à moradia digna, com água potável e saneamento, entre outras. Porém,
só o acesso ao Trabalho Decente pode converter o crescimento econômico em desenvolvimento
humano. (GUIMARÃES, 2012, p. 16)

Portanto, o potencial da tecnologia no futuro do trabalho deve estar
intrinsicamente relacionado à eficácia horizontal e diagonal dos direitos sociais fundamentais
albergados na Constituição Federal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, o avanço tecnológico inerente à “Indústria 4.0” está trazendo intensas
mudanças na base de produção do sistema econômico e, consequentemente, nas relações
de trabalho em seu sentido mais amplo, exigindo adequação da atividade laboral à natureza
mutável do trabalho. A automação e a informatização aplicadas aos meios de produção são as
grandes características marcadas pela denominada “Quarta Revolução Industrial”.
O implemento de novas tecnologias no processo produtivo não é novidade,
contudo, conforme apontado, essa adesão tem acontecido de forma acelerada, em desequilíbrio
com a adaptação do mercado de trabalho à nova realidade. Neste aspecto, faz-se essencial
o reconhecimento da complexidade real da mão de obra do trabalhador e a implementação
de capacitação dos trabalhadores para enfrentar essas mudanças, a fim de se realizar uma
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equalização do mercado de trabalho à progressão tecnológica.
No aspecto da saúde do trabalhador, o avanço tecnológico também se
apresenta sob duas óticas antagônicas: embora a tecnologia possa se apresentar benéfica
ao trabalhador a partir da sua aplicação em atividades de produção repetitivas e fatigantes,
também pode ocasionar um processo erosivo no desenvolvimento do trabalhador, ao suprimir
suas competências. Por certo que a tecnologia cria novos desafios na efetiva proteção laboral.
Assim, é fundamental a consecução de uma agenda pautada no ser humano que evidencie
a função da tecnologia na promoção do trabalho decente, a partir de um estudo focado no
controle humano das ferramentas tecnológicas.
É inerente ao Direito do Trabalho o caráter tuitivo ou protetivo, por ter como
pilar o princípio da proteção ao hipossuficiente. Nessa perspectiva, diz-se que este ramo
especializado do direito rompeu com a inércia estatal, por meio de uma legislação imperativa
alinhada à garantia de direitos mínimos e fundamentais à pessoa humana (CASSAR, 2020).
Cumpre ressaltar que o Direito do Trabalho tem por característica a sua ampliação crescente,
seja na esfera subjetiva – estendendo-se a um número cada vez maior de trabalhadores não
empregados -, seja na esfera objetiva – ampliando o leque de direitos e vantagens ao trabalhador
(CASSAR, 2020). Neste aspecto, considerando a aceleração da implementação da tecnologia
nas relações de trabalho, premente é a adequação da norma jurídica às necessidades advindas
da consequente evolução social.
Isso porque o avanço tecnológico serve ao Direito do Trabalho quando observados parâmetros
éticos inerentes aos preceitos que embasam a dignidade humana. É dizer, a progressão
tecnológica, sob a ótica do trabalho, se torna positiva quando confere eficácia horizontal
e diagonal aos direitos sociais fundamentais contemplados na Constituição Federal.
As mudanças inerentes à transformação tecnológica exigem a tomada de ações determinadas.
Com efeito, é necessário o estabelecimento de um controle governamental nesse processo
transitório, que assente proteções mínimas aos trabalhadores. Nessa perspectiva, a partir do
reconhecimento dessas mudanças, cumpre ser implementada uma atuação institucional
apta a responde-las de forma satisfativa, não olvidando da magnitude social do trabalho e dos
princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.
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IMPLICAÇÕES DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO TRABALHO E O PAPEL DO
DIREITO COMPARADO

IMPLICATIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN THE WORKFORCE
AND THE ROLE OF COMPARATIVE LAW

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar o papel do Direito Comparado na busca
de soluções legislativas para os efeitos causados pela Quarta Revolução Industrial no mercado
de trabalho. Para tanto, com base no método indutivo e a partir de pesquisas bibliográficas, dividiremos a exposição em duas partes. Na primeira, explicaremos o que é a Quarta Revolução
Industrial e quais suas implicações para o trabalho humano. Por fim, trataremos do papel do
Direito Comparado, e como podemos usar suas ferramentas na busca de soluções para
o problema.
PALAVRAS-CHAVE: Quarta Revolução Industrial – tecnologia – mercado de trabalho – direito
comparado
ABSTRACT: This study aims to analyze the role of Comparative Law in the search for legislative solutions for the effects caused by the Fourth Industrial Revolution in the labor market.
Therefore, based on the inductive method and on bibliographic research, the pape is devided
in two parts. In the first part, we explain what is the Fourth Industrial Revolution and what are
its implications on the workforce. Finally, we analyze the role of Comparative Law and how its
resources can be used in the search for solutions.
KEYWORDS: Fourth Industrial Revolution – technology – labor market – comparative law
SUMÁRIO:
1 Introdução;
2 Impactos da Quarta Revolução Industrial no trabalho;
2.1 A Quarta Revolução Industrial;
2.2 Impactos sobre os postos de trabalho;
3 O papel do Direito Comparado;
4 Considerações finais.
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1 INTRODUÇÃO
A tecnologia impacta cada vez mais todos os aspectos da nossa vida. Passamos
a andar com um pequeno computador nas mãos, através do qual nos comunicamos com colegas de trabalho, parentes e amigos em qualquer ponto do mundo, pagamos contas, realizamos
transações bancárias, podemos comprar de tudo, acessamos as notícias em tempo real, fazemos
negócios, compartilhamos dados, pedimos táxi, refeições, alugamos bicicletas e até conhecemos
novas pessoas.
Inovações de certa forma recentes como a internet, a tela sensível ao toque,
o GPS (Global Positioning System), a inteligência artificial e muitas outras transformaram a vida
de todos nós neste século em ritmo cada vez mais acelerado. A disruptura é tão marcante,
que alguns chegam a identificar uma Quarta Revolução Industrial com início na virada para
este século.
Como não poderia deixar de ser, os impactos também afetam o mundo do trabalho. Relações de trabalho tradicionais passam a ser executadas de novas formas, integrando-se à tecnologia. Ainda, novas formas de organização do trabalho surgem, com destaque para
o uso de aplicativos no fornecimento de mão-de-obra e do crowdwork1, muitas vezes sequer
regulamentados. E o que é mais preocupante, milhões de postos de trabalho podem vir a ser
extintos como consequência da substituição do trabalho humano pela máquina, cada vez mais
sofisticada e apta a realizar, com precisão e de maneira produtiva, trabalhos até pouco tempo
tradicionais e que ocupavam milhões de pessoas.
Contudo, a evolução tecnológica não é uma força da natureza, irresistível,
imprevisível e incontrolável. Ela é, em verdade, o resultado de escolhas humanas.
Sendo resultado de decisões, em geral, comerciais, mas com efeitos sociais, que
podem ser benéficos, como os avanços na medicina, por exemplo, mas também podem ser
maléficos, como a extinção de milhões de postos de trabalho em tempo relativamente curto, o
Direito aparece como ferramenta de equilíbrio e balizamento para as futuras escolhas. Nesse
sentido, o papel do direito deve ser o de regular a vida em sociedade, especialmente, para melhorar as condições de existência dos seres humanos. Particularmente o Direito do Trabalho,
além de cumprir função pacificadora e limitadora da superexploração de uns por outros, acaba
por servir ao próprio modelo capitalista em que nos inserimos, buscando o equilíbrio entre
a classe trabalhadora e o capital, de modo a que se mantenha o status quo vigente.
Ora, as mudanças tecnológicas às quais nos referimos e que atingem em cheio
o mundo do trabalho estão ocorrendo em todas as partes do planeta, de modo que países com
características culturais e sistemas jurídicos dos mais variados estão tendo que lidar com essa
nova realidade.
Neste contexto, destaca-se a importância do Direito Comparado, como ferramenta que nos auxilia, não só a compreender o nosso próprio direito, mas, principalmente,
como fonte de ideias e conhecimento sobre como endereçar essa nova questão social.
1 O crowdwork “é executado através de plataforma online que colocam em contato um número indefinido de
organizações, negócios e indivíduos, potencialmente permitindo a conexão global entre clientes e trabalhadores.
A natureza das tarefas desempenhadas pelas plataformas pode variar consideravelmente. Muito comumente, envolvem ‘microtarefas’ (...). Em outros casos, trabalhos maiores e mais complexos podem ser desenvolvidos por
uma multidão, como a criação de uma logo, o desenvolvimento de um site ou um projeto inicial de marketing”
(DE STEFANO, 2015, tradução nossa).
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Este trabalho procura analisar o uso do Direito Comparado, particularmente no campo juslaboralista, como ferramenta informadora para a criação de novos comandos normativos que
possam atuar na pacificação das questões trabalhistas que estão batendo à nossa porta como
resultado dos avanços tecnológicos trazidos pela Quarta Revolução industrial.
Para atingirmos nosso objetivo, com base no método indutivo e a partir de pesquisas bibliográficas, dividiremos a exposição em duas partes. Na primeira, explicaremos o que
é a Quarta Revolução Industrial e quais suas implicações para o trabalho humano. Por fim, trataremos do papel do Direito Comparado, e como podemos usar suas ferramentas nesse novo
contexto.
2 IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO TRABALHO
2.1 A Quarta Revolução Industrial
O termo Quarta Revolução Industrial foi defendido por Klaus Schwab (2016, p.
14), fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial e autor do livro denominado The Fourth Industrial Revolution (A Quarta Revolução Industrial). O autor defende que,
apesar de alguns acadêmicos e profissionais considerarem que as inovações tecnológicas que
estão surgindo são somente mais um aspecto da Terceira Revolução Industrial, há três razões
para confirmar que estejamos vivenciando a Quarta Revolução Industrial, quais sejam: a velocidade em ritmo exponencial e não linear dos avanços tecnológicos, resultado de um mundo multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos, com novas tecnologias
que geram outras mais novas e qualificadas; amplitude e profundidade, já que a combinação
de várias tecnologias leva a mudanças de paradigmas sem precedentes na economia, nos negócios, na sociedade e nos indivíduos (a revolução não estaria modificando apenas “o que”
e “como fazemos as coisas”, mas “quem
somos”); e o impacto sistêmico, pois há
uma transformação de sistemas inteiros
entre países e dentro deles, em empreA evolução tecnológica não é
sas, indústrias e em toda a sociedade.
A quarta revolução industrial teria se iniciado na virada do
século e se basearia na revolução digital, por uma internet mais onipresente
e móvel, sensores menores, mais poderosos e baratos e pela Inteligência artificial com machine learning2 (SCHWAB,
2016, p.19).

uma força da natureza, irresistível, imprevisível e incontrolável.
Ela é, em verdade, o resultado de
escolhas humanas.

Na Alemanha o termo “indústria 4.0” foi cunhado em 2011 na feira de Hannover
para descrever a revolução da organização das cadeias globais de valor. A Quarta Revolução
propiciaria o desenvolvimento de “fábricas inteligentes” e criaria um mundo onde os sistemas
2 Machine learning ou aprendizado por máquina é o mecanismo pelo qual as máquinas, através de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional em inteligência artificial, geram a habilidade de
aprender sem ser explicitamente programadas. O aprendizado automático explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer previsões sobre dados. O raciocínio é indutivo, extraindo-se
dos padrões a decisão ideal.
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físicos e virtuais de fabricação cooperam de forma global e flexível, permitindo a total personalização de produtos e a criação de novos modelos operacionais (SCHWAB, 2016, p. 19).
O que diferencia propriamente essa nova revolução industrial das anteriores seria a fusão das tecnologias em diversas áreas como inteligência artificial, robótica, internet das
coisas (IoT, na sigla em inglês), veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, o uso de
dados, o enorme armazenamento computacional e a interação de domínios físicos, digitais e
biológicos. Tal cenário permite mudanças profundas nos modelos de negócio, pela reformulação da produção, do consumo, do transporte e do sistema logístico.

Neste contexto, destaca-se a importância do Direito Comparado, como ferramenta que nos
auxilia, não só a compreender o
nosso próprio direito, mas, principalmente, como fonte de ideias
e conhecimento sobre como endereçar essa nova questão social.

A velocidade das inovações e a ruptura que elas provocam estão mais rápidas do que nunca. Empresas como Airbnb, Uber, Alibaba e afins
hoje são nomes bem familiares, mas
desconhecidos há poucos anos. O primeiro iPhone foi lançado em 2007, mas
em 2015 já existiam mais de 2 bilhões
de aparelhos no mercado. Em 2010 o
Google anunciou seu primeiro carro totalmente autônomo, mas em diversos
lugares do Mundo, inclusive no Brasil, já
foram desenvolvidos seus protótipos3.

Em pesquisa realizada por
James Manyika e Michael Chui (2014)
e publicada no Financial Times, fez-se
uma comparação do grau de importância entre um grande centro de indústrias tradicionais em
Detroit em 1990 com o Vale do Silício em 2014. Os números encontrados assustam. Em 1990,
as três maiores empresas de Detroit possuíam uma capitalização de mercado combinada de
US$ 36 bilhões, faturamento de US$ 250 bilhões, e 1,2 milhão de empregados. Em 2014, as três
maiores empresas do Vale do Silício tinham uma capitalização de mercado consideravelmente
mais elevada (US$ 1,09 trilhão), haviam gerado aproximadamente as mesmas receitas (US$
247 bilhões), mas com cerca de 10 vezes menos empregados (137 mil). Assim, conclui-se que
a mudança nos modelos de negócio e na forma de produção refletidos no exemplo do Vale do
Silício, onde está situado um polo de empresas de alta tecnologia, demonstra que o mesmo
número aproximado de receitas foi gerado com 10 vezes menos empregados, o que é preocupante.
Sendo assim, a Quarta Revolução Industrial através da inovação e da ruptura

3 Até 2019 o Brasil já havia desenvolvido dois carros autônomos, um chamado CaRina - Carro Robótico de Navegação Autônoma, pela equipe do Laboratório de Robótica Móvel da USP, na cidade de São Paulo, e testado com
sucesso nas ruas de São Carlos. E outro chamado de IARA – Intelligent Autonomous Robotic Automobile, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (Lcad) da Ufes,
coordenados pelo professor Alberto Ferreira de Souza, no Espírito Santo, que foi mais longe, realizando em maio
de 2017, uma viagem de 74 km, entre a o campus da universidade em Goiabeiras, na cidade de Vitória, até uma
praia na cidade de Guarapari, completamente no modo autônomo. Portal R7. 2021: o ano em que seu carro não
vai precisar de motorista. Disponível em <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/2021-o-ano-em-que-seu-carro-nao-vai-precisar-de-motorista-08112017>. Acesso em 24 set.2019.
34

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

afetaria nossos padrões de vida e bem-estar tanto de forma positiva quanto negativa. Em relação aos consumidores, haveria um ganho, já que geraria o desenvolvimento de novos serviços
e produtos que aumentam a eficiência de nossas vidas. Podemos enumerar diversas tarefas
como os de pedir um táxi, ouvir música, descobrir qual é a rota mais eficiente para se seguir no
trânsito, encontrar um voo, comprar um produto, fazer pagamentos, assistir a um filme, entrar
em contato com pessoas através do smartphone, que podem agora ser realizadas remotamente
e a vida se torna, em geral, mais produtiva.
Por outro lado, Schwab (2016, p. 45) aponta que, em relação aos postos de trabalho, haverá um impacto negativo, tendo em vista que a revolução tecnológica, por ter como
fatores impulsionadores a velocidade, a amplitude e a profundidade, vão transformar completamente os sistemas produtivos, mudando drasticamente a natureza do trabalho em todos os
setores e ocupações. Nesse contexto, o efeito destrutivo seria aquele gerado quando a tecnologia e a automação substituem o trabalho por capital, forçando os trabalhadores a ficarem
desempregados ou realocarem suas habilidades em outros lugares.
Para o autor, certamente existiria também o efeito capitalizador, em que a demanda por novos bens e serviços levaria à criação de novas provisões, empresas e indústrias.
Contudo, ainda segundo Schwab (2016, p. 45), a questão gira em torno da capacidade da sociedade em gerar esse efeito capitalizador, suplantando esse efeito destruidor e a velocidade dessa
substituição.
2.2 Impactos sobre os postos de trabalho
A tecnologia e a automação substituem o trabalho por capital, forçando os trabalhadores a integrarem a massa de desempregados ou a realocarem as suas habilidades em
outras funções. No entanto, a diferença entre as revoluções pelas quais passamos estaria na
velocidade e profundidade em que as mudanças vão alterar a forma de produção.
Nesse sentido, os trabalhos mecânicos repetitivos e os manuais de precisão já
estariam sendo automatizados desde a Terceira Revolução Industrial, mas outras categorias
seguirão pelo mesmo caminho, enquanto a capacidade de processamento continua a crescer
exponencialmente. Diversos profissionais como advogados, analistas financeiros, médicos, jornalistas, contadores, corretores de seguros ou bibliotecários serão afetados. Por outro lado, o emprego crescerá em relação a ocupações e cargos que exigem habilidades sociais e criativas, em
particular os que realizam as tomadas de decisões em situação de incerteza, bem como os que
desenvolvem novas ideias, criando um abismo ainda maior entre os níveis sociais da população,
já que em geral os cargos de tomada de decisão são justamente os que possuem altos salários.
Em 2014, a Oxford Martin School, em coprodução com a empresa Citi, criou um
programa intitulado Martin Programme on Technology and Employment, o qual gerou uma
série de relatórios sobre as tendências que vêm moldando os mercados globais, sociedade e tecnologia e os riscos e choques para o sistema global. No primeiro relatório, houve uma
preocupação importante com o mercado de trabalho em relação à população mais velha, na
medida em que o crescimento demográfico tem diminuído e a expectativa de vida aumentando, ao ponto de que, em 2050, a população com mais de 60 anos atingirá a marca de 2 bilhões
de pessoas (GOLDIN, 2014).
O segundo relatório, publicado por Carl Benedikt Frey e Michael Osborne em
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2015 (p. 41), traz uma estimativa dos empregos nos Estados Unidos que estariam ameaçados
pelas inovações tecnológicas a partir da análise de 702 profissões. Para eles, 47% do total de
empregos existentes em 2013 estariam em risco nas próximas duas décadas.
A extensão dos postos de trabalho que serão excluídos dependerá da superação de gargalos em engenharia e produção legislativa. Em primeiro lugar, seriam substituídos
todos os trabalhadores na área de transporte e logística, bem como os funcionários de escritórios, apoio administrativo e operadores de fábricas. Uma parcela substancial dos trabalhadores
em serviços, setor que mais cresceu nas últimas décadas, também será substituída, como por
exemplo, os atendentes, caixas e vendedores, além de trabalhadores do ramo da construção
(FREY; OSBORNE, 2015, p. 41).
Pesquisa dos mesmos autores, de 2013, em que se embasa o relatório, enumera
a probabilidade que em 2033 percam seus empregos os seguintes profissionais: 99% para os
operadores de telemarketing e corretores de seguro, 98% para árbitros de modalidades esportivas, 97% com caixas, 96% com chefs, 94% com garçons, 94% com assistentes jurídicos, 91%
guias de turismo, 89% padeiros, motoristas de ônibus, 88% operários na construção civil, 86%
assistentes de veterinária, 84% seguranças, 83% marinheiros, 77% Bartenders, 76% arquivistas,
72% carpinteiros, 67% salva-vidas (FREY; OSBORNE, 2013, p. 66).
Além disso, historicamente a informatização tem sido dedicada a tarefas manuais repetitivas, no entanto, após recentes avanços, como o uso do big data4 e de machine
learning, atividades que não são consideradas repetitivas ou rotineiras, mas que podem ser realizadas através de padrões observados, passam a ser objeto de substituição por máquinas, por
exemplo, a identificação do autor de uma caligrafia que era antes impensável, mas através de
um banco de dados de caligrafias é possível identificá-las, pois os computadores são capazes
de identificar padrões a partir de um número grande de dados de maneira mais eficiente que
os humanos. Nesse sentido também em relação à detecção de fraudes, diagnóstico de doenças,
pesquisa de precedentes jurídicos, dentre outros.
Por fim, a pesquisa revela que quanto menor o salário, mais chance de ser substituído o respectivo posto de trabalho, o que também ocorre com quem é menos escolarizado,
apesar de que todos os setores e profissões serão afetados em algum nível. Contudo, na medida
em que a tecnologia avança, os trabalhadores terão que se realocar em tarefas que exigem criatividade e habilidades sociais (FREY; OSBORNE, 2015, p. 48).
Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (2014, pp. 50-51), no livro “Novas tecnologias versus empregabilidade”, apontam que a ameaça do desemprego tecnológico existe,
definindo três conjuntos de vencedores e perdedores: (i) funcionários de muita competência
versus funcionários de pouca competência, (ii) superastros versus todos os outros, e (iii) capital
versus trabalho.
No primeiro caso, haveria uma mudança técnica de acordo com habilidades,
que aumenta a demanda por mão de obra qualificada, na qual se encaixam muitas fábricas de
automação conforme atividades de rotina são absorvidas pela máquina, enquanto as decisões
mais complexas de programação, administração e marketing continuam sendo tomadas por
seres humanos.
4 Big data é o termo empregado para grandes conjuntos de dados que precisam ser armazenados e processados.
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A partir de um trabalho realizado por Daron Acemoglu e David Autor, Brynjolfsson e McAfee (2014, p. 52) apontam que nos últimos 40 anos houve uma estagnação dos salários de quem não terminou os estudos no college (espécie de ensino técnico no nosso sistema
educacional), e de quem só teria terminado o ensino médio, além de uma queda de salário de
quem tem ensino médio incompleto. Ao passo que aqueles que terminaram o college teriam
tido um aumento de salários na última década do século XX, sendo que os maiores aumentos
são para aqueles que se formaram em uma Universidade.
Assim, houve um aumento do preço relativo à mão de obra capacitada que vem
em conjunto com um período em que há maior oferta de trabalhadores capacitados, o que reflete o aumento pela demanda desses profissionais. Como os salários mais altos foram os que
mais cresceram, há um claro aprofundamento da desigualdade social.
Um aspecto chave não foi somente as habilidades de quem trabalhava com
computadores, mas mudanças amplas na organização do trabalho que se tornaram possíveis
com a tecnologia de informação, exigindo níveis de habilidade mais altos e diferentes. Os processos de produção e mesmo as indústrias foram recriadas para explorar as fortes e novas tecnologias de informação.
A segunda divisão é entre superastros e o todo o restante. A tecnologia poderia
transformar um mercado comum em um mercado caracterizado por superastros. Isso porque
aumenta o tamanho e o escopo do mercado, reproduzindo não só produtos de informação,
mas processos de negócios. Assim, se ela existe para que um único vendedor reproduza seus
serviços, o principal provedor de qualidade pode dominar a maioria ou todo o mercado. O
segundo melhor provedor pode ser quase tão bom, mas, apesar disso, recebe apenas uma pequena parte do lucro, concentrando a renda ainda mais.
Antes o melhor cantor, por exemplo, podia lotar um salão, mas só conseguia se
apresentar a milhares de ouvintes ao longo de um ano. Cada cidade podia ter seus astros da
região, com alguns mais especiais que faziam turnê pelo país. Mas até o melhor cantor só podia alcançar uma parte relativamente pequena de seu público. Quando a música passou a ser
gravada e distribuída por um custo baixo, um número pequeno de artistas pode atrair a maior
parte dos lucros em todos os mercados (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014, p. 55).
As tecnologias permitem replicar processos inteiros, como por exemplo, nas
empresas como a CVS5, quando se faz uma melhoria, esta é propagada por 4 mil lojas em todos
os Estados Unidos, aumentando seu valor. Assim, o impacto de uma decisão executiva torna-se
maior (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014, p. 56).
A proporção do salário do CEO para o do trabalhador comum aumentou de
70 em 1990, para 300 em 2005. Auxiliados pelas tecnologias digitais, empreendedores, CEOs,
astros do entretenimento e executivos financeiros têm conseguido nivelar seus talentos em
mercados globais e obter recompensas que antes eram inimagináveis. Segundo os autores, a
tecnologia não foi o único fator para a alteração na renda, mas um dos, aliado a fatores políticos,
a globalização e as mudanças nos preços dos bens, e no caso dos CEOs e executivos financeiros, o domínio corporativo também influencia.

5 A CVS é uma rede de farmácias norte-americana. Seu site na internet é www.cvs.com.
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O terceiro grupo seria o do capital versus mão de obra. Se a tecnologia diminui
a importância relativa da mão de obra humana em um determinado processo de produção,
os donos de equipamentos conseguirão ter uma parcela maior da renda dos bens e serviços
produzidos. Assim, os donos do capital passam a concentrar mais renda. Os autores
acrescentam que, desde que a recessão acabou nos Estados Unidos, em junho de 2009, os
gastos reais com equipamentos e softwares têm aumentado em 26%, enquanto as folhas de
pagamento continuam iguais (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014, p. 58).
Ademais, de acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, lucros recentes respondem por 23,8% da renda doméstica total, uma elevação que está mais de 1
ponto percentual acima do registro anterior. Os lucros como parte do PIB são os mais altos em
50 anos, e ao mesmo tempo, o pagamento de salários e benefícios é o mais baixo em 50 anos. O
capital estaria obtendo uma fatia maior da torta em relação à mão de obra (BRYNJOLFSSON;
MCAFEE, 2014, p. 58).
Com relação à classe social mais afetada, Brynjolfsson e McAfee (2014, pp. 63-64)
explicam o fenômeno chamado Paradoxo de Moravec. Segundo eles, há uma relação entre as
habilidades e os salários na forma de “U”, ou seja, estagna e piora antes de melhorar. Na última
década a demanda teria caído principalmente para aqueles com patamar médio da distribuição
da habilidade. Isso porque pode ser mais fácil automatizar o trabalho de um tesoureiro, caixa de
banco ou funcionário semi-capacitado de fábrica do que um jardineiro, cabelereiro ou cuidador.
As atividades físicas que exigem um nível de coordenação motora e percepção sensorial têm se
mostrado mais resistentes à automação do que o processamento básico de informação.
O relatório acima referido, publicado em 2015 pela Oxford Martin School, examinou quais foram as profissões criadas a partir de 2000, apontando as seguintes: portais de
publicação e transmissão na internet, pesquisa na Web, compras eletrônicas, processamento
de dados, hospedagem e serviços relacionados e leilões eletrônicos. A conclusão analisada foi
a de que o número de postos novos de trabalho foi surpreendentemente pequeno, 0,5% do
mercado de trabalho, com salários mais altos que a média e trabalhadores mais instruídos,
o que sugere que os novos postos sejam direcionados apenas aos mais qualificados e a de que
o efeito capitalizador acima mencionado não está sendo gerado na mesma proporção que os
postos de trabalho extintos (FREY; OSBORNE, 2015, p. 63).
Frey e Osborne (2015) explicam que as tecnologias de manufatura do século
XIX substituíram a mão de obra por empregados qualificados através da simplificação das tarefas, a revolução do século XX causou um esvaziamento dos empregos de renda média. Mas
a previsão atual é que sejam substituídos de forma mais profunda os trabalhadores de baixa
qualificação. O desafio é qualificar os trabalhadores de baixa qualificação para que possam
disputar as vagas criadas que necessitem de alta qualificação, como programadores, web designers, dos quais muitos trabalham em informações. Apontam, ainda, que nenhum setor é completamente imune à expansão da automação, em finanças e seguros, por exemplo, 54% dos
empregos estão em risco.
Segundo o relatório de 2015, os avanços da tecnologia trazem também um agravamento da desigualdade social, na medida em que a substituição do trabalho por capital gera
produtividade e não aumenta os salários, mas a participação do capital na renda do investidor,
levando a uma maior concentração de riqueza (FREY; OSBORNE, 2015, p. 68).
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Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, há um cenário desafiador já que
a quarta revolução industrial poderá levar a uma grande “migração” das fabricantes mundiais
para as economias avançadas, caso os baixos salários encontrados nos países em desenvolvimento deixem de ser um fator de competitividade das empresas e a demanda por trabalhadores mais qualificados não seja suprida. Esse contexto poderia levar a problemas geopolíticos
gerados pela exclusão, como problemas de segurança e até migratórios, trazendo maior instabilidade mundial e ao sistema.
Outra importante modificação estaria se realizando na própria natureza do
trabalho. A economia sob demanda estaria gerando uma “nuvem humana” de profissionais
disponíveis em qualquer lugar do mundo, que seriam contratados para realizar atividades separadas em atribuições e projetos distintos. Os prestadores de serviço não seriam mais empregados no sentido tradicional, mas trabalhadores independentes que realizam tarefas específicas (SCHWAB, 2016, p. 56). O mesmo trabalhador poderia prestar serviços para diferentes
empresas e exercendo diferentes funções, como por exemplo, ser motorista de Uber, locador
do Airbnb, trabalhar como organizador de eventos e ser editor de textos.
A vantagem dessa economia digital para as empresas é clara, já que esses trabalhadores estariam classificados como autônomos, e elas estariam livres de obrigações como salário mínimo, tributos e benefícios sociais, escapando das normas trabalhistas protetivas. Por outro
lado, em relação ao trabalhador, não há tanta certeza se os ganhos são maiores do que os ônus.
Nesse sentido, como pontos positivos, Schwab (2016, p. 57) destaca a liberdade de trabalhar ou
não e a mobilidade incomparável que desfrutam por fazerem parte de uma rede virtual mundial.
Poderia ser, então, o começo de uma revolução do novo trabalho flexível que irá
empoderar qualquer indivíduo que tenha uma conexão de internet e eliminar a escassez de
competências ou poderá gerar a desregulamentação em larga escala do mercado de trabalho,
com uma massa de profissionais que precisam se deslocar de tarefa em tarefa para conseguir
o mínimo para a sua subsistência, sem nenhum direito trabalhista, poder de negociação coletiva e segurança do trabalho.
Por fim, toda essa especialização trazida pelo avanço tecnológico reduziria
o sentimento de propósito que todos nós buscamos no trabalho, o que é um problema ainda
maior para a geração jovem, que costuma buscar no emprego satisfação pessoal.
No prefácio do livro mais recente de Klaus Schwab (2018), chamado Shaping
de Fourth Industrial Revolution (traduzido como: Aplicando a quarta revolução industrial), o autor trouxe uma preocupação real em relação aos rumos do planeta.
Afirmou que os benefícios econômicos da genialidade e do esforço humano
estão cada vez mais concentrados, a desigualdade está aumentando e as externalidades negativas da economia global integrada estão prejudicando o meio ambiente e as populações
vulneráveis, que são a parte menos capaz de absorver o custo do progresso. A confiança das
pessoas nas empresas, nos governos, mas mídias e até na sociedade civil caiu ao ponto de mais
da metade do mundo se sentir decepcionada com o sistema atual e da coesão social estar frágil
ou próxima do desmoronamento (SCHWAB, 2018, p. 22).
Assim, considerando que todas as normas sociais e os regulamentos que regem
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as tecnologias emergentes estariam sendo escritas hoje, bem como que o direcionamento dos
avanços tecnológicos estão nas nossas mãos, cabe a sociedade utilizar essa oportunidade para
criar instrumentos que promovam o bem comum e aumentem a dignidade da pessoa humana,
protegendo o meio ambiente, para que os interesses mesquinhos e os sistemas tendenciosos
não reforcem ainda mais as desigualdades.
Schwab (2018, pp. 43-44) aponta três desafios que devem ser encarados para
viabilizar um futuro mais justo e inclusivo: garantir que os benefícios da quarta revolução industrial sejam distribuídos de forma justa; gerenciar as externalidades no que diz respeito aos
seus possíveis riscos e danos, protegendo a população vulnerável, o ambiente natural e as gerações futuras; e garantir que seja liderada por humanos e para humanos. Assim, os valores
humanos devem ser respeitados, ao invés de serem apenas quantificados financeiramente.
Na medida em que se deixam todas as decisões ao mercado, a força por ele estabelecida faz o que é o melhor para o mercado e não para o ser humano, pois a mão
é cega e invisível, podendo fracassar em questões importantes como aquecimento global
e transferência das decisões aos algoritmos ao ponto de que eles passem a controlar todas as
decisões.
Dessa forma, o discurso muito utilizado no sentido de que não há como evitar os avanços tecnológicos é de certa forma correto deve ser temperado com a aplicação dos
princípios de direitos humanos, colocando sempre o ser humano como centro da finalidade
dos avanços, de forma a dar às pessoas mais escolhas, oportunidades, liberdade e controle
sobre a sua vida, dignificando o homem ao invés de escravizá-lo.
3 O PAPEL DO DIREITO COMPARADO
Como vimos anteriormente, os impactos da tecnologia nesta era da Quarta Revolução Industrial sobre o trabalho são os mais variados. Detivemo-nos, contudo, à análise da
situação mais nefasta e extrema, que é, justamente, a extinção de milhões de postos de trabalho.
Essa é uma realidade que se fará presente, ainda que com intensidades diferentes, em toda a parte do mundo, de modo que sociedades com as mais distintas culturas,
desenhos institucionais, quadros demográficos e estágios de desenvolvimento terão que lidar.
Tais particularidades certamente farão com que os efeitos não sejam sentidos de igual forma
em toda parte.
Se, por um lado, os avanços tecnológicos demoram a chegar nos países periféricos, por outro lado, o barateamento do processo de produção em razão justamente da tecnologia pode acarretar um novo deslocamento dos negócios em sentido contrário ao ocorrido
anteriormente, qual seja, dos países periféricos em direção aos países desenvolvidos. Tal fato,
certamente, gerará impactos negativos na absorção de mão de obra desses países.
Além disso, como já aqui tratado, quando a tecnologia chegar aos países periféricos, estes enfrentarão problemas para preencher os novos postos requisitados, tendo em vista
maior demanda por mão-de-obra qualificada.
Analisando particularmente a situação do Brasil, o cenário é desanimador.
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Como vimos, os mais prejudicados com a extinção massiva de postos de trabalho tendem
a ser as pessoas com pouca qualificação e que recebem baixos salários. No Programa Internacional de Avaliação de Aluno (PISA) do ano de 2018, exame realizado pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nosso país está posicionado na 57ª posição mundial em educação, de um total de 78 países analisados. O Brasil participa do PISA
desde a sua criação em 2000 e o que se percebe é que nosso país, ano após ano, continua bem
abaixo da média de países desenvolvidos e, até mesmo, da média dos países da OCDE6.
O analfabetismo ainda assombra parte expressiva da nossa população. Dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, em 2018, havia 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não sabiam ler ou escrever, o que corresponde a 6,8%
deste estrato social7.
Mas não é só na educação que temos problemas. A maior parte dos brasileiros
vive com até um salário mínimo. A mesma PNAD Contínua apurou que, em 2018, “a renda
média mensal de 60% dos trabalhadores brasileiros — o correspondente a 54 milhões de brasileiros empregados com carteira assinada ou na informalidade — foi menor que um salário
mínimo em 2018”8.
A gravidade da nossa situação social, contudo, ao invés de trazer um sentimento
simplesmente derrotista, deve aguçar a nossa curiosidade e chamar a atenção para a urgência
de tomarmos as decisões políticas e legislativas corretas. Muito embora, como afirmamos, os
avanços tecnológicos sejam o resultado de decisões políticas, e não uma força inevitável da
natureza, não nos parece o caso de defender um isolamento do país, especialmente em um
contexto de globalização. Em outras palavras, essas mudanças chegarão aqui, mais cedo ou
mais tarde. Precisamos estar preparados para elas.
O Direito tem o papel de, compreendendo a realidade, balizar e direcionar a
sociedade para os seus objetivos fundamentais, que, no nosso caso, são a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do
bem de todos, sem preconceitos (artigo 3º da Constituição Federal).
Assim, o Direito deve, não apenas regular situações de fato já consolidadas,
mas também precaver e preparar a sociedade, com as suas ferramentas, para eventos certos
e futuros. Particularmente o problema da extinção de postos de trabalho em decorrência dos
avanços tecnológicos, a origem comum do problema e a interdependência entre os países são
fatores suficientes para que debrucemos nossa atenção sobre o Direito Comparado, de modo
a compreender e apreender as diversas soluções jurídicas tomadas pelos diferentes países no
enfrentamento do problema.
Sofia Lima Franco et al (2020) chamam a atenção para o fato de que as discus6 BBC Brasil. Pisa: como o desempenho do Brasil no exame se compara ao de outros países da América Latina. 3
dez. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50646695. Acesso em: 30 jan. 2020.
7 O GLOBO. FERREIRA, Paula. Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos. 16 jun. 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-113-milhoes-de-analfabetos-23745356. Acesso
em: 30 jan. 2020.
8 AGÊNCIA O GLOBO. Renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior a um salário mínimo.
16 out. 2019. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/renda-media-de-mais-da-metade-dos-brasileiros-e-inferior-um-salario-minimo.html. Acesso em: 30 jan. 2020.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

41

sões sobre a Inteligência Artificial, por exemplo, ainda são muito incipientes no Brasil, sendo
certo que os dois projetos de lei9 atualmente em tramitação no Congresso sobre o assunto “não
se mostram alinhadas às melhores práticas internacionais, restringindo de maneira genérica as
capacidades de desenvolvimento de IA”.
De tal sorte, em se tratando de uma realidade global, como já afirmamos, o Direito Comparado surge como uma ferramenta essencial na busca das futuras políticas legislativas que deverão ser adotadas em nosso país.
Muito embora a busca pelo conhecimento do direito estrangeiro já possa ser
percebida na humanidade desde a Antiguidade10, Marc Ancel (1980, p. 29) identifica no século
XIX o reconhecimento do direito comparado como tal, inclusive, com denominação própria.
O autor segue explicando que, a partir de seu surgimento, o direito comparado passou por três fases distintas de desenvolvimento. A primeira fase se inicia no Congresso
Internacional de Direito Comparado de Paris, em 1900, cujos trabalhos constituem a base de
todo o estudo desta disciplina jurídica. Nesta fase, os comparativistas, adeptos da ciência e do
positivismo jurídico em sua maioria, tinham como objetivo buscar o que havia de comum entre os diversos direitos dos povos – o objeto de estudo eram as regras de direito comum legislativo (ANCEL, 1980, pp. 29-33).
Já a segunda fase, que se insere no período compreendido entre as duas grandes guerras
mundiais, é resultado de alguns fatores históricos relevantes, como, por exemplo, a alteração
geopolítica na Europa, com a reconstituição o surgimento de novos Estados, o que levou a um
aumento significativo da atividade legiferante, e à valorização da cooperação jurídica internacional. Esta fase é marcada pela ambição dos comparatistas em construir um direito universal
(ANCEL, 1980, pp. 33-37). Segundo Ancel (1980, p. 34),
(...) a aproximação das instituições jurídicas não tem mais somente por fim depreender a unidade de um direito subjacente às expressões nacionais, ele deve conduzir também as nações,
doravante constituídas em sociedade internacional, a um direito único ou uniforme, ao mesmo
tempo símbolo de sua compreensão e garantia de seu entendimento pacífico.

Ressalte-se que é deste período a criação da Organização Internacional do Trabalho pelo Tratado de Versalhes em 1919. A OIT tem como objetivo garantir a justiça social
e atua por meio de normas internacionais - convenções e recomendações – destinadas a estipular patamares mínimos de condições de trabalho.
Finalmente, a terceira fase de desenvolvimento do direito comparado tem início
após a Segunda Guerra Mundial, que culminou na divisão do mundo em dois blocos antagonistas, que deu origem a uma “espécie de cooperação ao mesmo tempo prudente, desconfiada
e contudo deliberada” (ANCEL, 1980, p. 37), que abalou as relações jurídicas internacionais. As
comparações passaram a ser feitas entre o direito socialista e o direito ocidental. Esta fase, contudo, se caracteriza pela grande crise na qual mergulhou o direito comparado, especialmente
9 Trata-se dos Projetos de Lei do Senado n. 5.051/2019 e 5.691/2017, ambos de autoria do Senador Styvenson
Valentim (PODEMOS/RN).
10 Marc Ancel narra que “Licurgo, em Esparta, e Sólon, em Atenas, viajaram através do mundo então conhecido
para conhecer as Instituições, diz-se, antes de legiferar; e, da mesma forma, os decemvires, encarregados de redigir
a Lei das XII Tábuas, se informaram sobre as leis estrangeiras, singularmente as leis gregas, que influenciaram
visivelmente a primeira legislação escrita em Roma” (ANCEL, 1980, p. 19-20).
42

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

em razão da negativa de sua autonomia como ramo da ciência jurídica por autores como H. C.
Gutteridge, que o classificava, tão somente, como um método comparativo a ser utilizado em
qualquer disciplina jurídica, estas sim autônomas (ANNCEL, 1980, pp. 37-39).
Leontin-Jean Constantinesco (1998, pp. 261-262) chama a atenção para o fato
de que essa controvérsia – se o Direito Comparado é um simples método ou uma disciplina
autônoma – ainda não foi dirimida, subsistindo grandes desacordos doutrinários.
Não nos cabe, aqui, contudo, aprofundar as diversas correntes sobre a autonomia do Direito Comparado. Interessa-nos seu uso pragmático, como ferramenta que informará a produção legislativa do nosso país no enfrentamento aos nefastos efeitos da tecnologia sobre o trabalho.
Neste sentido, explica Luiz Fernando Coelho (1972, p. 265) que o Direito Comparado pode se distinguir em puro ou aplicado, sendo certo que, naquele, prevalecem “objetivos técnico-científicos, como a formulação de teorias jurídicas, teses e conceitos”, ao passo que,
no Direito Comparado aplicado, predominam os objetivos técnico-práticos, como a elaboração de uma norma, por exemplo.
O Direito Comparado é revestido de uma função formativa, pois “destrói o caráter falsamente absoluto com que certas figuras do nosso Direito ou do nosso pensamento jurídico podem surgir, à primeira vista, e obriga a uma reflexão mais ampla e mais aprofundada”
(DUARTE, 2006, p. 776). Além disso, ele oferece a vantagem de informar políticas legislativas
com soluções já experimentadas em outros lugares (DUARTE, 2006, p. 776).
Cabe importante ressalva, aqui, à nossa defasagem quanto ao estudo do Direito
Comparado nos cursos de Direito. Muito embora referências ao direito estrangeiro sejam corriqueiras nos manuais e cursos das diversas disciplinas jurídicas lecionadas, não se ensinam ao
aluno os métodos de realização do Direito Comparado, suas funções e objetivos.
Marc Ancel indica algumas precauções e alguns problemas preliminares
a serem resolvidos antes de se iniciar qualquer pesquisa comparativa. As precauções incluem o conhecimento do idioma do país se que pretende estudar, do seu meio social, da ideologia jurídica do sistema e da estrutura do direito estrangeiro pesquisado. Já os problemas prévios referem-se basicamente à “determinação do campo do estudo comparativo e a escolha das
fontes de informação” (ANCEL, 1980, pp. 111-114).
Essas questões prévias, quando bem colocadas, ajudarão na escolha do método
a ser empreendido. Ancel (1980, pp. 120-121) indica os métodos clássicos de comparação, que
se dividem em razão do objeto a ser estudado. Desta forma, quando a pesquisa restringe-se ao
nível das regras, utiliza-se o método informativo ou descritivo. Se a pesquisa se dá no nível do
sistema, emprega-se a abordagem estrutural. Quando se debruça sobre determinada instituição de direito, aplica-se o método técnico. Por fim, quando a pesquisa tem por objeto uma situação de fato determinada e como ela está sendo endereçada pelos diversos países e sistemas
jurídicos, cabe o método funcional.
O método funcional se destaca dos demais na contemporaneidade, pois, “na
medida em que diferentes soluções se destinam à abordagem de problemas semelhantes, eles
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preenchem a mesma função – e são, por isso mesmo, comparáveis” (CURY, 2014, p. 179). Além
disso, este método vai além da análise da norma posta. Ele se debruça sobre elementos extranormativos, dentre os quais as decisões judiciais e as normas sociais. “Todos esses elementos
ativos se integram numa política jurídica que, ela também, ultrapassa o quadro não somente
das normas codificadas, mas até do que chamamos, habitualmente, política legislativa” (ANCEL, 1980, p. 139).
Embora este método pareça o mais adequado para informar as pesquisas de
direito comparado relativas às soluções adotadas pelos mais diversos países para a extinção de
postos de emprego, já que encontramos, aí, uma similitude de fatos e de problema, é necessário
esclarecer que ele não está imune a críticas. Neste sentido, Paula Maria Nasser Cury (2014, pp.
181-184), por exemplo, apresenta as principais objeções a este método em sua versão clássica,
apontando, ainda, a contribuição de outros autores mais contemporâneos, como, por exemplo, a teoria crítica de Frankenberg, que “sugere a adoção de uma perspectiva crítica, atenta às
diferenças culturais”, a teoria pós-moderna de Legrand, que entende que o direito comparado
deveria levar a um resultado multiplicador, e não unificador, e, por fim, as contribuições de Jayme, para quem “um método jurídico comparativo pós-moderno deve procurar por diferentes
formas ético-culturais de expressando de ordenamentos jurídicos”.
Não nos cabe aqui aprofundar os conhecimentos sobre todos os métodos de
Direito Comparado, suas vantagens e desvantagens. Nosso intuito é identificar esta abordagem ao direito estrangeiro como ferramenta, embora ainda pouco explorada, essencial para a
elaboração legislativa que irá regular os efeitos decorrentes da extinção de postos de trabalho
decorrentes dos avanços tecnológicos.
Tratando-se de um problema global, como já salientamos, que será fatalmente
enfrentado por todos os países, ainda que em escalas distintas, o Direito Comparado pode vir
com respostas às nossas questões, embasar com maior segurança novas iniciativas normativas
e, até mesmo, evitar tentativas já frustradas em outros lugares.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As inovações tecnológicas não são apenas um aspecto da terceira revolução industrial, alterando os modelos de organização da produção, do consumo, do transporte e do
sistema logístico, como das profissões existentes e das próprias relações de trabalho. A diferença em
relação às outras revoluções industriais pelas quais passamos estaria na velocidade
e profundidade em que as mudanças vão alterar a forma de produção.
Os trabalhos mecânicos repetitivos e os manuais de precisão já estariam sendo
automatizados desde a terceira revolução industrial. No entanto, na quarta revolução, outras
funções que requerem maior qualificação também estariam prestes a serem substituídas pela
máquina.
Isso porque, ferramentas como o machine learning e o Big Data permitem que
as máquinas possam, através da observação de padrões em grande banco de dados, tomar decisões ou resolver problemas substituindo diversas funções que antes eram impossíveis, como
detecção de fraudes, diagnóstico de doenças, pesquisa de precedentes jurídicos com proposição de modelos. Assim, não só as máquinas passam a substituir funções, como acabam sendo
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mais eficientes que os próprios empregados que as realizam, pois possuem menor probabilidade de erro e maior capacidade de armazenamento de funções.
Além disso, observa-se no mercado que os salários correspondentes às funções que demandam alta qualificação são cada vez mais altos, e que ferramentas tecnológicas
criadas podem fazer surgir superastros os quais dominam todo um mercado antes fatiado por
vários profissionais, como é o caso dos cantores após o surgimento da gravação a custo baixo
ou do uso do youtube. Por fim, ainda que as três maiores empresas do Vale do Silício em 2014
faturassem o mesmo que um centro industrial tradicional em 1990 como o de Detroit, empregavam quase 10 vezes menos.
Todas essas colocações apenas nos levam a acreditar que a substituição do trabalho por capital leva a um aprofundamento da concentração de renda. E ainda que no Brasil
não se tenha capital investidor necessário para implementar tais ferramentas com a velocidade
que serão inseridas nos países mais ricos, uma alteração no modelo de organização mundial
das empresas, com o a migração das fábricas de volta aos países desenvolvidos poderá
afetar a nossa economia tornando os países subdesenvolvidos ainda mais pobres.
Nesse cenário apocalíptico, cabe ao direito regulamentar as tecnologias emergentes de forma a promover o bem comum e colocar a dignidade do homem como centro das
mudanças, ao invés de torná-lo inútil dentro da sociedade. Os avanços tecnológicos devem ser
liderados pelo homem e para o homem.
Assim, o direito deve não apenas regular situações fáticas já consolidadas,
mas também precaver e preparar a sociedade para o futuro. A origem comum do problema
e a relação de dependência entre os países são fatores determinantes para que nos debrucemos sobre o direito comparado, de modo a compreender e apreender as soluções jurídicas
tomadas pelos diferentes países no enfrentamento dos problemas que surgem.
Independentemente do direito comparado ser um simples método ou uma
disciplina autônoma, deve ser utilizado como ferramenta prática para a produção legislativa e a elaboração de políticas públicas eficazes a fim de nos ajudar a enfrentar os efeitos
nefastos que a tecnologia pode gerar no Brasil, aprofundando ainda mais a desigualdade social.
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A MODALIDADE DE TELETRABALHO E A LEI Nº 13.467/2017: IMPACTOS MATERIAIS
E PROCESSUAIS
TELECOMMUTING AND THE LAW 13.467/2017: SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL IMPACTS
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Resumo
O presente estudo busca, em primeiro lugar, analisar as alterações legais promovidas pela Lei nº 13.467/17, em especial no que tange à modalidade de teletrabalho. Quanto
a esse tópico, pretende-se compreender quais foram os principais impactos materiais e processuais trazidos pela chamada “Reforma Trabalhista”. Destaca-se, assim, que o primeiro impacto material foi a inclusão do Capítulo II-A na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o qual buscou positivar o teletrabalho. Como segundo impacto, tem-se a inclusão dessa
modalidade no art. 611-A da CLT, possibilitando aos agentes laborais coletivos que negociem e,
por conseguinte, produzam normas autônomas acerca da matéria, disciplinando-a com base
nas peculiaridades de cada categoria profissional e econômica. Por fim, destaca-se a inclusão
do teletrabalho no rol de atividades previstas no art. 62 da CLT, tendo por consequência a isenção do controle de jornada pelo empregador, bem como o não recebimento de horas extras
pelo trabalhador, regra geral. Ademais, por fim, busca-se destacar que a regulamentação do
teletrabalho representa um avanço para o Direito do Trabalho, uma vez que aquele já se apresentava como um fato no mundo laboral, devendo o Estado tratar de positivá-lo e, com isso,
garantir mais direitos aos que a ele aderirem.
Palavras-Chave: Teletrabalho. Direito do Trabalho. Novas Tecnologias. Negociação Coletiva.
Abstract
This study seeks to analyze the legal changes promoted by the Law 13.467/17,
especially regarding telecommuting. About this topic, the main substantive and procedural impacts brought by the so-called “Labor Reform” are discussed. The first material impact was the
inclusion of Chapter II-A in the Consolidation of Labor Laws (CLT), which sought to regulate
telecommuting. As a second impact, the inclusion of this modality in the art. 611-A of the CLT
is highlighted, enabling collective agents (such as unions) to negotiate and therefore produce
collective agreements on the subject, regulating it based on the peculiarities of each category.
Also, the inclusion of telecommuting in the art. 62 of the CLT is discussed, especially because
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it exempts the employer from controlling the employee’s working hours, as well as it stops the
employee from receiving overtime pay, as a general rule. At the end, it is highlighted that the
regulation of telecommuting represents an advance for our labor law, mainly because this
work arrangement was already presented as a fact in the world of employment, and, therefore,
should be regulated, in order to ensure and expand the rights of those who adhere to it.
Keywords: Telecommuting. Labor and Employment Law. New Technologies. Collective Bargaining.

INTRODUÇÃO
Falar em teletrabalho é um desafio per se tanto do ponto de vista epistemológico quanto do estritamente jurídico. Por isso, sem a menor pretensão de esgotar o tema e a sua
delimitação, o presente artigo tem como objetivo trazer algumas reflexões sobre a repercussão
que a Lei nº 13.467 – Lei da Reforma Trabalhista – gerou na modalidade telemática de trabalho,
conhecida como teletrabalho.
A justificativa dessa abordagem reside no fato de que a Lei nº 13.467/2017 impôs
positivação pioneira e recente acerca do teletrabalho, o que enseja um espaço hermenêutico capaz de permitir a construção de algumas conclusões, ainda que sob uma dimensão provisória e
passível de adaptações doutrinárias e jurisprudenciais. Para tanto, o artigo pautar-se-á por duas
linhas de desenvolvimento analítico sobre o teletrabalho considerando o período “pós-reforma”:
(i) impactos de direito material (substantivo); e (ii) impactos de direito processual (adjetivo).
2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DA LEI Nº 13.467/2017
Antes de se cumprir o escopo específico deste trabalho, é importante tecer algumas considerações gerais sobre a Lei nº 13.467/2017 para fins de contextualização dos seus
impactos promovidos nas relações de trabalho, sobretudo na modalidade laboral de teletrabalho. Neste sentido, para se compreender os efeitos da Reforma Trabalhista, é preciso pré-compreendê-la.
A pré-compreensão1 da Reforma se estabelece em (3) três premissas básicas,
quais sejam: (i) nova quebra do paradigma contratual clássico; (ii) tentativa de preenchimento
de lacunas legais ou ontológicas; (iii) as mudanças promovidas não afastam a aplicação do
Princípio da Proteção e não retiram do Judiciário Trabalhista sua prerrogativa hermenêutica2.
1 Na dimensão da Hermenêutica Jurídica, para a compreensão de um fato, tema, norma ou interpretação, faz-se
necessária a pré-compreensão, ou seja, a identificação do contexto filosófico, principiológico e jurídico que envolve a questão a ser examinada, facilitando ao intérprete a construção do fundamento jurídico.
2 Desde muito entendem estes autores que o juiz, um dos intérpretes do caso concreto que envolve questões
trabalhistas, deveria, cada vez mais, utilizar de sua prerrogativa hermenêutica, mas não daquele método interpretativo tradicional e excessivamente positivista, e sim de propostas mais vinculadas aos princípios constitucionais,
aos princípios gerais de direito e às peculiaridades de cada caso (círculo hermenêutico e diálogo das fontes, por
exemplo) sem a adoção ideológica de “lados” (empregado e empregador). Agora, somente após a Reforma, determinados juízes, expressamente, se manifestam acerca dessas possibilidades hermenêuticas. Porém, fizeram-no
equivocadamente, pois é para não “aplicar” a Lei nº 13.467/2017. Vide:
JORNADA DE DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2ª, 2017, Brasília. Anais eletrônicos...
Brasília: ANAMATRA, 2017. Disponível em: <http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp>. Acesso em: 04 out. 2019.
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A Lei nº 13.467/2017 estabeleceu um rompimento com o modelo clássico de
contrato de trabalho proposto pela Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. Este, por sua
vez, possui raízes na quebra do paradigma contratual clássico ocorrida com a Revolução Industrial deflagrada na Europa ao final do Século XVIII, início do Século XIX. A partir de agora,
percebe-se, inclusive, por força da alteração do artigo 444 da CLT3, que o modelo individual
de contrato entre empregado e empregador abre maior espaço para a valorização da vontade
entre as partes, ainda que isso ocorra de forma relativa.
A Reforma Trabalhista, também, busca preencher algumas lacunas legais, ou
seja, alguns preceitos vêm para fazer previsão de situações que, por ainda não estarem previstas, necessitavam de aplicação subsidiária do Direito Comum, como, por exemplo, circunstâncias relacionadas ao dano extrapatrimonial e a algumas questões processuais. Quanto às
lacunas ontológicas, percebe-se que a alteração legislativa buscou repaginar situações legais
previstas no sistema atual, mas que não acompanhavam o desenvolvimento e a complexidade
das relações, mormente em relação aos reflexos hodiernos da conjuntura socioeconômica que
assola o país, como o término da relação de emprego de comum acordo (“distrato”)4.
A terceira e última premissa traduz, do ponto de vista prático, um dos aspectos que mais clama por atenção neste atual contexto “reformista”, qual seja, a atividade hermenêutica do juiz. Com a Reforma, não foram afastadas (ao contrário, ganham cada vez mais
força) a prerrogativa e a capacidade do juiz-intérprete de “aplicar” 5 (ou não)6 as alterações da
3 Art. 444. [...] Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses
previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos
coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (NR) BRASIL. Lei
13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212,
de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso em: 09 out. 2019.
4 Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que
serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: I - por metade: a) o aviso prévio, se indenizado; e b) a indenização
sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990; II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas. § 1o A extinção do contrato prevista no caput deste
artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na
forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor
dos depósitos. §2o A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no
Programa de Seguro-Desemprego. BRASIL. Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de
1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações
de trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso
em: 09 out. 2019.
5 Para estes autores, o emprego do verbo “aplicar” dá a noção de mera subsunção do fato jurídico no substrato
fático e, portanto, na entrega obtusa do preceito legal sem que isso represente, de fato, uma verdadeira atribuição
de sentido da norma.
6 Afirmou-se a possibilidade de “não aplicar”, pois, nos dias 09 e 10 de outubro de 2017, a Associação Nacional da
Magistratura do Trabalho – Anamatra realizou a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. Desta
jornada resultaram enunciados que representam o entendimento de alguns juízes. Cite-se o Enunciado 1, da Comissão 1. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA REFORMA TRABALHISTA, AUSÊNCIA DE CONSULTA TRIPARTITE E DE CONSULTA PRÉVIA ÀS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS. I. REFORMA TRABALHISTA. LEI
13.467/2017. INCOMPATIBILIDADE VERTICAL COM AS CONVENÇÕES DA OIT. AUSÊNCIA DE CONSULTA
TRIPARTITE. OFENSA À CONVENÇÃO 144 DA OIT. II. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA ÀS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHADORES. OFENSA À CONVENÇÃO 154 DA OIT, BEM COMO AOS VERBETES 1075, 1081
E 1082 DO COMITÊ DE LIBERDADE SINDICAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OIT. JORNADA
DE DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2ª, 2017, Brasília. Anais eletrônicos... Brasília:
ANAMATRA, 2017. Disponível em: <http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp>.
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Lei nº 13.467/2017 a partir de uma hermenêutica protetiva (principiológica) e constitucional
(sistemática). Assim, a tão anunciada “oxigenação” da legislação trabalhista deve ser vista com
cautela e ressalvas, pois, no mínimo, haverá controvérsia quanto às possíveis formas de interpretação que poderão manter a proteção ao empregado7. Enquanto exemplo, podemos
citar a discussão acerca dos efeitos da aplicação da lei quando de sua vigência, isto é, se as
modificações atingem os contratos de trabalho em curso ou apenas os contratos de trabalho
celebrados a partir da entrava em vigor da referida legislação.
3 IMPACTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS NO TELETRABALHO
Conforme anunciado, passa-se ao exame dos efeitos que a Reforma Trabalhista
produziu no teletrabalho, sobretudo quantos aos impactos substantivos e aos adjetivos. Com
efeito, neste item, analisar-se-ão alguns aspectos materiais e processuais evidentes neste momento de incertezas, os quais decorrem das alterações recentemente promovidas.

A Reforma Trabalhista, também, busca preencher algumas
lacunas legais, ou seja, alguns
preceitos vêm para fazer previsão de situações que, por ainda
não estarem previstas, necessitavam de aplicação subsidiária
do Direito Comum, como, por
exemplo, circunstâncias relacionadas ao dano extrapatrimonial e a algumas questões
processuais.

É possível afirmar que,
até o advento da Lei nº 13.467/2017,
o teletrabalho era uma modalidade
especificamente
“desregulamentada”
de trabalho, em que pesem as
inovações tecnológicas o tornassem,
definitivamente, algo usual no cotidiano
das relações de trabalho.
Diz-se
especificamente
pois, não obstante a previsão do artigo 6º da CLT8, não havia um conceito
legal para tal modalidade de trabalho.
Destarte, a jurisprudência9 é que vinha

Acesso em: 04. Out. 2019.
7 Nesse ponto, cabe destacar a disposição do
art. §3º do art. 8º da CLT, que busca afastar a
interpretação judicial na análise de normas
coletivas, dispondo: “No exame de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio
jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na
autonomia da vontade coletiva”. BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 09
out. 2019.
8 Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio
do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam,
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho
alheio. BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 09 out. 2019.
9 Súmula nº 428 do TST. SOBREAVISO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT (redação alterada
na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.
I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não
caracteriza o regime de sobreaviso. II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido
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(e continua) se ocupando das questões atinentes à caracterização da atividade e à jornada de
trabalho10, ponto esse, sem dúvidas, que é o mais sensível do teletrabalho.
Nesse sentido, Krost refere que merece reconhecimento a iniciativa do legislador
em regulamentar esta modalidade de trabalho, em especial por levar em conta suas particularidades e distinções. Com isso, afirma, poder-se-á obter maior segurança jurídica quanto ao tema11.
Como primeiro impacto material da Reforma Trabalhista no tocante ao teletrabalho, tem-se a inclusão do Capítulo II-A na CLT, o qual dispõe dos artigos 75-A a 75-E12, incumbidos de positivar o teletrabalho, ainda que não a esgotar ou, de forma efetiva, regulamentar
essa espécie de trabalho. Da norma dos artigos citados se denota uma previsão legal mínima,
a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. BRASIL.
Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 428. SOBREAVISO.APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA
CLT (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012. Diário Eletrônico
da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, 25, 26 e 27 set. 2012. Disponível em: http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/
Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-428. Acesso em: 05 out. 2019.
10 VÍNCULO DE EMPREGO. TELETRABALHO. EDITOR ESPORTIVO. A nota fundamental do contrato de
emprego é a dependência do empregado em relação ao empregador e, ao falar em dependência, o artigo 3º da
CLT está, inequivocamente, fazendo referência à dependência jurídica, que equivale à subordinação, decorrente do
direito do empregador de dispor do trabalho. Daí o direito de comando, que se desdobra nos atos de regulamentar,
fiscalizar e orientar o trabalho. No caso dos autos, o autor demonstra ter prestado serviços à demandada na função
de editor, em atividades de correspondente esportivo, mediante o preenchimento dos elementos necessários
à declaração da relação de emprego. Apelo provido com determinação de retorno dos autos à Origem para
análise dos demais pleitos da inicial, sob pena de supressão de instância. BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Acórdão do processo nº 0000795-89.2013.5.04.0009 (RO). Órgão julgador: 2ª Turma. Recorrente: Lucas Lopez Da Cruz. Recorrido: Perform Media Sales Ltd. Relator: Carlos Henrique Selbach, 23 jun. 2017.
Disponível em: <https://www.trt4.jus.br/search?q=cache:rOvRdoID2RgJ:jbintra.trt4.jus.br:8080/pje_2grau_
helper/jurisp%3Fo%3Dd%26c%3D11947875%26v%3D23895750+teletrabalho+inmeta:DATA_DOCUMENTO:2016-07-05..2017-07-05++&client=jurispssl&site=jurisp_sp&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurispssl&ie=UTF-8&lr=lang_pt&proxyreload=1&access=p&oe=UTF-8>. Acesso em: 10 out. 2019.
11 KROST, Oscar. Lei n. 13.467/2017, art. 75-A. Em LISBÔA, Daniel e MUNHOZ, Jose Lucio (orgs.), Reforma Trabalhista Comentada por Juízes do Trabalho: artigo por artigo. São Paulo: LTr, 2018, p. 104.
12 Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza
o regime de teletrabalho.
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. § 1o Poderá ser realizada
a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado
em aditivo contratual. § 2o Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro
em aditivo contratual.
Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao
reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.
Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.
BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 09 out. 2019.

52

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

de caráter genérico, servindo de cláusula aberta para os casos concretos e suas especificidades.
Há um conceito de teletrabalho, não uma definição.
O artigo 75-B da CLT traz um conceito de teletrabalho calcado na premissa de
que é todo o trabalho desenvolvido preponderantemente fora das dependências do empregador, mediante o uso de tecnologias de informação e comunicação, mas sem a configuração de
trabalho externo. Desse conceito extraem-se algumas dúvidas. Se há um critério de preponderância, deve, então, necessariamente também ocorrer trabalho nas dependências do empregador? Ainda, na linha da incerteza, nesse caso, aquele trabalhador que desenvolver sua atividade
com as referidas tecnologias exclusivamente fora da empresa também será considerado teletrabalhador? Por que o parágrafo único, do artigo 73-B, prevê que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas não descaracteriza o regime
do teletrabalho, já que a configuração se baseia no critério de preponderância? E ainda, quando
se exige que a natureza do trabalho não se configure como trabalho externo, se pressupõe que
o teletrabalho tem uma base fixa?
É certo que os artigos ora examinados não respondem a essas dúvidas, até
porque, como já dito, trata-se de conceitos e não de fatos, os quais se materializarão a partir
do caso concreto que exigir a respectiva tutela. A verdade é que a tendência é de se conceituar
teletrabalho como sendo uma modalidade de trabalho desenvolvida preponderantemente
fora das dependências do empregador, com uso de tecnologias telemáticas para execução de
atividades laborais, mas com uma base ou infraestrutura fixa.
Além disso, nos demais artigos se vislumbra uma disciplina mínima quanto ao
teletrabalho, na medida em que, entre essas disposições, há exigência de referência expressa
dessa condição de trabalho em contrato individual ou em aditivo contratual no caso de alteração dos contratos em vigor, sendo que, nessa hipótese e decorrendo de determinação do
empregador, deverá ocorrer um período mínimo de transição de 15 (quinze) dias. Outros dois
aspectos objeto de previsão são a “responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação
do trabalho remoto”, assim como o “reembolso de despesas arcadas pelo empregado”, os quais
devem constar como cláusula do contrato de trabalho. Entretanto, ao contrário das despesas
cujo reembolso pelo empregador configura-se como obrigatório, a referida previsão enseja
a interpretação de que a responsabilidade pelos meios de desenvolvimento do trabalho poderia ser convencionada entre as partes, o que vai de encontro ao risco da atividade econômica
assumido pelo empregador, na forma prevista pelo caput do artigo 2º da CLT.
Ainda, merece especial atenção a disposição do novo art. 75-E da CLT. Tem-se,
em referido dispositivo, a regra de que o empregador deverá instruir seus empregados, de forma expressa e ostensiva, quanto às precauções que deverão ser tomadas a fim de evitar acidentes do trabalho e doenças profissionais. Ademais, o empregado deverá assinar termo de
responsabilidade no sentido de que cumprirá as instruções fornecidas pelo empregador.
Todavia, tal disposição, de certa forma genérica, traz uma série de preocupações: de que se constitui a referida “instrução” que o empregador deverá oferecer? Não há necessidade de efetivo treinamento do empregado quanto a questões como ergonomia, postura,
equipamentos, iluminação, dentre outros?

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

53

Em especial: uma questão se sobressai: o fornecimento de “instruções” e a assinatura de um simples termo de ciência pelo teletrabalhador eximem o empregador de sua responsabilidade pela manutenção das condições no local de trabalho/residência do empregado?
Não há dever de fiscalizar o cumprimento das orientações?
Cabe destacar que continua em vigor o art. 157 da CLT, o qual dispõe que pertine às empresas “cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho”13.
Ainda mais, o art. 7º, XXII, da Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito de redução dos riscos inerentes ao trabalho14.
Aqui, recorrendo-se à jurisprudência, pode-se obter uma perspectiva da interpretação que advirá. A Súmula nº 289 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe, quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, que o simples fornecimento desses não
exime o empregador do pagamento de adicional de insalubridade, devendo o empregador,
dentre outras medidas, fiscalizar o efetivo uso de tais equipamentos pelos trabalhadores15.
Parece-nos coerente, portanto, em uma análise voltada aos fins do direito do trabalho, compreender que a disposição do art. 75-E da CLT implica um dever do empregador não
apenas de instruir seus empregados quanto às medidas de saúde e segurança. Deve, sim, orientar, treinar e fiscalizar o efetivo cumprimento de ditas medidas, com atuação ativa nesta seara16.
13 CLT - Art. 157 - Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
14 Constituição Federal – Art. 7º: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: (...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança. BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 09
out. 2019.
15 Súmula 289 – Tribunal Superior do Trabalho - INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO
APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de
insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as
quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.
Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 289. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO
DE PROTEÇÃO. EFEITO (mantida) - Res. 121/2003. Diário de Justiça, Brasília, 19, 20 e 21 nov. 2003. Disponível
em: http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-289. Acesso
em: 09 out. 2019.
16 Nesse sentido:
(...) 3. TRABALHO À DISTÂNCIA BASEADO NA UTILIZAÇÃO DE MEIOS TELEMÁTICOS. ERGONOMIA. DEVER DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EMPREGADOR - O labor prestado em domicílio, a exemplo do
teletrabalho, não exime o empregador da fiscalização das condições laborais, especialmente quanto à ergonomia
(art. 750-E da Lei Consolidada - CLT, pois a redução dos riscos inerentes ao trabalho constitui garantia constitucional do empregado e dever do empregador (inciso XXII do art. 7º da Carta Suprema e nas normas constantes da
Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, incorporada ao ordenamento jurídico nacional e, portanto, integrante do bloco de constitucionalidade, pois diz respeito ao direito fundamental à saúde e à segurança
do trabalhador, integrando o dever geral de proteção do empregador, pois ao criar, organizar e dirigir a empresa,
o empresário ou empregador gera não apenas riscos econômicos do negócio, mas também para a segurança das
pessoas que laboram em benefício da organização. (TRT24 – Recurso Ordinário nº 0024280-79.2016.5.24.0002,
Rel.Des. Francisco Lima Filho, Julgado em 25/05/2019).
Da mesma forma, o Enunciado nº 83 da II Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho, promovida pela ANAMATRA dispõe:
83. TELETRABALHO: CONTROLE DOS RISCOS LABOR-AMBIENTAIS O regime de teletrabalho não exime
o empregador de adequar o ambiente de trabalho às regras da NR-7 (PCMSO), da NR-9 (PPRA) e do artigo 58, § 1º,
da Lei nº 8.213/91 (LTCAT), nem de fiscalizar o ambiente de trabalho, inclusive com a realização de treinamentos.
Exigência dos artigos 16 a 19 da Convenção 155 da OIT.
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O segundo impacto material da Reforma Trabalhista em relação ao teletrabalho
é a inserção dessa modalidade como fato jurídico que pode ser objeto de negociação coletiva.
Assim, dispõe o artigo 611-A incorporado à CLT pela Lei nº 13.467/2017:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
[...]
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
[...]
A despeito da alteração na hierarquia das fontes promovida pela Reforma –
a fonte autônoma prevalecendo sobre a fonte heterônoma - e da robustez concedida ao princípio da autodeterminação coletiva já prevista no artigo 8º da Constituição Federal, o artigo 611A possibilita que as categorias, sabedoras, em tese, das suas peculiaridades, de suas carências,
de suas necessidades e de sua capacidade de negociação, possam normatizar o teletrabalho.
Essa normatização deve acontecer a partir da celebração de cláusula, por exemplo, sobre conceito (mais específico do que o previsto no artigo 75-B da CLT) e espécies de teletrabalho para
todas ou determinadas atividades da categoria, condições especiais de trabalho e aplicação
das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, fornecimento de meios e ferramentas
de trabalho, integração do teletrabalhador com os demais empregados da empresa, planos de
benefícios, sigilo e confidencialidade de dados, etc.
Entretanto, a problemática pode ganhar maiores contornos quando não houver
negociação coletiva acerca do teletrabalho. Isto porque, ao contrário do que se possa pensar, a
Lei nº 13.467/2017 não se ocupou em tutelar o teletrabalho a ponto de “regulamentar” integral
ou completamente essa modalidade de labor. Também, não se ocupou em garantir segurança
jurídica a empregado e empregador integrantes de uma categoria, posto que não é certo que
a negociação coletiva será exitosa ou, se for, que contemplará pontos como o conceito de
teletrabalho e suas espécies, as condições especiais para o desenvolvimento desse
trabalho e a responsabilidade de aquisição pelos meios adequados de trabalho. Talvez, neste
ponto, essa reflexão possa ensejar críticas, visto que é possível ser alegado que, na verdade,
a lacuna legal mais relevante, até então, existia em relação à jornada de trabalho, que foi suprida pela Reforma. Contudo, entende-se que esse raciocínio é raso e meramente utilitarista, na
medida em que, como asseverado acima, o próprio conceito de teletrabalho não
é concreto e pode gerar controvérsias.
Assim, a Reforma Trabalhista, além de inserir o teletrabalho como temática afeita à negociação coletiva, positiva o teletrabalho no Capítulo atinente à Duração do Trabalho
na CLT, constituindo o terceiro impacto de ordem material. A partir da Reforma, o teletrabalho
passa a integrar o artigo 62 da CLT17, representando uma das formas de prestação do trabalho
que não demandam controle de jornada e, por conseguinte, estão excluídas das normas de
17 Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho
e Previdência Social e no registro de empregados; II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de
gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.
Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste
artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior
ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 09 out. 2019.
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duração do trabalho. Prevê o inciso III do “novo” artigo 62: “[...] III - os empregados em regime
de teletrabalho”.
Muito provavelmente, a inclusão do teletrabalho no artigo 62 da CLT se deu em
razão da natureza da atividade, ou seja, por ser desempenhada longe dos domínios do empregador, não suscetível de controle direto de jornada e por demandar uma execução mais flexível. Por isso, por se tratar de exceção à regra de duração do trabalho, assim como o trabalhador
externo e o ocupante de cargo de confiança, é crível entender que o teletrabalhador deve ter
tal condição expressamente prevista no seu contrato de emprego, bem como anotada em sua
carteira de trabalho. Aliás, a nova redação do artigo 444 da CLT e sua repaginação “civilista” (em
vista do espaço maior que a autonomia da vontade individual recebeu com essa alteração) não
só permite como indica que o contrato de emprego celebrado com o teletrabalhador contenha
cláusulas específicas acerca da dinâmica contratual.
Neste raciocínio, em tese, importa é o trabalho, e não a jornada em que o trabalho
é desenvolvido, pois a atividade do empreendimento assim enseja. É da essência do teletrabalho
o labor por instrumentos telemáticos permeado por uma subordinação mais rarefeita, como
o trabalho à distância e o home office. Assim, um advogado empregado de uma empresa poderia
ser contratado para realizar audiências e elaborar peças processuais, não precisando cumprir
expediente na empresa. Da mesma forma, uma empresa de sites na internet ou de programas de
tecnologia da informação poderia contratar um profissional de design gráfico ou um programador, cujas atividades podem ser prestadas de sua própria residência. Com isso, em tese, o que interessa, nos exemplos declinados, é a energia de trabalho especializada, não importando ao empregador em que jornada será desenvolvida. Todavia, o fato de as ideias anteriores consignarem
a expressão “em tese” revela a natureza juris tantum da pactuação formal registrada no contrato
de emprego e na carteira de trabalho. É neste ponto que reside a confluência entre os aspectos
materiais e os aspectos processuais, no que tange à temática em comento.
Como adiantado no tópico II, a Reforma não afasta o exercício interpretativo do
juiz, mormente a interpretação oriunda do princípio da primazia da realidade18. Com efeito,
se, na realidade dos fatos, o teletrabalhador sofrer controle de horário, inclusive por meios telemáticos, e não desempenhar suas funções de forma flexível, como demanda a natureza dessa
atividade, resta plenamente possível se alcançar a conclusão de que, ao contrário da regra preceituada no referido inciso III, estará abrangido por todas as normas de duração de trabalho.
Essa possibilidade de descaracterização do inciso III do “novo” artigo 62 não se
deve, apenas, à presunção juris tantum e ao princípio da primazia da realidade, mas, também,
à possibilidade de o juiz-intérprete contar com a premissa de nulidade material decorrente do
artigo 9º da CLT19, a qual se manteve hígida com as alterações carreadas pela Reforma Trabalhista. Neste ponto, se vislumbra o impacto processual produzido pela Reforma Trabalhista no
18 Este princípio relativiza processualmente a força probatória dos documentos e enseja maior valorização da
prova oral, a qual tem o condão de provar a realidade dos fatos. Essa premissa está consignada na Súmula 12 do
TST: CARTEIRA PROFISSIONAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. As anotações apostas pelo
empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção “juris et de jure”, mas apenas “juris tantum”. Disponível em: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 12. CARTEIRA PROFISSIONAL (mantida)
- Res. 121/2003. Diário de Justiça, Brasília, 19, 20 e 21 nov. 2003. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_1_50.html#SUM-12>. Acesso em: 09 out. 2019.
19 Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del5452.htm>. Acesso em: 09 out. 2019.
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que diz respeito ao teletrabalho. Significa dizer que, em uma eventual reclamação trabalhista,
é possível que seja afastada a presunção legal e o juiz entenda pela configuração de trabalho
extraordinário ou de horas de sobreaviso20. Supondo-se que o reclamante alegue que, embora
contratado e registrado como teletrabalhador, na forma do artigo 62, III, da CLT, na realidade
do cotidiano laboral, sofria controle de sua jornada, seja por sistemas temáticos rígidos, seja por
controle direto de seus superiores hierárquicos. E, neste contexto, prestava jornada extraordinária ou trabalhava em regime de sobreaviso, postulando, por conseguinte, o pagamento das
horas extras acrescidas dos adicionais legais ou o valor de 1/3 do salário pelas horas de sobreaviso. A problemática se acentua na medida em que, por se constituir em uma exceção à regra,
o inciso III em questão imputa ao reclamado o ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil21.
Deste modo, mesmo que a Reforma Trabalhista tenha estruturado um ponto
de partida para a positivação do teletrabalho na legislação trabalhista, seja com uma mínima
previsão normativa, seja como matéria de negociação coletiva, seja sobre norma de duração
do trabalho, existe evidente abertura conceitual que permite aos pensadores22 do Direito do
Trabalho incursionarem e utilizarem as ferramentas principiológicas e hermenêuticas, sempre
com vistas a uma (re)construção do Direito Material e do Direito Processual do Trabalho. Aliás,
nessa esteira de raciocínio, relevante citar os recentes enunciados específicos sobre teletrabalho publicados pela Associação Nacional da Magistratura do Trabalho juntamente com outros
enunciados23 sobre todos os artigos da Lei nº 13.467/2017, oriundos da 2ª Jornada Nacional de
Direito e Processo do Trabalho, que servem de vetores interpretativos e que – representando
ou não uma tendência –, demonstram um exemplo de exercício hermenêutico que delineia as
perspectivas e desafios que se avizinham.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, todo o cenário ora delineado demonstra que, na contramão daqueles
que entendem que a Reforma Trabalhista precarizou os direitos dos trabalhadores, e daqueles
que entendem que permitiu aos empregadores exercerem sem limites seu direito potestativo e
20 Mesmo que seja mantido o enunciado da Súmula 428 do TST, o entendimento será aplicado apenas se houver
prova em contrário à premissa legal do artigo 62, III, da CLT.
21 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]. BRASIL. Lei nº 13.105 de 16
de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1046>. Acesso em: 09 out. 2019.
22 Adota-se a denominação “pensadores do Direito” ao invés de “operadores do Direito”, pois a noção de operador
é engessada, mecanicista e fadada a um alto grau de positivismo que impede o pensar hermenêutico criativo e
realizador dos direitos.
23
TELETRABALHO: CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS Ementa: O CONTRATO DE TRABALHO DEVE
DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E SOBRE A FORMA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO TELETRABALHO,
MAS NÃO PODE TRANSFERIR PARA O EMPREGADO SEUS CUSTOS, QUE DEVEM SER SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 75-D E 2º DA CLT À
LUZ DOS ARTIGOS 1º, IV, 5º, XIII E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ARTIGO 21 DA CONVENÇÃO 155 DA OIT. TELETRABALHO: HORAS EXTRAS Ementa: SÄO DEVIDAS HORAS EXTRAS EM REGIME
DE TELETRABALHO, ASSEGURADO EM QUALQUER CASO O DIREITO AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 62, III E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA CLT CONFORME O ART.
7º, XIII E XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O ARTIGO 7º, “E”, “G” E “H” PROTOCOLO ADICIONAL À
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. BRASIL. Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999. Promulga o Protocolo Adicional
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de São Salvador”, concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3321.htm>. Acesso em: 06 out. 2019
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sua vontade baseada, exclusivamente, nos seus interesses, a temática do teletrabalho à luz da Lei
nº 13.467/2017 enseja uma espécie de “régua” hermenêutica capaz de traçar algumas conclusões.
O teletrabalho é fruto do desenvolvimento e da inovação tecnológicas, porém, o Direito do Trabalho não acompanhou essa evolução, produzindo uma lacuna legal
e uma lacuna ontológica. Nesse contexto, o Direito não tutelava e não acompanhava o fato teletrabalho que, pelas suas repercussões e efeitos, tornou-se um fato jurídico (fato jurídico teletrabalho), o que mostra que a modernidade, ou pós modernidade, alterou a tradicional teoria
do fato jurídico.
Nesse sentido, destaca-se que Ramalho pontua que o incremento de formas
“atípicas” de trabalho, como o teletrabalho, foi de um modo geral aplaudido na Europa, citando
repercussões positivas no desemprego, ao menos a curto prazo, e na gestão dos recursos humanos nas empresas24.
Em que pese o artigo 6º da CLT equiparasse o trabalho telemático ao trabalho
exercido nas dependências do empregador, não havia dispositivo específico acerca do teletrabalho, sendo que a dinâmica da relação era cuidada pela jurisprudência, sobretudo em relação
à jornada de trabalho.
O advento da Lei nº 13.467/2017 promoveu a positivação do teletrabalho na
CLT. Tal se deu, no entanto, de forma limitada, tornando-o uma questão possível de integrar
objeto de cláusula de contrato coletivo de trabalho, bem como incluindo a premissa – juris
tantum – de exclusão do teletrabalhador das normas de Duração do Trabalho.
Não se pode olvidar, entretanto, da atividade hermenêutica inerente ao Direito.
A Reforma Trabalhista não revogou o direito e a capacidade dos sujeitos da relação material e
processual de interpretarem a legislação, inclusive as próprias alterações da Lei nº 13.467/2017,
seja na criação de teses de fundamentação teórica, seja na cognição decisória dos juízes25. Ainda que alguns artigos da CLT tenham sido revogados, limitados e infiltrados por uma carga de
autonomia da vontade coletiva e individual, os direitos humanos, os princípios constitucionais,
os direitos fundamentais, a principiologia material e processual do trabalho e as Convenções
da Organização Internacional do Trabalho ensejam um arcabouço de ferramentas interpretativas – que, na verdade, já vinham sendo propostas e utilizadas –, desde que haja a devida
observância e respeito à razoabilidade, à ponderação, à proporcionalidade e ao princípio do
devido processo legal que o caso concreto exige.
REFERÊNCIAS
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UBER: ENTRE AUTONOMIA E SUBORDINAÇÃO.
ESTUDO COMPARADO FRANCO-BRASILEIRO.
Rosane Gauriau
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo propor um estudo comparado dos julgamentos da chambre sociale de la Cour
de cassation na França e Tribunal Superior do Trabalho no Brasil, proferidos no início desse ano de 2020, sobre
o estatuto juridíco do motorista da plataforma Uber: trabalhador autônomo ou subordinado, Para tanto serão
analisadas as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), da Cour de cassation e do Tribunal
Superior do Trabalho, bem como as motivações dessas decisões judiciais Por fim, propõe-se uma breve reflexão
sobre as consequências jurídicas desses julgados, à luz das circunstâncias atuais impostas pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19).
PALAVRAS-CHAVE : Uber. Trabalhador Autônomo. Subordinação. COVID-19.

Introdução
O presente artigo propõe um estudo comparado dos julgamentos da chambre sociale de la
Cour de cassation1 na França e do Tribunal Superior do Trabalho no Brasil proferidos no início
desse ano de 2020, sobre o estatuto juridíco do motorista parceiro da plataforma Uber e suas
consequências.
A questão...
O motorista parceiro da plataforma Uber é um trabalhador autônomo ou subordinado?
Há relação de emprego entre o motorista e a plataforma Uber?
..foi submetida à Cour de cassation francesa e ao Tribunal Superior do Trabalho.
Duas respostas diferentes foram proferidas por aquelas Instâncias superiores:
A Cour de cassation respondeu afirmativamente, alinhando-se à sua jurisprudência
2
constante , segundo a qual está caracterizada a subordinação em razão «l’intégration à un service
organisé», teoria que se assemelha ao que denominamos no Brasil, de subordinação estrutural3,
ou seja, o trabalhador é parte essencial no desenvolvimento do negócio ou faz parte da cadeia
produtiva (MANUS, 2019). Para a Cour de cassation, a subordinação revela-se, principalmente,
em que o serviço de intermediação da plataforma Uber é essencial ao labor realizado pelo
trabalhador. Isso porque Uber cria e regula uma oferta pré-existente de demanda por transporte
urbano e controla, ao mesmo tempo em que oferece, a sua organização e o acesso por parte
daqueles que pretendem utilizar esta oferta (motorista e clientes).
Já o Tribunal Superior do Trabalho (TST) respondeu negativamente : trata-se de um
trabalhador autônomo, submetido às regras de um contrato de parceria, logo, não há que se
falar em trabalho subordinado. Isso porque o motorista podia ficar “off line, sem delimitação de
tempo”, contava com “ampla flexibilidade em determinar sua rotina, seus horários de trabalho,
1 Doravante denominada Cour de cassation. A Cour de cassation é a jurisdição mais elevada da ordem judiciária
francesa. Não se trata de um terceiro grau de jurisdição.A sua função consiste em verificar a conformidade das
decisões dos tribunais às normas jurídicas e assegurar a uniformidade da jurisprudência francesa. Disponível em:
https://www.courdecassation.fr/.
2 Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187, Bull. civ. V, n° 386; Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 05-43.031 à n° 05-43.035, Bull.
civ. V, n° 349; Cass. soc., 22 mai 1997, n° 99-15.455, Bull. civ. V, n° 188; Cass. soc., 4 déc. 1997, n° 96-16.442, Bull. civ.
V, n° 419; Cass. ass. plén., 18 juin 1976, n° 74-11.210, Bull. civ. ass. plén., p. 13.
3 Cass Soc. 4 mars 2020, FP.P+B+R+I, n° 19-13.316 (arrêt n° 374).
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locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia” e que, ademais,
Uber é uma “alternativa de trabalho e fonte de renda em tempos de desemprego (formal)
crescente”4.
Quais as consequências dessas decisões para os operadores do Direito,
sobretudo nesse momento, à luz das circunstâncias atuais impostas pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19)?
O futuro dos trabalhadores das plataformas, em sua atual configuração jurídica e
econômica está selado? Autônomos no Brasil, trabalhador assalariado na França? Não há mais
espaço de discussão/ou de evolução sobre a noção de subordinação jurídica e de dependência
econômica nas plataformas digitais?
Não cremos. Uber nos convida a ir além das dicotomias tradicionais entre
trabalhador assalariado e trabalhadores autônomos, principalemente no momento atual. Essa
jurisprudência, parece-nos, irá evoluir, sobretudo, tendo em vista os problemas econômicos e
sociais decorrentes da COVID-19 e o cenário que os trabalhadores enfrentarão após a pademia.
Considerações iniciais. Vivemos há tempos profundas mudanças no mundo laboral e que
envolvem modificações substanciais no controle e na organização do trabalho. A plataforma
Uber é frequentemente utilizada como um exemplo eloquente dessa mudança: arquétipo do
capitalismo de plataforma, Uber redefine as regras do jogo em termos de emprego e trabalho e
questiona sobre o surgimento de novas formas de sujeição ao trabalhador. Longe dos ideais de
uma chamada “economia compartilhada”, não estaríamos testemunhando, por meio do Uber, a
implantação de novas dinâmicas do capitalismo... do capitalismo do futuro? (SRNICEK, 2017;
ABDELNOUR e MÉDA, 2019).
Uber, como sabemos, é uma empresa de tecnologia americana que oferece
serviços de mobilidade on line, a partir de uma plataforma digital de intermediação de serviços
de transportes urbanos por meio de aplicativo de celular. Uber capta uma oferta e uma demanda
de transportes e as coloca à disposição dos interessados, motoristas e passageiros.
A plataforma Uber desafia obstinadamente o mundo jurídico: no Velho ou no
Novo Mundo somos frequentemente interrogados sobre o que ela, realmente, representa no
mundo do trabalho e do Direito do Trabalho.
Por mais de 60 anos, o contrato de trabalho foi o modelo legal padrão usado pelas
empresas para regulamentar as relações de trabalho. Baseado principalmente na figura de um
trabalhador subordinado, o Direito do Trabalho tem por vocação impedir a mercantilização
do trabalho, limitar exercício do poder hierárquico e proteger a dignidade, a integridade física e
mental do trabalhador:
“(...) Ramo jurídico de inclusão social e econômica, concretizador de direitos
sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7º, “ caput “, da CF), [o Direito do
Trabalho] volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), erradicando
a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, IV,
CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, IV,
art. 170, “ caput “ e VIII, CF) e veículo mais pronunciado de garantia de segurança, bem-estar,
desenvolvimento, igualdade e justiça às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da
4 RR-1000123-89.2017.5.02.0038, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 07/02/2020.
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Constituição), o Direito do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor,
como a parassubordinação e a informalidade”5.
Uber encarna a ruptura do modelo tradicional de relação de emprego, segundo
os canônes do Direito do Trabalho. Ruptura do modelo do Estado do bem-estar social. Ruptura
em relação à noção de trabalho assalariado, de subordinação e de proteção social (trabalhista
e previdenciária). Ruptura de paradigma econômico e social.
Uber: uma mudança de paradigma. Uber modificou nossa representação
do mundo do trabalho. Essa mudança foi tão significativa que deu origem, inclusive, ao termo
uberização do trabalho para se refererir “a uma nova forma de gestão, organização e controle
do trabalho que se afirma como tendência global no mundo do trabalho...e de relações de
trabalho” (ABILIO, 2019).
A originalidade desse modelo está, primeiramente, no relacionamento triangular
entre a plataforma Uber e seus usuários, clientes e motoristas – e no controle da organização
do trabalho, por meio de “gerenciamento algorítmico do trabalho” (ABILIO, 2019):
“...o desenvolvimento tecnológico em seu atual estágio traz uma mudança
qualitativa à gestão do trabalho : trata-se da possibilidade tecnológica de um mapeamento pleno
do processo de trabalho, do processamento de dados em enorme escala e do gerenciamento
combinado e simultâneo de múltiplas informações que possibilitam pensar em termos de um
‘gerenciamento algorítmico’ do trabalho” (ABILIO, 2019).
Acrescente-se, ainda, a alegada flexibilidade proposta aos trabalhadores que
são convidados a serem parceiros da
plataforma, podendo organizar seu
tempo de trabalho como desejarem.
E enfim, o fato de que Uber é, para
muitos, uma resposta aos problemas de
desemprego e fonte de renda alternativa,
Uber encarna a ruptura do mopor meio de uma forma “atípica” de
delo tradicional de relação de
trabalho.
O revés da moeda é
que Uber, por meio de contratos de
parceria, encontra uma massa de
“parceiros” em situações econômicas
frágeis que aceitam todas as exigências
da
plataforma,
unilateralmente
impostas, para poderem trabalhar. Que
por trás da alegada flexibilidade na
organização do trabalho, encontram-se
“agentes econômicos independentes
[disponíveis para serem utilizados
pela plataforma] que se encontram no

emprego, segundo os canônes do
Direito do Trabalho. Ruptura do
modelo do Estado do bem-estar
social. Ruptura em relação à
noção de trabalho assalariado,
de subordinação e de proteção
social (trabalhista e previdenciária). Ruptura de paradigma
econômico e social.

5 RR-17-80.2015.5.10.0010, 3ª Turma, Relator
Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT
07/01/2020.
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mercado e exercem ‘livremente’ suas potencialidades de forma automatizada e controlada”
(ABILIO, 2019). Na verdade:
“... novas formas de dispersar o trabalho sem perder o controle sobre ele
já existiam nas cadeias produtivas globais e suas redes de subcontratação. Entretanto, a
dispersão/centralização agora se concretiza em uma multidão de trabalhadores subordinados
a uma única empresa. Tal processo atualmente consolida o trabalhador como um autogerentesubordinado que já não é contratado, mas se engaja no trabalho via a adesão às plataformas”
(ABILIO, 2019).
Assim, longe de pôr um fim à exploração do trabalho e à sua mercantilização, a plataforma
organiza fenômenos de auto-exploração.
Uber: uma ruptura nas relações tradicionais de trabalho. A plataforma Uber
cria e regula uma oferta pré-existente de demanda por transporte urbano e controla, ao mesmo
tempo em que oferece, a sua organização e acesso por parte daqueles (motorista e clientes)
que pretendem utilizar esta oferta. Em resumo, Uber tem o controle total do trabalho.
Assim, “o modelo de negócio apresentado [pelo Uber] evidencia, em linhas
gerais, a transformação pela qual a relação entre o trabalho humano e o capital atravessa na
sociedade da pós-modernidade.
... [uma] alteração nas formas de prestação de serviços por meio de implantação
de novas tecnologias representa o que se denomina de ‘inovações disruptivas’.
O termo ‘disrupção’ foi cunhado por Joseph L. Bower e Clayton M. Christensen
e representa a transformação ou mesmo a ruptura na forma tradicional de produção de um
bem ou realização de uma atividade, em razão do emprego da tecnologia. O estímulo ao
desenvolvimento de modelos de negócios disruptivos é decorrente tanto de fatores externos,
como a crise financeira e a ampliação do número de desempregados, quanto fatores internos
da própria sociedade, como a acumulação de bens de baixa utilização e os avanços de novas
tecnologias” (GAIA, 2019).
Mais do que uma inovação técnica, as plataformas digitais desafiam a lei e a
jurisprudência, principalmente, porque essas plataformas negam explicitamente o vínculo de
subordinação.
Uber entre subordinação e Direito do Trabalho. No âmago do problema está
a questão da subordinação, na verdade de uma nova forma de subordinação, denominada
subordinação algorítmica (GAURIAU, 2019).
No Uber a figura central na organização da atividade não é mais o trabalhador
assalariado, mas um trabalhador independente ou autônomo e totalmente controlado por
meio de algorítmos. E aí reside o paradoxo que interroga o mundo jurídico:
- Apesar da aparente autonomia exibida pelos trabalhadores da plataforma
e proclamada pelo Uber, na realidade a plataforma detém o controle total do trabalho e da
organização do trabalho. O trabalhador é “controlado por novos meios, pela automatização em
dimensões gigantescas; por novas formas de gerenciamento, controle e vigilância do trabalho,
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por meio das programações algorítmicas (...), de um gerenciamento algorítmico’ do trabalho”
(ABILIO, 2019).
Nesse cenário, é difícil imaginar que esse tipo de organização possa se
desenvolver sem um mínimo de subordinação, já que a falta de autonomia do trabalhadores
é, no mínimo, questionável6.
Ressalte-se, por oportuno, que no Velho Mundo, a questão da subordinação será, provavelmente,
analisada ainda nesse ano de 2020, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)7. Um
pedido de decisão prejudicial foi apresentado pelo Watford Employment Tribunal (Reino
Unido), em 19 de setembro de 2019, no processo B v. Yodel e permitirá que o TJUE se posicione
acerca do estatuto dos trabalhadores independente de uma plataforma de delivery service,
à luz da Diretiva 2003/88/CE8, o que certamente terá incidência da jurisprudênciados EstadosMembros da União Europeia.
Diante do exposto, conclui-se que o Direito do Trabalho brasileiro deve ser
reformado a fim de proteger os trabalhadores de plataformas, tendo em conta a subordinação
algorítmica e a dependência econômica gerada pelas plataformas (SUPIOT, 1999; GAURIAU,
2019). Caso contrário, o Direito do Trabalho se afasta de seu objetivo primeiro, que é a proteção
do trabalhador.
Feitas essas considerações iniciais, iremos examinar de modo comparativo, as
decisões da Cour de cassation e do Tribunal Superior do Trabalho (II), e em seguida, as
motivações dessas decisões judiciais (III)
Antes porém, cumpre salientar que embora os Juízes europeus não hesitem
mais em considerar a plataforma Uber como um serviço de transporte (I), essa questão não
foi discutida nos julgamentos da Cour de cassation e do Tribunal Superior do Trabalho, ora em
exame.
Trata-se, pois, de tema de grande importância que merece breve abordagem,
antes do estudo comparado dos julgados em comento:
I/Uma plataforma de serviços de transporte, segundo o Direito Europeu
O Tribunal Superior do Trabalho não adentrou a questão relativa à natureza
jurídica da plataforma Uber, contrariamente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que
afirmou que Uber é uma plataforma de transporte de passageiros e não uma plataforma de
serviços tecnológicos, in verbis:
“As demandadas, em apertada síntese, se opuseram à pretensão autoral
argumentando não se tratarem de empresas de transporte, mas cuja atividade principal
é a exploração de plataforma tecnológica, e que nessa perspectiva os motoristas atuam como
parceiros, consubstanciando o que hoje se denomina economia compartilhada. Aduziram
6 Cf. Nota Técnica CONAFRET nº 01/2020 do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Disponível em :
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-conafret-corona-virus-01.pdf. Acesso em 11 de abr. de 2020.
7 Reference for a preliminary ruling from the Watford Employment Tribunal (United Kingdom) made on 19
September 2019. B v Yodel Delivery Network Ltd. (Case C-692/19).(2019/C 423/30). Disponível em https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62019CN0692. Acesso 5 abril 2020.
8 Diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados
aspetos da organização do tempo de trabalho.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

65

a ausência de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.
Contudo, os elementos de prova existentes nos autos não autorizam, no caso,
com a devida vênia da Origem, seja alcançada tal conclusão.
(...)
Na verdade, como bem observado na decisão proferida pelo MM. Juiz do
Trabalho, Dr. Eduardo Rockenbach Pires, nos autos do processo n.º 1001492-33-2016-5-020013: ‘A ré oferece no mercado um produto principal: o transporte de passageiros. O aplicativo
é um instrumento, um acessório ao bom funcionamento do serviço. E os consumidores do
produto da ré não são os motoristas, mas sim os passageiros (...) o valor que cabe
à empresa é extraído do serviço de transporte prestado ao consumidor passageiro. Logo,
como o excedente do capitalista é extraído na circulação de sua mercadoria, conclui-se com
segurança que a mercadoria com que a ré atua não é o aplicativo, e sim o serviço de transporte”.
Nesse mesmo sentido consignado pelo v. julgado regional decidiu o Tribunal de Justiça da
União Europeia (TJUE). Senão vejamos:
O Tribunal de Justiça da União Europeia em 20 de dezembro de 20179 afirmou
que Uber é uma plataforma digital de intermediação de serviços de transportes urbanos. Uber
por meio de aplicativo de celular, capta uma oferta e uma demanda de transportes e coloca
à disposição dos interessados, motoristas não profissionais que utilizam o seu próprio veículo
e clientes agenciados pelo Uber. Consequentemente, os Estados-Membros da União Europeia
podem regulamentar as condições de prestação desse serviço (GAURIAU, 2019).
Ressalte-se que para chegar a essa conclusão o Tribunal de Justiça da União
Europeia analisou o funcionamento da plataforma e baseou sua decisão, em grande parte, na
dependência econômica do motorista ao serviço organizado por intermediação do Uber.
No entender do TJUE, um serviço como o que oferece o Uber, não se limita
somente a um serviço de intermediação que consiste em conectar, por meio de um aplicativo
para smartphone, um motorista não profissional que usa seu próprio veículo e uma pessoa que
deseja fazer uma viagem urbana. Na realidade, o prestador deste serviço de intermediaçãoUber- cria e organiza a oferta de serviços dos transportes urbanos, bem como a demanda
dos serviços e tem influência decisiva nas condições e organização do trabalho ao fixar, por
exemplo, o preço máximo da corrida ou o itinerário a ser seguido; ao recolher esse valor do
cliente antes de versar uma parte ao motorista do veículo. Sem omitir que Uber exerce um
controle sobre a qualidade dos veículos, bem como sobre o comportamento do motorista,
podendo, se necessário, excluí-lo do aplicativo.
Assim, esse serviço de intermediação deve ser considerado parte integrante
de um serviço global, cujo principal elemento é um serviço de transporte, o que permite
inferir que o motorista do Uber integra uma espécie de “estrutura” organizada e pode ser, dela,
economicamente dependente.
Esse julgado do TJUE pode ao nosso ver, inspirar o julgador brasileiro na
caracterização da subordinação e da dependência econômica do trabalhador da plataforma,
pois se o motorista do Uber integra uma espécie de estrutura organizada, de dinâmica
empresarial e dela é economicamente dependente, poderá estar caracterizado o vínculo de
emprego, nos termos da legislação brasileira :
9 Tribunal de Justiça da União Europeia. Comunicado de Imprensa nº 136/17. Acórdão no processo C-434/15.
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- porque caracterizada a dependência, nos termos do art. 3º da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).
- porque caracterizada a subordinação jurídica (ou estrutural, v. infra) por meios
indiretos telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, nos termos do art.
6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Enfim, se Uber é uma plataforma de transporte ela deverá satifazer as exigências próprias do
setor de transporte e dos taxistas no Brasil, sem olvidar a sua responsabilidade social.
II/ Das decisões judiciais
A Cour de cassation considerou que o statut de trabalhador independente
atribuído ao motorista-parceiro do Uber é fictício e reconheceu o vínculo empregatício entre
as partes, alinhando-se à sua jurisprudência («l’intégration à un service organisé») que se
assemelha ao que denominamos no Brasil, de subordinação estrutural (A) .
O Tribunal Superior do Trabalho, em sentido diametralmente oposto, reconheceu a validade
do contrato de parceria. Assim, o motorista parceiro do Uber é um trabalhador autônomo (B).
A/ Uber France
Em 12/10/2016, um motorista de transporte de veículo urbano firmou um
contrato (“formulaire d’enregistrement de partenariat”) de parceria com a empresa Uber
BV (holandesa) a fim de integrar a plataforma digital Uber. Para cumprir as exigências da
plataforma, o motorista alugou um autómovel junto a uma empresa parceira do Uber e
registrou-se no cadastro SIRENE10, como trabalhador independente. Sem justificativa, Uber
desativou definitivamente sua conta em abril de 2017, privando-o da possibilidade de trabalhar.
Em resposta ao questionamento do motorista sobre as razões do seu desligamento, Uber
respondeu que o fez “após um estudo aprofundado de seu caso”.
Inconformado, o motorista ajuizou uma ação perante o Conseil de prud’hommes11
de Paris contra as empresas Uber France e Uber BV, a fim de obter a requalificação de seu
contrato de parceria em contrato de trabalho, bem como o pagamento de indenização (verbas
trabalhistas e rescisórias), em razão da rescisão indevida de seu contrato de trabalho.
O Conseil de prud’hommes de Paris considerou que o contrato firmado tinha
natureza comercial, se declarou incompetente e remeteu os autos ao Tribunal du Commerce
de Paris.
A Cour d’appel de Paris12, ao julgar o apelo interposto pelo autor contra essa
decisão, concluiu que o contrato firmado entre o motorista e o Uber era um contrato de trabalho
10Registro Comercial ou Junta Comercial : Le répertoire SIRENE «Système Informatique pour le Répertoire
des Entreprises et de leurs Établissements» a été créé par le Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 et sa gestion a été
confiée à l’Insee. Il enregistre l’état civil de toutes les entreprises et établissements situés en métropole, dans les DOM
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et à Saint-Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une
représentation ou une activité en France y sont également répertoriées. Disponível em https://www.sirene.fr/sirene/
public/question.action?idQuestion=2906. Acesso 25 mar. 2020.
11 Primeira Instância na ordem judiciária francesa. Equivalente a Vara do Trabalho no Brasil.
12 Segunda Instância na ordem judiciária francesa. Equivalente, no caso em análise, ao Tribunal Regional do
Trabalho no Brasil.
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e determinou o retorno dos autos ao Conseil de prud’hommes de Paris para julgamento da
questão de fundo, a saber, as verbas trabalhistas e rescisórias.
Uber interpôs recurso junto a Cour de cassation insurgindo-se contra
o reconhecimento do vínculo de subordinação entre as partes, pois o motorista era um
trabalhador independente registrado no registro SIRENE e vinculado ao Uber por meio de um
contrato de parceria.
A Cour de cassation confirmou o julgamento da Cour d’appel de Paris, em suma,
porque:
- o motorista parceiro só adotou o status de trabalhador independente por
exigência da empresa Uber, eis que se tratava de condição essencial à parceria. Ou seja,
cuida-se de um trabalhador que, para poder trabalhar na plataforma, teve que se tornar um
empreendedor individual;
- o motorista parceiro integrou um serviço de transporte criado e totalmente
organizado por Uber, um serviço que só existe graças a essa plataforma;
- o motorista parceiro não constituiu uma clientela própria, não podia definir
livremente preços ou condições de trabalho;
- o motorista parceiro recebeu um itinerário/trajeto pré-determinado e, se não o
seguisse, poderiam ser aplicadas correções no preço final fixado pela plataforma;
- o destino final da corrida às vezes não era conhecido pelo motorista, revelando
que ele não podia escolher livremente o itinerário/trajeto que mais lhe convinha. Além disso,
após três recusas de corridas, o Uber poderia desconectar temporariamente o motorista de
seu aplicativo. E, enfim, se a taxa de cancelamento do pedido ou a taxa de “comportamento
problemático” fosse excedida, o motorista poderia perder o acesso à sua conta e ser desligado.
Razões pelas quais, a Cour de cassation afirmou que o trabalho do autor foi exercido sob
a autoridade de um empregador que tinha o poder de dar ordens e diretrizes, controlar
a execução e sancionar faltas; além de definir unilateralmente as condições de trabalho, e que,
conseqüentemente, o contrato de parceria que unia o motorista à plataforma Uber deveria ser
requalificado em contrato de trabalho, pois o status de trabalhador independente era fictício.
Enfim, a Cour de cassation ressaltou em Nota Explicativa13, que :
-a existência de uma relação de trabalho não depende nem da vontade expressa
pelas partes, nem do nome que deram ao seu acordo, mas do condições de fato em que
a atividade profissional é exercida, conforme assentado em sua jurisprudência constatante14;
- que as evidências/indícios demonstram a existência de trabalho subordinado
da parte do motorista, com base na teoria de “l’intégration à un service organisé”(que se
assemelha ao que denominamos no Brasil, de subordinação estrutural, v. infra);
- que seu papel não é o de substituir o legislador;
- e que, enfim, embora exista um regime intermediário entre empregados
e trabalhadores independentes em certos países europeus, como no Reino Unido (“workers”) ou
na Itália (contratos de “collaborazione coordinata e continuativa”, “collaborazione a progetto”),
o direito francês conhece apenas dois estatutos: o de trabalhador independente e trabalhador
assalariado, sendo que esse último se aplicava ao caso em tela.
13 Note explicative relative à l’arrêt n° 374 du 4 mars 2020 (19-13.316) - Chambre sociale (arrêt «Uber»). Disponivel
em : https://www.courdecassation.fr/ Acesso em 7 mar. 2020.
14 Cass. soc. 17 avril 1991 n° 88-40.121 ; Cass. soc. 19 décembre 2000 n° 98-40.572 FS-PBRI : RJS 3/01 n° 275; Cass.
soc. 9 mai 2001 n° 98-46.158 FS-P : RJS 7/01 n° 825.
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Essa decisão da Cour de cassation harmoniza-se com sua jurisprudência recente,
comumente denominada Take Eat Easy15 que reconhece que o trabalhador entregador-ciclista
de uma plataforma de delivery food (entrega de comida) não é um trabalhador independente.
In casu, cuidava-se de um “entregador-ciclista parceiro” que concluiu um contrato de prestação
de serviços com uma plataforma digital de delivery food que intermediava a demanda entre
restaurantes-parceiros e clientes, que encomendavam refeições entregues pelos entregadores.
A Cour de cassation decidiu pela primeira vez que, nessa hipótese, cuidava-se de um contrato
de trabalho entre o entregador-ciclista e a plataforma digital; e que o vínculo de subordinação se
caracterizava pelo controle da jornada por meio eletrônico, a saber: um sistema de geolocalização
que permitia a plataforma controlar a posição entregador em tempo real e registrar o número
total de quilômetros por ele percorridos. Assim, a plataforma tinha total controle sobre o trabalho
e a organização deste trabalho, podendo inclusive sancionar o trabalhador16.
B/ Uber Brasil
Um reclamante, motorista de veículo urbano, ajuizou reclamação trabalhista
em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, Uber International BV e Uber International Holding.
Postulou o reconhecimento de vínculo de emprego por ter prestado serviços como motorista
parceiro para o Uber no período compreendido entre 14/07/2015 até 14/06/2016, quando seu
aplicativo foi desativado. Requereu, dentre outros, o pagamento de verbas rescisórias
e indenização por dano moral.
A sentença julgou improcedente os pedidos formulados, pois não restou
comprovado o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia,
previstos nos arts. 2º e 3º da CLT .
Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário pugnando pelo
reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.
O Tribunal Regional do Trabalho afastou a validade do contrato de parceria
celebrado entre as partes no período de 14/07/2015 a 14/06/2016 e reconheceu presentes os
elementos de uma relação de emprego: habitualidade, onerosidade, pessoalidade
e subordinação. Quanto a essa última ficou consignado que não há total autonomia do motorista
parceiro na organização e condições do trabalho, pois existiam mecanismos de controle do
trabalho e da jornada laboral por parte da plataforma. Restou afirmado, ainda, que Uber é uma
de uma plataforma de transporte.
O Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão regional, não reconheceu
o vínculo de emprego e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em resumo,
extrai-se do v. acórdão que havia autonomia na prestação de serviços, eis que:
- o reclamante admitiu expressamente a possibilidade de ficar off line, sem
delimitação de tempo;
- o reclamante reconheceu flexibilidade na determinação de sua rotina, de seus
horários de trabalho e da quantidade de clientes que pretendia atender por dia;
- e que tal auto-determinação é incompatível com o reconhecimento da relação
de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda
a distinção com o trabalho autônomo.
15 Cass. Soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079.
16 Cass. soc. 28 novembre 2018 n° 17-20. FP-PBRI : D. 2019. 177, obs. Dr. soc. 2019. 185, C. Radé.
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Ressaltou, ainda, que o reclamante aderiu aos serviços de intermediação digital
prestados pela reclamada e que, dentre os termos e condições, está a reserva ao motorista do
equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário, percentual bastante à caracterização da
relação de parceria entre as partes.
E enfim, afirmou o TST, que Uber é uma “alternativa de trabalho e fonte de renda
em tempos de desemprego (formal) crescente”. In verbis:.
“Com efeito, o reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar “off
line”, sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausência completa e voluntária da
prestação dos serviços em exame, que só ocorre em ambiente virtual.
Tal fato traduz, na prática, a ampla flexibilidade do autor em determinar sua
rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende
atender por dia. Tal auto-determinação é incompatível com o reconhecimento da relação de
emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda
a distinção com o trabalho autônomo.
Não bastasse a confissão do reclamante quanto à autonomia para o desempenho
de suas atividades, é fato incontroverso nos autos que o reclamante aderiu aos serviços de
intermediação digital prestados pela reclamada, utilizando-se de aplicativo que oferece
interface entre motoristas previamente cadastrados e usuários dos serviços.
Dentre os termos e condições relacionados aos referidos serviços, está a reserva
ao motorista do equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário, conforme consignado
pelo e. TRT.
O referido percentual revela-se superior ao que esta Corte vem admitindo como
bastante à caracterização da relação de parceria entre os envolvidos, uma vez que o rateio do
valor do serviço em alto percentual a uma das partes evidencia vantagem remuneratória não
condizente com o liame de emprego.
Convém ressaltar, ademais, que a possibilidade de avaliação dos motoristas pelos
usuários, e vice-versa, sequer tangencia com a presença de subordinação, consubstanciando,
em verdade, ferramenta de feedback para os usuários finais quanto à qualidade da prestação
de serviços do condutor, de interesse de todos os envolvidos.
Nesse passo, o fato da empresa se utilizar das avaliações, promovendo
o descredenciamento do motorista mal avaliado, convém não apenas à reclamada para sua
permanência no mercado, mas especialmente à coletividade de usuários, a quem melhor
aproveita a confiabilidade e qualidade dos serviços prestados.
Por fim, não se pode olvidar que é de conhecimento geral a forma de
funcionamento da relação empreendida entre os motoristas do aplicativo Uber e a referida
empresa, a qual é de alcance mundial e tem se revelado como alternativa de trabalho e fonte de
renda em tempos de desemprego (formal) crescente.
Com efeito, as relações de trabalho têm sofrido intensas modificações
com a revolução tecnológica, de modo que incumbe a esta Justiça Especializada permanecer
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atenta à preservação dos princípios que norteiam a relação de emprego, desde que presentes
todos os seus elementos.
Cabe frisar que o intento de proteção ao trabalhador não deve se sobrepor a
ponto de inviabilizar as formas de trabalho emergentes, pautadas em critérios menos rígidos e
que permitem maior autonomia na sua consecução, mediante livre disposição das partes,
o que ocorre no caso dos autos”.
III/ Da motivação das decisões judiciais
Em ambos os julgados, da Cour de cassation francesa e do Tribunal Superior do Trabalho,
foi analisado o vínculo da subordinação (A), pois, tanto no Direito do Trabalho francês como
no Direito do Trabalho brasileiro, a subordinação é a característica principal do contrato de
trabalho. A Cour de cassation reconheceu configurado o trabalho de subordinado, com base
na teoria de “l’intégration à un service organisé” (teoria que se assemelha à subordinação
estrutural no Brasil), enquanto o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu caracterizado
o trabalho autônomo.
Em razão da natureza do contrato de trabalho e do vínculo de subordinação, o
empregador detém, como sabemos, nos limites do contrato, o poder de direção, regulamentação,
controle e fiscalização das atividades do empregado por meio da fixação de regras internas,
atribuições, horário de trabalho, metas a serem atingidas, carga de trabalho etc., bem como o
poder de aplicar sanções17.
Esses poderes - diretivo (B) e disciplinar (C) - foram constatados, apenas, no
julgado da Cour de cassation. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu por descaracterizá-los
em prol do statut de trabalhador autônomo do motorista e da validade do acordo de parceria,
como iremos examinar:
A/ O vínculo da subordinação
O entendimento da Cour de cassation francesa: trabalho subordinado
Nos termos do artigo L. 8221-6 do Código do Trabalho francês, o motorista
parceiro do Uber registrado como tal no registro competente, é considerado trabalhador
independente. Trata-se de uma presunção legal (relativa). Consequentemente, não há que se
falar, nessa hipótese, em subordinação ou em relação de emprego18.
Para desconstituir essa presunção relativa, a Cour de cassation apoiando-se na
sua jurisprudência constante19 reconheceu a existência de subordinação, com base na teoria
de “l’intégration à un service organisé”, pois o motorista integrava um serviço organizado, um
serviço de transporte criado e organizado unilateralmente pela plataforma Uber; e que esse
serviço só existe graças a esta plataforma, o que caracteriza um índicio determinante de
subordinação.
Segundo essa teoria, para a caracterização da subordinação, o trabalhador deve
estar inserido em uma estrutura empresarial desempenhando função indispensável
17 ARR-1396-17.2012.5.03.0023, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 31/01/2020.
18 Article L.8221-6 du Code du travail. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr.
19 Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187, Bull. civ. V, n° 386; Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 05-43.031 à n° 05-43.035, Bull.
civ. V, n° 349; Cass. soc., 22 mai 1997, n° 99-15.455, Bull. civ. V, n° 188; Cass. soc., 4 déc. 1997, n° 96-16.442, Bull. civ.
V, n° 419; Cass. ass. plén., 18 juin 1976, n° 74-11.210, Bull. civ. ass. plén., p. 13.
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à estrutura e à dinâmica da organização da empresa às suas atividades essenciais, mesmo que
tenha autonomia para o desenvolvimento dessa atividade.
Essa forma de subordinação é caracterizada por vários indícios concordantes
(faisceau d’indices), dentre eles diretivas, controle e sanções por parte do empregador
e determinação unilateral das condições de execução do trabalho.
No caso em tela, a decisão da Cour de cassation destacou os seguintes elementos
para caracterizar a existência de subordinação:
- o motorista integrou um serviço de transporte criado e totalmente organizado
pelo Uber; e este serviço só existe graças à plataforma. Uber criou e regulou a oferta dos serviços
de transporte, ao mesmo tempo em que ofereceu, seu acesso, aos motorista e aos clientes. A
plataforma era imprescindível ao trabalho do motorista, o que caracterizou inegavelmente
uma situação de dependência econômica;
- o motorista não constituiu uma clientela própria, não definiu livremente os
preços ou condições de trabalho;
- o destino final da corrida, às vezes, não era conhecido pelo motorista, que
tampouco podia escolher o itinerário/trajeto que mais lhe convinha, sob pena de correções no
preço fixado.
Além disso, após três recusas de corridas, o Uber poderia desconectá-lo
temporariamente do seu aplicativo (privando-o de trabalho). E enfim, se a taxa de cancelamento
do pedido ou a taxa de “comportamento problemático” fosse excedida, o motorista poderia ser
desconectado do aplicativo.
No presente caso, a Cour de cassation entendeu que o motorista parceiro do Uber
integrou um serviço organizado e dele era totalmente dependente; que para poder trabalhar,
o motorista teve que se declarar empreendedor individual, quando na prática trabalhava sob
a autoridade de uma única empresa; que alugou seu veículo de trabalho de parceiros do Uber
pelo valor de 245 euros por semana, descontados diretamente pelo Uber do valor gerado pelas
corridas. E que ademais, o trabalho independente caracteriza-se principalmente pelo controle
total, por parte do trabalhador, da organização laboral, dos instrumentos de trabalho, bem
como da clientela e de seus fornecedores. Além de poder definir e fixar seus preços/tarifas,
itinerários/trajetos e ter liberdade para definir suas condições de trabalho. E esta não era a
situação dos autos.
Por tais razoões concluiu que, in casu, o motorista, ao se conectar à plataforma,
integrava um serviço organizado pelo Uber, sendo ficticio o status de trabalhador independente.
Essa teoria adotada pela Cour de cassation assemelha-se à teoria subordinação estrutural,
subordinação objetiva ou integrativa no Brasil que, conforme a doutrina, pode assim ser
definida:
“.... Mauricio Godinho Delgado assevera que as dimensões da subordinação
jurídica podem apresentar-se sob a forma da subordinação clássica – situação jurídica que
submete o empregado ao poder de comando do empregador no que se refere à realização da
atividade; subordinação objetiva – representada pela integração do trabalhador nos fins
e objetivos do tomador de serviços e subordinação estrutural – pela inserção do trabalhador na
dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber ordens diretas deste.
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Portanto, o que se conclui é que a subordinação estrutural constitui hipótese de flexibilização do
conceito de subordinação jurídica, estabelecendo tratamento geral e uniforme para situações
juridicamente diversas, com efeitos pecuniários de grande expressão quando adotada pelo
Judiciário Especializado para reconhecimento da relação de emprego”. (YONE, 2018).
A teoria da subordinação estrutural20, conhecida da jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho foi aplicada, principalmente, em casos de terceirização (por ser “inerente
à própria terceirização”21) até a decisão do STF, nos autos da ADPF 324/DF e do RE 958.252,
submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 725 ). Segundo a jurisprudência do
TST, ela pode assim ser conceituada:
“(...) a subordinação estrutural, objetiva ou integrativa diz respeito à inserção do
empregado na dinâmica empresarial, independentemente de receber, ou não, ordens diretas
do tomador dos serviços. O empregado acaba por acatar, estruturalmente, a dinâmica de
organização e funcionamento da empresa. Basta, assim, para a caracterização da subordinação
objetiva, a integração da função do empregado na atividade principal da empresa, de modo
que seja indispensável para a consecução desta”(...) 22.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho: trabalho autônomo.
O Tribunal Superior do Trabalho concluiu descaracterizada a subordinação
juridica e reconheceu a validade do contrato de parceria. Por conseguinte, motorista parceiro
do Uber é um trabalhador autônomo. Destacou os seguintes elementos para fundamentar
a inexistência de subordinação:
23

20“Entre os novos critérios está a ideia da integração do trabalhador na organização ou estrutura da empresa (daí
se falar em subordinação integrativa e subordinação estrutural). Contudo, a integração, ou não, do trabalhador
na organização ou estrutura do empreendimento é estabelecida em função dos mesmos fatores utilizados para
a caracterização da subordinação clássica (sujeição direta do trabalhador ao poder diretivo do tomador dos
seus serviços). Com a reestruturação do processo produtivo, a forma pela qual a direção, fiscalização e punição
do empregado são realizadas é que foi alterada (das ordens pessoal e diretamente transmitidas ao trabalhador
passou-se à total sujeição do trabalhador às diretivas que definem a estrutura do processo produtivo). A estrutura
produtiva estabelecida pelo empregador se transforma em ferramenta de controle sobre o trabalhador. Dito de
outra forma, os meios de produção fixam o modo da prestação do trabalho humano, assumindo a condição de
ferramenta para o exercício do poder diretivo do empregador. Com isto, o trabalhador passa a ser uma mera
engrenagem em um processo produtivo rigidamente estabelecido pelo empregador (a sujeição do trabalhador
ao empregador passa a ser funcional). Não existe, portanto, uma nova subordinação, mas uma nova forma de
exercício do poder diretivo, que se apresenta na sujeição do trabalhador ao modo de realização do trabalho
fixado pelos meios de produção definidos e organizados pelo tomador dos seus serviços, sem um mínimo de
autonomia do seu prestador (cooperativa ou empresa prestadora de serviços). A sujeição do trabalhador ao modo
de produção definido e organizado pelo tomador dos seus serviços está presente na hipótese de terceirização de
sua atividade fim, uma vez que qualquer empresa cuida para que esta atividade se desenvolva de acordo com
os seus objetivos econômicos”. RR-185700-61.2009.5.03.0087, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto César Leite de
Carvalho, DEJT 13/03/2020.
21 RR-9600-56.2006.5.01.0010, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 13/03/2020.
22 RR-174-86.2015.5.09.0008, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 13/03/2020.
23 “Subordinação é a sujeição jurídica do trabalhador ao poder diretivo do empregador. Poder que é exercido pela
definição do modo pelo qual o trabalho deverá ser realizado (poder regulamentar), pela fiscalização da realização
do trabalho (poder fiscalizador) e pela punição do trabalhador no caso da não observância do modo de realização
do trabalho previamente estabelecido (poder punitivo).Na relação de emprego o trabalhador coloca a sua força
de trabalho à disposição do empregador em troca de salário e se submete às suas ordens em relação ao modo
pelo qual o trabalho será prestado. O modo da prestação de trabalho envolve a definição de que trabalho deverá
ser prestado, onde, quando e como (o que inclui o tempo para a sua realização) a prestação de trabalho deverá
ocorrer, sujeitando-se o trabalhador a punição (advertência e suspensão) e até a dispensa (art. 482, letras ‘e’ e ‘h’, da
CLT) no caso do descumprimento das determinações do empregador”. RR-185700-61.2009.5.03.0087, 6ª Turma,
Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 13/03/2020.
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- houve livre adesão ao contrato de parceria;
- havia autonomia no desempenho das atividades/na prestação dos serviços:
na definição do horário e da jornada de trabalho, podendo ficar off line quando desejasse;
podendo, inclusive, determinar os locais que desejava atuar e quantidade de clientes que
pretendia atender por dia;
- e enfim, o elevado percentual de repasse da cota parte da parceria.
B/ O poder diretivo do empregador
O entendimento da Cour de cassation francesa:
Para a Cour de cassation, Uber, por meio de seu aplicativo tem o controle direto
e indireto do trabalho do motorista parceiro. Esse controle se traduz por meio de ordens
e diretrizes relativas à organização do trabalho, supervisão de sua execução e sanção de suas
eventuais faltas. Assim, Uber organiza o trabalho e detém poder diretivo e disciplinar.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
A possibilidade de organização do trabalho, avaliação do motorista parceiro
pelos usuários e vice-versa, e de sanção das faltas do motorista parceiro não caracteriza
o controle direto ou indireto por parte da plataforma, pois essas medidas visam
assegurar a qualidade e a confiabilidade da prestação de serviços aos usuários.
A seguir vamos examinar como as Cortes francesa e brasileira examinaram
o eventual poder diretivo da plataforma Uber, por meio do controle direto (1) e controle indireto (2):
1/ controle direto
- por meio da fixação de preços/ tarifas e itinerários
O entendimento da Cour de cassation francesa:
Extrai-se do decisum da Cour de cassation que as tarifas e itinerários eram
determinados pela plataforma Uber por meio de algorítmos preditivos que deveriam ser
seguidos pelo motorista; que correções tarifárias eram aplicadas caso ele seguisse um trajeto
ineficaz; e que o destino final da corrida, às vezes, não era conhecido pelo motorista. Logo, ele
não tinha liberdade para determinar suas condições de trabalho, para escolher o itinerário ou
preços/tarifas que lhe convinha.
Assim, segundo a Cour de cassation, por meio do aplicativo, a plataforma
exercia um controle sobre o comportamento do motorista, em relação aos padrões por ela préestabelecidos, podendo excluí-lo e privar-lhe de trabalho, se ele não preenchesse os critérios de
qualidade e prestação de serviços, o que lhe permite exercer intenso controle sobre o trabalho
prestado, deixando pequena margem de autonomia e decisão para o motorista.
Por tais motivos, o Uber organiza o trabalho e detém poder diretivo e disciplinar.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
Infere-se do julgado do Tribunal Superior do Trabalho que a impossibilidade
de negociar preços/tarifas é inerente a um contrato de parceria; que o reclamante aderiu
livremente aos de serviços de intermediação digital prestados pela plataforma; que o Uber após
a retenção de sua cota parte repassava ao motorista entre “75% a 80%” dos valores percebidos
dos clientes; e que tal percentual seria suficiente para caracterizar uma relação de parceria
entre as partes.
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Portanto, segundo o TST, não restou caracterizada a direção, coordenação
e fiscalização da prestação dos serviços, por parte do Uber. Não há que se falar, pois, em poder
disciplinar ou diretivo do empregador.
Vale ressaltar, que o Tribunal Regional do Trabalho concluiu no mesmo sentido
da Cour de cassation: para aquela Instância não havia autonomia na fixação dos preços e tarifas,
tampouco do itinerário que o motorista parceiro deveria seguir na execução do seu trabalho.
Ademais, se o autor desse um desconto ao cliente, o percentual de taxa de
serviços seria o mesmo e não incluiria o desconto ofertado pelo motorista ao cliente, razão pela
qual “não se pode cogitar de plena autonomia na medida de que a taxa de serviços não pode
ser alterada”. In verbis:
“Quanto à existência de total autonomia do motorista, o próprio depoimento da
preposta ouvida em Juízo à fl. 1102, revela que o valor a ser cobrado pelo usuário é ‘sugerido’
pelas empresas e que o motorista pode dar desconto a ele. Entretanto, no caso de concessão de
desconto pelo motorista, o valor destinado às empresas permanecerá calculado sobre aquele
por elas sugerido. De acordo com a preposta ‘...o valor das viagens é sugerido pela UBER: tempo
x distância; que o percentual da taxa da uber varia de 20% a 25%, de acordo com a categoria;
que o percentual recebido não inclui o desconto ofertado pelo motorista ao cliente...’. Portanto,
não se pode cogitar de plena autonomia na medida de que a taxa de serviços não pode ser
alterada.”
2/controle indireto:
- despesas com veículo/internet/telefone
O entendimento da Cour de cassation francesa:
A Cour de cassation considerou que as obrigações relativas à posse de um
determinado tipo de telefone, de veículo, de seguro, o aluguel do veículo de trabalho de
parceiros do Uber, bem como uma série de injunções indiretas, por meio de um sistema de
classificação que determina e controla a performance e o comportamento dos motoristas (por
exemplo, obter uma pontuação mínima de 4,6/5 para evitar o desligamento), caracteriza um
controle indireto da organização do trabalho.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
Infere-se do julgado do Tribunal Superior do Trabalho que o autor arcava (tal como
o motorista do Uber França) com despesas relativas ao aluguel do veículo, despesas com sua
manutenção, combustível, telefone celular e provedor da internet, seguro, a fim de atender as
exigências estabelecidas unilateralmente pela plataforma. Todavia, para o TST, tais exigências
não caracterizam controle indireto do trabalho do motorista porque inerentes ao contrato de
parceria firmado entre as partes.
- organização do tempo de trabalho
O entendimento da Cour de cassation francesa:
Extrai-se do decisum da Cour de cassation ser indiscutível que o motorista que
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firmou um contrato de parceria com o Uber tem liberdade de se conectar ao aplicativo sempre
que quiser. Mas essa liberdade de conexão é um elemento que não pode, por si só, afastar
todos os outros índicios que caraterizam a subordinação (“l’intégration à un service organisé”,
v. supra). De modo que, apesar da ausência de obrigação de realizar um mínimo de corridas
e da possibilidade que o motorista tem de escolher livremente seu horário de trabalho ou de
permanecer off line, na realidade, não havia autonomia necessária na organização do trabalho
que caracteriza o trabalhador independente.
Isso porque, o fato de poder escolher os dias e horas de trabalho não exclui, de per si, o vínculo
de subordinação, pois quando um motorista se conecta à plataforma Uber, ele integra um
serviço organizado (“l’intégration à un service organisé”).
Ademais, a existência de controle -por meio de geolocalização e da fixação dos preços e tarifaspermitiu concluir, como visto anteriormente, que a liberdade e autonomia do motorista eram,
na verdade, falaciosas.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
Em sen t id o d iverso, o Tribunal Sup erior do Trabalho c oncluiu que
a possibilidade de ficar off line, sem delimitação de tempo e a ampla flexibilidade na organização
da jornada de trabalho são incompatíveis com o reconhecimento de uma relação de emprego
porque ausente a subordinação. Consignou, ainda, que o reclamante admitiu expressamente
a possibilidade de ficar off line, sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausência
completa e voluntária da prestação dos serviços; a flexibilidade em determinar sua rotina, seus
horários de trabalho, locais em que deseja trabalhar e quantidade de clientes que pretende
atender por dia. Tal autodeterminação seria incompatível com o reconhecimento da relação
de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação.
Vale salientar o entendimento divergente do Tribunal Regional do Trabalho, no
mesmo sentido daquele sustentando pela Cour de cassation, a saber, havia um controle indireto
da jornada laboral e da organização do trabalho. O autor recebia incentivo e premiações se
atingisse o número de 45 clientes por semana. Ademais, havia um limite de cancelamento de
corridas, sob pena de desligamento da plataforma, o que demonstra que o motorista não era
“tão livre” para manter-se desconectado quando desejasse, verbis:
“Do mesmo modo, a afirmação de que o motorista pode ficar ilimitadamente
off-line e recusar solicitações de modo ilimitado também não condiz com a necessidade
empresarial e com a realidade vivenciada na relação empresa/motorista/usuário. Fosse
verdadeira tal afirmação, o próprio empreendimento estaria fadado ao insucesso, pois as
empresas correriam o risco evidente de, em relação a determinados locais e horários, não
dispor de um único motorista para atender o usuário.
Ademais, as empresas se valem de mecanismos indiretos para obter o seu intento
de disponibilidade máxima do motorista às necessidades dos usuários por elas atendidos. De
acordo com o depoimento do demandante, sem contraprova das demandadas ‘...o depoente
recebia incentivo se atingisse o número de 45 clientes por semana; que se não atingisse não
recebia apenas o incentivo; que podia deixar o telefone off line; (...) que podia cancelar corrida,
porém recebia informação de que a taxa de cancelamento estava alta e que poderia ser cortado;
que existia um limite de cancelamento, mas não sabe informar qual era esse limite...’ (fl.1101).
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Também não aproveita às demandadas o argumento de que o motorista é livre para exercer
uma segunda atividade profissional, pois a exclusividade não figura como requisito da relação
de emprego”.

3/ O poder disciplinar
O entendimento da Cour de cassation francesa:
Como já mencionado anteriormente, o poder disciplinar da plataforma Uber
exercia-se :
- por meio da possibilidade de desconexões temporárias, após três recusas de
corridas pelo motorista;
- pelas correções tarifárias aplicadas, se o motorista escolhesse uma trajeto/
itinerário ineficaz;
- ou pelo desligamento da plataforma, no caso de relatórios de comportamento
inadequado/ problemático do motorista, informado pelos usuários, pouco importando se os
fatos alegados eram comprovados ou se sanção era proporcional à falta imputada.
Razões pelas quais, a Cour de cassation concluiu que o motorista trabalhava sob a autoridade
de um empregador -plataforma Uber- a qual tinha o poder de organizar o trabalho por meio de
diretrizes, de controlar e supervisionar sua execução e de aplicar sanções.
O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
O Tribunal Superior do Trabalho entendeu de modo diverso: a simples possibilidade de avaliação
do motorista pelos usuários do serviço de transporte e vice versa, e mesmo seu desligamento
por performance insuficiente, o controle ou o feedback não autorizam o reconhecimento do
vínculo de emprego, porque ausente a subordinação jurídica. Consequentemente, não há que
se falar em poder disciplinar ou diretivo do empregador, pois não restou caracterizada
a direção, coordenação e fiscalização, mas apenas e tão somente controle de
“confiabilidade e qualidade dos serviços prestados”. In verbis:
“Convém ressaltar, ademais, que a possibilidade de avaliação dos motoristas pelos
usuários, e vice-versa, sequer tangencia com a presença de subordinação, consubstanciando,
em verdade, ferramenta de feedback para os usuários finais quanto à qualidade da prestação
de serviços do condutor, de interesse de todos os envolvidos. Nesse passo, o fato da empresa se
utilizar das avaliações, promovendo o descredenciamento do motorista mal avaliado, convém
não apenas à reclamada para sua permanência no mercado, mas especialmente à coletividade
de usuários, a quem melhor aproveita a confiabilidade e qualidade dos serviços prestados”.
Vale destacar que o Tribunal Regional do Trabalho concluiu no mesmo sentido
da Cour de cassation francesa: as avaliações dos usuários eram decisivas para a manutenção do
cadastro do motorista. Aliás, a preposta ouvida em audiência admitiu que o autor foi desligado
exatamente por ter avaliação abaixo da média. Isto é, a avaliação negativa do motorista pelo
usuário foi fator determinante de seu desligamento, sendo claro que havia um poder de
sanção/de disciplina exercido pela plataforma Uber, em razão do desempenho insatisfatório
do motorista.
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Consequências
Essas decisões, evidentemente, tratam dos casos particulares submetidos às
Cortes francesa e brasileira. Revelam dois julgamentos díspares sobre a mesma questão
e traduzem bem mais do que questões de Direito ou de política judiciária, do que meras
diferenças culturais, econômicas ou sociais entre a França e o Brasil: elas nos interrogam
sobre as consequências de julgamentos desta relevância e de escolhas que privilegiam
o neoliberalismo, a globalização, a livre concorrência, em detrimento do trabalho e do
trabalhador, sobretudo à luz das circunstâncias atuais impostas pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
Mais uma vez, os trabalhadores das plataformas são duplamente prejudicados:
não podem reivindicar a proteção legal (trabalhista e previdenciária) oferecida pelo Direito
e não podem ou têm dificuldades para trabalhar. Muito provavelmente, eles serão as primeiras
vitimas do mundo pós-coronavírus (COVID-19), se não o são, no momento presente...
Se Uber é uma alternativa de trabalho, como entendeu o julgado do Tribunal
Superior do Trabalho, ele será mais do que nunca, a única, para milhares de trabalhadores, que
aceitarão essa e outras formas ainda mais precárias de trabalho para sobreviver.
A dificuldade dos trabalhadores de plataforma de pararem de trabalhar durante
a pandemia demonsta a precariedade e a vulnerabilidade da situação em que se encontram.
Caso fiquem doentes, impossibilitados de trabalhar por um período de tempo, haverá um
impacto na renda, o que ilustra a forma desigual com que o vírus atinge o mercado de trabalho24.
Isso porque, para reduzir a propagação do vírus, empresas do mundo todo adotaram
o teletrabalho e isso só foi possível graças à proteção legal- ao emprego e ao empregado, tantas
vezes fustigada pelo diktat “político-econômico-neoliberal”-, que permite que os empregados
fiquem em casa, sendo remunerados e trabalhando remotamente (teletrabalho). E é justamente
essa proteção que assegurará que os contaminados ou suspeitos de contaminação tenham
faltas justificadas (com remuneração e repouso) para não replicar o contágio comunitariamente
(DUTRA, 2020), ou garantido o emprego e a renda durante o período de enfrentamento à crise
causada pela pandemia do Coronavírus – COVID-1925.
Já o trabalhador de plataforma terá, como não poderia ser diferente, bem menos
proteção legal...No Brasil ele terá direito, sob condições, ao auxílio emergencial de R$ 600,00 em
princípio, por 3 meses.26. Na França, várias medidas foram adotadas suspendendo o pagamento
de impostos e contribuições sociais desses trabalhadores. Uma ajuda excepcional (“fonds de
solidarité”) de até 1500 euros, respeitadas certas condições, lhes será destinada, em princípio,
nos meses de março, abril e maio de 202027.
24 GAGLIONI, Cesar. Informalidade e coronavírus: as medidas dos apps e a renda em xeque. Disponível em :
https://www.nexojornal.com.br. Acesso em: 11 abr. 2020. CARELLI, Rodrigo. Há relação entre coronavírus,
ganhadeiras da viradouro, domésticas e trabalhadores de app?. Disponível em. https://www.jota.info/opiniaoe-analise/artigos/ha-relacao-entre-coronavirus-ganhadeiras-da-viradouro-domesticas-e-trabalhadores-deapp-08042020. Acesso em 13 abr2020.
25 Cf. , principalmente: Medidas Provisórias nºs 935, 936, 927 e 946/2020; Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020;
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.

26 Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
27 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars et Décret n° 2020-971 du 30 mars 2020.
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Vale ressaltar que a plataforma Uber28 na França, concedeu aos motoristas
parceiros - que saliente-se a plataforma não reconhece como empregados- um auxílio financeiro
destinado ao motorista diagnosticado com o COVID-19, ou com suspeita de contaminação,
ou que tiver quarentena solicitada por uma autoridade de saúde pública, durante até 14 dias,
enquanto sua conta estiver suspensa- essas iniciativas geralmente oferecem alívio por apenas
14 dias e exigem que os motoristas enviem documentação difícil de obter em tempos de crise.
Tais medidas confirmam a precariedade e a vulnerabilidade em que se encontram os
trabalhadores de plataformas e alertam para a urgência de uma legislação trabalhista no Brasil,
de um estatuto jurídico que lhes garanta um sistema universal de direitos sociais, individuais
e coletivos, como, por exemplo, a garantia de remuneração mínima, normas de higiene,
proteção à saúde e integridade física do trabalhador, proteção contra acidentes de trabalho
ou doença profissional, períodos de repousos semanais e anuais, aposentadoria e direitos
sindicais. Em última análise, é também responsabilidade das autoridades públicas garantir
a responsabilidade social das plataformas digitais.
Considerações Finais
Sem dúvida, em nosso mundo atual, global e conectado, precisamos de métodos
de trabalho flexíveis e dinâmicos, mas que devem respeitar garantias mínimas (trabalhistas
e previdenciárias) aos trabalhadores. Todo trabalhador tem direito ao trabalho em condições
dignas e decentes, bem como à valorização de seu trabalho. Uma economia de mercado não
pode permitir, em nome da liberdade contratual, zones grise de non droit (AZAÏS, DIEUAIDE
e KESSELMAN, 2017; SUPIOT, 1999), de ausência de legislação e de proteção social a minima.
Se o Uber conquistou milhões de pessoas é sobretudo porque atendeu a necessidade de uma
parte da sociedade: novas relações de trabalho entre profissionais e os atores da sociedade
civil. No entanto, quando consideramos que essas relações foram historicamente moldadas
por desigualdades de gênero, classe e raça, torna-se crucial perguntar até que ponto as
plataformas - como novos modelos de trabalho e de acumulação de capital- reproduzem essas
desigualdades existentes ou criam novas vulnerabilidades, exacerbando a desigual distribuição
de oportunidades em nossas sociedades marcadas pela erosão das garantias do Estado do
bem-estar social29.
Mesmo quando a pandemia global causada pelo COVID-19 estiver finalmente
sob controle, é provável que nem todos sejam afetados da mesma maneira e na mesma extensão.
Alguns grupos sociais terão acesso aos recursos necessários para enfrentar a futura crise
econômica ou até lucrar com ela, enquanto muitos outros vão simplesmente tentar sobreviver,
não importando os meios ou os recursos. Assim, o COVID-19 poderá intensificar e acelerar as
desigualdades mencionadas, aumentando o número de trabalhadores precários e vulneráveis.
Essa situação ímpar gerada pelo COVID-19 revela nossas “urgências”:
o Direito do Trabalho deve apresentar soluções jurídicas a fim de proteger os trabalhadores
de plataforma e garantir-lhes os direitos sociais previstos nos arts. 6º a 11 da Constituição do
Brasil, bem como, assegurar às empresas a livre iniciativa e a atividade econômica, conforme
os arts. 170 e seguintes da Constituição do Brasil.
“O discurso neoliberal, que artificialmente ignora as condições sociais impostas
a cada grupo por suas trajetórias históricas e de classe, raça e gênero, atribuindo a quem vive do
28 Disponível em : https://www.uber.com/fr/en/coronavirus. Acesso 6 abril 2020.
29 Disponível em : https://platformlabor.net.
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trabalho a responsabilidade de “bem-suceder” em uma sociedade desigual, esvazia-se diante da
realidade: não é possível sobreviver ao coronavírus individualmente; não é possível fazê-lo sem
o compromisso forte do Estado; não é possível sacrificar os mais frágeis nem mesmo por cínica
indiferença, porque a exposição dos vulneráveis é a exposição de toda a sociedade”(DUTRA, 2019).
Que o COVID-19 seja o sinal de alarme para a intervenção do legislador.
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PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO:
NOVO PROLETARIADO DE SERVIÇOS?

RESUMO: O artigo analisa o processo de proletarização da atividade docente no ensino superior privado, que se configura por força da perda da autonomia e da precarização das relações
trabalhistas. Tais fenômenos decorrem das recentes modificações no mundo do trabalho, resultantes do capitalismo flexível e do uso de novas tecnologias, em um contexto de mercantilização
do ensino. O foco é na utilização excessiva do ensino à distância, que já se expandia antes da
pandemia de Covid-21, mas foi por ela potencializada. Indaga-se se o sistema jurídico possui
respostas para questões como a redução dos salários, o uso intensivo da tecnologia em detrimento da autonomia, as dispensas impessoais e as dispensas coletivas. A metodologia utilizada
é descritiva e analítica, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Como
fonte complementar, foram utilizadas reportagens, artigos jornalísticos e notícias em portais
jurídicos. As conclusões apontam no sentido de que os professores não contam com amparo
legal para fazer frente à supressão de direitos e à perda da autonomia. A jurisprudência sobre o
assunto também é vacilante. Propõe-se que o tema seja analisado sempre de forma contextualizada, e que essa análise esteja acompanhada de uma reflexão sobre o sentido da educação e o
modelo de sociedade que se deseja construir.
PALAVRAS-CHAVE: Professor. Tecnologias. Proletarização. Precarização.
ABSTRACT: The article analyzes the process of proletarianization of teaching activity in private
higher education, which is configured due to the loss of autonomy and the precariousness of
labor relations. Such phenomena are due to the recent changes in the world of work, resulting
from flexible capitalism and the use of new technologies, in a context of teaching commodification. The focus is on the excessive use of distance learning, which was already expanding before
the Covid-21 pandemic, but was enhanced by it. It is asked whether the legal system has answers
to questions such as the reduction of wages, the intensive use of technology at the expense of
autonomy, impersonal layoffs and collective layoffs. The methodology used is descriptive and
analytical, developed through bibliographic and jurisprudential research. As a complementary
source, reports, journalistic articles and news on legal portals were used. The conclusions point
out that teachers do not have legal support to face the suppression of rights and the loss of autonomy. The jurisprudence on the subject is also faltering. It is proposed that the theme is always
analyzed in a contextualized way, and that this analysis is accompanied by a reflection on the
meaning of education and the model of society that one wishes to build.
KEYWORDS: Professor. Technologies. Proletarianization. Precariousness.
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1 INTRODUÇÃO
Somente um homem pode emancipar um homem.
(Jacques Ranciére)

A atividade docente vem sofrendo, há décadas, um processo de intensa desvalorização. O fenômeno atinge a docência em todos os seus níveis, tanto no âmbito público
quanto no privado. Este artigo aborda as transformações na docência do ensino superior na
educação privada, após as reestruturações estruturais ocorridas na década de 70, e a partir do
uso de novas tecnologias. Enfoca especialmente o ensino à distância, argumentando que está
em curso um processo de proletarização dos docentes, em um contexto de intensa mercantilização do ensino. A proletarização se configura por força da incidência de dois elementos:
a perda da autonomia e a precarização das relações de trabalho. A autonomia é uma característica intrínseca à própria docência, uma vez que implica a consciência sobre o fazer e o ser
professor, bem como sobre o sentido do ensino e da educação na sociedade, tornando possível,
assim, o controle do trabalho pelo próprio sujeito e a atribuição de sentidos (CONTRERAS,
2002). Reformas educacionais diversas levaram os professores a buscar competitividade e ênfase no trabalho individual, com predomínio de um sistema baseado em uma racionalidade
meramente técnica. Com isso, os laços de solidariedade restaram esgarçados, e as ações coletivas, fadadas ao esvaziamento (SILVA e WITTIZORECKI, 2013). No tocante à precarização, ela
abrange várias dimensões, constituindo uma relação móvel de avanço da instabilidade, com
perda de direitos trabalhistas, baixo assalariamento, fragmentação, intermitência e insegurança, aproximando os professores dos chamados trabalhadores hifenizados, conforme assentado
por Benyon (RAMALHO E SANTOS, 2016). Enquanto o trabalho precário remete a um momento estático, a uma atividade desenvolvida em condições de informalidade, desqualificação, empobrecimento, temporariedade e insegurança, a precarização constitui um processo
rumo a essa instabilidade, produzindo remunerações mais baixas, desqualificação, perda do
reconhecimento social, dentre outras condições (REIS E CECILIO, 2014). A proletarização dos
professores vem sendo debatida há algum tempo no âmbito das ciências sociais e da pedagogia. Este artigo objetiva atualizar o tema e acrescentar a perspectiva jurídico-trabalhista.
Falar em protelarização, todavia, pode soar anacrônico, por fazer referência
a “proletariado”, em um mundo dominado pela ideia da desregulamentação, empreendedorismo, uso intensivo da tecnologia e perspectivas diversas de substituição do trabalho humano
pela inteligência artificial. Muitos autores teorizaram sobre o fim do trabalho e o começo de
uma nova era. Uma das obras mais famosas é “Adeus ao proletariado”, de André Gorz, que vaticina a abolição do trabalho e da classe que considera ultrapassada e irreal: o proletariado. O
autor, além de decretar a obsolescência do conceito de protelariado, menciona o surgimento
de uma “não-classe”, que engloba os indivíduos que se encontram fora da produção em decorrência da abolição do trabalho, ou subempregados em razão da industrialização do próprio
trabalho intelectual (GORZ, 1982). Ele escreveu em uma época na qual se processava uma
redução da classe operária industrial nos países desenvolvidos. Essas formulações, gestadas no
contexto do capitalismo avançado, embora sejam atraentes, não se concretizaram em países
periféricos. No Brasil, o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes dialoga com essas questões há
décadas, apostando não no desparecimento dos proletários (que ele chama de “classe que vive
do trabalho”), mas sim na reconfiguração dessas relações e no surgimento de uma nova morfologia das relações de trabalho (ANTUNES, 2015). O capitalismo flexível vem fomentando
a competitividade entre as empresas através da flexibilização e da redução dos custos com o
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trabalhador, mas isso não trouxe a lume o maravilhoso mundo no qual a tecnologia resolveu
todos os problemas e liberou a humanidade do compromisso e do esforço do labor. Ao contrário, o trabalho continua sendo a base de funcionamento da sociedade, embora mediado pela
tecnologia, e a flexibilização acarretou, para a grande maioria, não a libertação, e sim uma
grande precarização. O capitalismo atual tem ampliada a sua necessidade de trabalho desregulamentado e precarizado; não é o trabalho em si que se anuncia cada vez mais raro;
é o trabalho estável (ANTUNES, 2009 e 2015). Ao longo dos anos, a “classe que vive do trabalho”
vem crescendo no país e assumindo estratificações mais complexas, com o aumento do setor
de serviços. Antunes (2018) chama esses trabalhadores de novo proletariado de serviços.
Uma observação que se faz muito importante é que não se trata de se opor ao uso da tecnologia,
pretensão que seria, além de absurda, totalmente inútil. Trata-se de analisar criticamente a sua
inserção no ensino e opor resistência ao uso predatório, que instrumentaliza as pessoas, ao invés de fornecer instrumentos para melhorar as condições de trabalho. É preciso construir uma
reflexão em torno da utilização da tecnologia que, no momento em que é manejada apenas para
maximizar lucros, mina a autonomia e desvaloriza o professor, obliterando o próprio processo de aprendizagem. Pensar de forma crítica as transformações na docência implica, também,
pensar no tipo de projeto político-pedagógico que se deseja enquanto sociedade. Essa reflexão
passa pelo questionamento em torno do sentido da educação. Educação é direito do cidadão,
é um serviço, ou um negócio, um bem econômico? (LAPA E PRETTO, 2010). No momento em
que o ensino é tratado como mercadoria, e os professores como meros executores de um programa padronizado, os espaços de interação humana desaparecem e se fecham as portas do
aprendizado, uma vez que ensinar não é mero repasse de dados e informações, mas criação de
possibilidades para a própria produção/construção do conhecimento (FREIRE, 2019).
O ingresso das inovações tecnológicas e as reestruturações nos processos produtivos, sobretudo no final do século XX, refletiram-se em novos patamares de remuneração,
contratação de docentes segundo padrões mais flexíveis e políticas de formação e padronização dos professores (ALVES, 2009). Atualmente, é bastante reduzida a quantidade de professores com dedicação integral, predominando a contratação de “horistas”, sem plano de carreira
e com a possibilidade de variação do salário a cada novo semestre. Bosi (2007) também anota
que as instituições se tornaram cada vez mais dependentes de pós graduação lato sensu, transformando alguns professores em verdadeiros captadores de recursos extra orçamentários.
Ressalta, ainda, uma espécie de ressocialização dos docentes com base em uma cultura da
produção e do desempenho, além do forte apelo ao “empreendedorismo”.

O uso de determinadas tecnologias digitais, aliado à baixa remuneração e à insegurança, conduzem a uma intensificação do labor, com aumento da jornada, trabalho em
várias instituições simultaneamente e, em consequência, uma maior disponibilidade do trabalhador, com aumento no dispêndio de suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais (REIS
E CECÍLIO, 2014). Some-se a isso a necessidade de formação contínua e o trabalho invisível,
realizado fora da sala de aula.
Diante de todas essas transformações, este artigo objetiva investigar a proteção
jurídico-trabalhista conferida ao professor e aos principais elementos de precarização de sua
carreira. A metodologia utilizada é descritiva e analítica, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Como fonte complementar, foram utilizadas reportagens, artigos
jornalísticos e portais de notícias jurídicas. O artigo divide-se em quatro seções. A presente seRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020
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ção é introdutória, e tem por finalidade contextualizar o tema e suscitar os principais questionamentos da pesquisa. Na seção de número 2, enfoca-se a transformação da educação em um
modelo de negócio marcado pela fusão de empresas, formando as chamadas “gigantes do ensino”. Na seção 3, faz-se análise da legislação trabalhista e da jurisprudência, discutindo alguns
aspectos cruciais do processo de proletarização: a insegurança decorrente das dispensas coletivas, das dispensas impessoais, que revelam a descartabilidade do profissional, e a redução de
salário por força da redução da quantidade de horas-aulas. Na ultima seção, são apresentadas
as considerações finais.
2 O ENSINO COMO MERCADORIA
O crescimento das instituições
privadas de ensino superior ocorreu
em um contexto de reestruturações
produtivas, reformas educacionais
e incentivos públicos, como o Prouni e o FIES. Algumas dessas medidas
É preciso construir uma refletiveram efeitos paradoxais; se, por um
xão em torno da utilização da
lado, possibilitaram um acesso mais
amplo às universidades e faculdades,
tecnologia que, no momento em
por outro fomentaram a mercantilizaque é manejada apenas para
ção do ensino, com o uso de recursos
maximizar lucros, mina a autopúblicos sem uma preocupação real
com a contraprestação social. Segundo
nomia e desvaloriza o professor,
o Instituto Nacional de Estudos e Pesobliterando o próprio processo
quisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, no ultimo censo do ensino supede aprendizagem.
rior, realizado em 2018, registraram-se
2.537 instituições de educação superior (IES). Destas, 299 são públicas, e
2.238 são privadas. Tem-se, assim, que
88,2% das instituições são privadas. Outro ponto relevante é que, nas instituições privadas,
55,6% das vagas são para ensino à distância, ao passo que, na categoria pública, 86,5% se destinam à modalidade presencial. Isso mostra o quanto as universidades privadas vêm investindo
no ensino à distância. O censo conclui que a educação superior no país é dominada, em termos numéricos, pelas instituições privadas, e informa que nelas prevalece o regime de tempo
parcial, segundo pelo regime de horistas e, por fim, o de tempo integral. Segundo esse mesmo
censo, 54,8% das funções docentes encontram-se em instituições privadas, e 45,2% em públicas (CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2018).
O crescimento das instituições privadas fez com que os assuntos relativos
à educação superior migrassem das seções de pedagogia para as de negócios e economia. Em
2013, em artigo da revista “Isto é”, na seção “economia & negócios”, anunciava-se a fusão entre
as faculdades Kroton e Anhanguera, as duas maiores companhias do setor no País.
Segundo a reportagem, o ensino privado está se tornando “coisa de bilionários”. O novo grupo
foi avaliado em 12 bilhões de reais. Um consultor financeiro, ouvido pela revista, afirmou estar
sendo dada a largada para novas fusões. Em 2017, foi publicado um ranking das dez maiores
empresas de ensino superior no país, com base em levantamento da Hoper Educação, figuran86
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do em primeiro lugar a Kroton, em seguida Estácio, Unip, Laureate, Cruzeiro do Sul Educacional, Ser educacional, Uninove, Anima, Unicesumar e Aftalem Global Education (FOLHA/UOL,
2017). Em 2020, a mesma revista “Isto é”, na seção “Dinheiro”, falava sobre a disputa entre Yduqs, Ser educacional e Ânima para a compra da Laureate, em artigo intitulado “Todos querem
a Laureate” (CILO, 2020). Em setembro de 2020, foi anunciada a compra da Laureate pela Ser
Educacional, no site Money Times (DANTAS, 2020).
Segundo Corbucci et all (2016), o primeiro grande ciclo de fusões teve início em
2005 e foi até 2010, sendo que, entre 2007 e 2015, foram realizadas 208 transações financeiras
do tipo aquisição, venda e fusão no território nacional. Destas, nada menos do que 139 foram
relativas a instituições de ensino superior. No tocante aos professores, entre 2010 e 2014 houve
aumento da proporção de matrículas por professor, o que significa que cada docente passou
a responder por uma quantidade maior de alunos. Nesse mesmo período, houve aumento de
professores com mestrado e doutorado e redução de graduados. Entretanto, ao mesmo tempo
ocorreu redução de tais profissionais no sistema de tempo integral, o que implica menor disponibilidade para pesquisa e precarização do regime de trabalho, mesmo diante do investimento
na própria formação. O estudo mostra, também, que instituições que negociam seus ativos em
bolsas de valores fazem uso amplo de recursos públicos, como o FIES e o Prouni, não havendo
qualquer regulamentação quanto a esse aspecto.
As grandes fusões são recentes, mas retratam a continuação de um processo iniciado com a reforma educacional em 1968, por meio da lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968.
Antes disso, o ensino superior privado tinha organização parecida com o público. A reforma
possibilitou a criação de dois sistemas de ensino superior distintos: o público, vinculado à pesquisa e pós graduação, e o privado, não necessariamente ligado à pesquisa, ministrado nas chamadas “instituições isoladas”, que assumiriam a forma de fundações ou associações (artigo 4º).
Se, por um lado, as reformas procuraram modernizar as universidades públicas
e as próprias instituições privadas confessionais que existiam antes, por outro pavimentaram
o caminho para o surgimento de um ensino superior voltado para o simples repasse de conhecimentos de cunho profissionalizante, distanciado da pesquisa e qualitativamente distinto do
que existia antes, estruturado sob a forma de empresas educacionais voltadas para a obtenção
de lucro. Isso tudo em um contexto ditatorial, com medidas de repressão ao movimento estudantil. Firmou-se um modelo seletivo para as universidades federais, que contribuiu para
limitar a expansão das universidades públicas. Foi adotado o ensino privado em caráter de
“complementaridade”. Mas o que ocorreu foi o oposto: as universidades particulares foram se
tornando, cada vez mais, líderes em matrículas. Muitos proprietários de escolas perceberam a demanda não atendida pelo setor público, e passaram a investir na abertura de novas
instituições. O conselho nacional de educação flexibilizou processos de autorização e reconhecimento de cursos. Ao mesmo tempo, foi sendo introduzida uma mentalidade empresarial no ensino superior, com utilização dos mesmos controles de comportamento manejados
em relação aos professores dos colégios, com grande vigilância ideológica. Com o aumento do
processo de privatização, muitas instituições romperam certas fronteiras e se consolidaram
como grandes grupos, ocupando, definitivamente, um lugar como empresa (MARTINS, 2009),
algumas delas com ações negociadas em bolsas de valores.
O ensino à distância (EAD) surge nesse contexto de grande mercantilização
do ensino, com a edição da do decreto 5.622/2005 (atualmente revogado pelo decreto n.
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9057/2017) no âmbito de uma política nacional que condiciona os projetos político-pedagógicos a regras de planilhas orçamentárias. Ele foi impulsionado, ainda, pela necessidade de
oferecer formação em nível superior para docentes da rede básica, após a promulgação da lei
de diretrizes e bases. Além disso, em dezembro de 2019 foi ampliado o percentual de disciplinas EAD em graduações presencias de 20% para 40%, através de portaria do Ministério da
Educação . O EAD distingue professores de tutores, e se baseia em resoluções que enquadram
alguns profissionais como bolsistas, sem direito a qualquer declaração de terem exercido
o mister de professores, havendo um direcionamento da política nacional para não reconhecer
esses profissionais como docentes. Uma peculiaridade da atividade reside no fato de o material
ser preparado antecipadamente por meio dos professores conteudistas, que nem sempre se
confundem com os que irão ministrar a aula (LAPA, 2010). Tem-se, então, uma grande fragmentação do trabalho, e o professor ministrante se vê na condição de executor das diretrizes
do conteudista. Em resumo, o EAD reduz custos, maximiza lucros, reduz direitos trabalhistas,
transforma o professor em simples instrutor, aumenta o esgarçamento dos laços entre os docentes e acelera o processo de descartabilidade dos docentes, que se veem cada vez mais geridos por uma instituição abstrata, quase imaterial, sem qualquer autonomia e sem ter a quem
recorrer, sendo muitas vezes dispensados de modo absolutamente frio.
A crítica ora apresentada não é ao ensino à distância em si, que pode agregar conhecimentos,
atualização e renovação a profissionais que já possuem certa formação, ou mesmo funcionar
de modo complementar à própria graduação. Da mesma forma que neste artigo não se critica
a inovação tecnológica, e sim o uso que se faz dela, também o ensino à distância merece
a mesma reflexão. Sua universalização, seu uso irrestrito e sem critérios, com vistas somente
a aumentar os lucros é que traz prejuízos aos docentes e aos alunos. A pandemia de covid-19
tornou imperativa a expansão desse ensino em uma situação peculiar, excepcional, mas pode
ter dado início a uma nova etapa de precarização pós-pandemia.
3. A PRECARIZAÇÃO E A PROTEÇÃO: o que dizem a lei e a jurisprudência
O uso das novas tecnologias impactou a atividade dos docentes sob diversas
perspectivas. Há denúncias de intensificação do trabalho sem a contraprestação, redução arbitrária de horas aula, com consequente redução de salário, uso de inteligência artificial para corrigir provas e demissões em massa, algumas realizadas sem qualquer comunicação pessoal,
por meio de janelas nos sistemas (as chamadas pop-ups), denotando um processo de despersonalização e descarte dos profissionais com meios rápidos e cirúrgicos, causando sensação
de desvalorização e intenso desconforto nos docentes.
O site “porvir” se define como a principal plataforma de conteúdos e mobilização
sobre inovações educacionais no Brasil. Em 2013, publicou uma notícia, replicada em alguns jornais, sobre uma startup que otimiza a correção de provas, inclusive dissertativas. Anunciou que,
em um futuro breve, esse projeto deveria inclusive servir para avaliações mais complexas, como
a correção de provas de filosofia, tudo por meio de inteligência artificial (ALENCAR, 2013).
Dando um salto para abril de 2020, surgiram, na mídia, denúncias de que a rede
educacional Laureate estaria utilizando inteligência artificial para corrigir provas dissertativas
no EAD, sem o conhecimento dos alunos (DOMENICI, 2020). Segundo a reportagem, publicada na Agência Pública, os professores foram orientados a não revelar que a correção vinha
sendo feita por software. Em outra reportagem, publicada em julho de 2020, a Folha de Per-
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nambuco in for mou qu e a Re de de E ducadores do E nsino Sup erior em Lu t a
d e n u n ciou o fato, e o grupo foi notificado pela secretaria nacional do consumidor para esclarecer a questão, sendo enviado ofício, também, ao Ministério da Educação, a fim de que esclarecesse qual a regulamentação para a utilização de robôs nessa correção. A Laureate emitiu
nota, argumentando que o uso da inteligência artificial tem por objetivo humanizar o ensino e a aprendizagem, e deixar tempo livre do professor para que ele se dedique mais tempo
na relação direta com o aluno (MARTINS, 2020). O discurso da instituição, todavia, não resiste
a uma análise mais detida. Na prática, o que se vê é a redução do papel do professor, que deixa
de fazer uma tarefa de grande importância no atual sistema de ensino (avaliação de prova dissertativa), perdendo cada vez mais a conexão com o aluno. Essa “redução do trabalho” do professor, por sua vez, sustenta o argumento da redução da remuneração, em um sistema no qual
os cursos já são mais baratos. Assim é que, diante das baixas remunerações e das contratações
precárias, o professor usará o seu tempo livre para obter outras colocações. Além disso, revela-se uma grande contradição, no momento em que se delega atividade tipicamente intelectual
à inteligência artificial, e ao mesmo tempo se colocam para o docente tarefas que antes era das
secretarias, tais como lançar as notas e as faltas.
A mídia tem dado voz, também, a denúncias relativas a demissões plúrimas,
sobretudo durante a pandemia, redução de carga horária e de remuneração, reunião de
alunos de cursos e níveis diversos em uma mesma sala para ensino à distância, encarregando
um único professor de tomar conta de diversas turmas, com até 300 alunos (o chamado “ensalamento”), fazendo com que ele trabalhe mais dentro das mesmas horas- aula (intensificação
do trabalho sem a contraprestação). Ao mesmo tempo, isso permite que se reduza o quadro e
sejam descartados os “excedentes”. Com grande frequência, esses “excedentes” são os mais antigos, que recebiam hora aula em valor superior aos contratados mais recentemente. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro ciclo de precarização, agravado pela pandemia e pelas aulas à distância. Os professores se veem sujeitos a aceitar qualquer condição para permanecer,
e a luta por essa permanência esgarça ainda mais os laços de solidariedade com os colegas, que
passam a ser vistos como concorrentes.
Sobre as dispensas em massa, há registros de sua realização no grupo Ânima,
que demitiu mais de 300 professores na universidade São Judas Tadeu em São Paulo. A Laureate, pouco depois do episódio do uso de robôs, dispensou professores que atuavam no ensino à
distância (DOMENICI, 2020a). Reportagem posterior deu conta da demissão de mais de 1600
professores da rede particular de ensino superior, inclusive com o aviso de desligamento feito
através de janelas do sistema (pop-ups). Há relatos, ainda, de professores que tiveram redução
drástica da carga horária, inviabilizando o próprio sustento. Há docentes recebendo, em média, o valor de R$ 500,00 mensais, ou seja, menos de metade do salário mínimo (DOMENICI,
2020). As universidades alegam que, com a pandemia, houve redução dos alunos matriculados, aumento de evasão e inadimplência. Esquecem de mencionar, porém, que deixaram
de arcar com elevados cursos de energia elétrica, manutenção de seus espaços físicos, uso de
produtos de limpeza, material de banheiro (toalhas de papel, papel higiênico, sabonete, dentre
outros) além de outros encargos relacionados ao funcionamento na modalidade presencial.
Deste modo, é contabilizado, para justificar as demissões, apenas o que a instituição deixou de
ganhar, mas silencia-se sobre o que deixou de gastar.
Cumpre, então, formular o questionamento: existe regulamentação legal para
essas hipóteses? E como a Justiça do Trabalho enxerga a situação dos professores? Serão ana-
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lisados alguns acórdãos de tribunais, selecionados em razão do tema discutido nesse artigo, ou
seja, por possuírem relação com a precarização do trabalho docente.
Sobre as demissões impessoais, por pop-ups, não foi identificada, ainda, nenhuma decisão de mérito, todavia é interessante registrar acordão proferido pelo TST no caso de
um professor demitido por telegrama:
(...). RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS CAUSADOS AO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA DO EMPREGADOR. COMUNICAÇÃO
DA DISPENSA POR TELEGRAMA. CONTRATO DE TRABALHO QUE PERDUROU POR MAIS
DE 32 ANOS. (...) No caso, o quadro fático registrado pelo Tribunal Regional revela que o comportamento da reclamada ultrapassou os limites do poder diretivo. Dispensar, por meio de um
simples telegrama, um empregado que lhe serviu por mais de 32 anos, com excelente reputação na empresa, sem qualquer “falta ou advertência apta a manchar sua vida funcional”, configura tratamento que não pode ser considerado meramente deselegante, mas sim despótico,
precisamente porque extrapola os limites de tolerância de qualquer ser humano. O exercício da
atividade econômica, premissa legitimada em um sistema capitalista de produção, está condicionado pelo art. 170 da Constituição à observância dos princípios nele enumerados, entre os
quais se incluem a valorização do trabalho humano, a existência digna, de acordo com a justiça
social (caput) e a função social da propriedade (inciso III), este último perfeitamente lido como
função social da empresa. Ademais, estabelece vínculo direto e indissociável com os princípios
contidos no art. 1o da Constituição, que fundamentam o Estado Democrático de Direito, entre
os quais se incluem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV), sem se falar na
dignidade da pessoa humana (inciso III). Com base nesses princípios, é possível a limitação do
direito potestativo de dispensa, quando a ele se sobrepõe um bem jurídico relevante, protegido
pela ordem jurídica, especialmente constitucional. Demonstrado o dano decorrente da conduta do empregador, deve ser mantido o acórdão regional que o condenou a indenizá-lo. Agravo
conhecido e não provido. (...). (TST-Ag-AIRR-578-73.2015.5.02.0060. RELATOR: Claudio Mascarenhas Bradão. Data de Julgamento: 30.10.2019, 7ª turma. DEJT 08/11/2019).

O acórdão defende, portanto, uma visão integrada dos princípios e das normas
constitucionais aplicáveis. No caso em exame, o professor contava com décadas de trabalho, o que certamente impactou na quantificação do valor da indenização. Mas, mesmo que
não fosse o caso de um contrato tão longo, ainda assim pode-se vedar o abuso praticado no
momento da dispensa. Dispensar sem justa causa constitui direito potestativo do empregador,
em nosso ordenamento jurídico. Entretanto, os abusos devem ser coibidos, sob pena de se naturalizar situações nas quais a dispensa se equipara a um mero descarte, sem qualquer atenção
e respeito à subjetividade do trabalhador.
Outro tema bastante sensível é a redução da carga horária, implicando redução
da remuneração. A CLT dispõe de uma seção para tratar do contrato dos professores, e nos
dispositivos ainda em vigor dispõe que a remuneração é fixada pelo número de aulas semanais, em conformidade com os horários. A maioria dos docentes em instituições privadas são
remunerados por hora-aula, não se encontrando inseridos em plano de carreira. Deste modo,
eles terminam arcando com parte do ônus da atividade econômica, sujeitos à variação salarial
em função da quantidade de alunos.
O TST, sobre o tema, editou a orientação jurisprudencial 244:
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244. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE (inserida em
20.06.2001)
A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não
constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.

Tal orientação, todavia, não institui, como pode parecer à primeira vista, a possibilidade de variação a qualquer momento e sob qualquer pretexto. Ela foi formada com base nos
seguintes precedentes: ERR 205928/1995 - Min. José Carlos Perret Schulte; ERR 156974/1995 Min. Milton de Moura França; ERR 3253/1984, Ac. 2488/1989 - Red. Min. Barata Silva; RR
290634/1996, 1ª T - Min. Ronaldo Lopes Leal; RR 3253/1984, Ac. 3ª T 2571/1985 - Min. Mendes
Cavaleiro; RR 528582/1999, 4ª T - Min. Milton de Moura França. Nesses precedentes, estipula-se
que a variação permitida é anual, e desde que a instituição demonstre a redução da quantidade
de alunos. Nas decisões de quase todos os precedentes, a parte autora invoca o artigo 468 da
CLT e a impossibilidade de alteração contratual prejudicial; o tribunal, todavia, entende que
o pagamento é por hora aula, e que não se pode reduzir o valor da hora aula, mas pode ser
diminuída a carga horária, desde que cabalmente provada a diminuição do corpo discente.
No RR-94700-50.2009.5.01.0017, do TST, o tribunal reconheceu ser devida a indenização por dano moral pelo fato de uma professora haver sofrido redução salarial ao longo
dos anos, sem que a universidade tenha provado que essa redução se deu em razão da diminuição da quantidade de alunos. No mesmo sentido o seguinte acórdão:
“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. PROFESSOR. REDUÇÃO SALARIAL. I. A perda salarial de professores em razão da diminuição de horas aulas e quando não comprovada a redução de alunos transcende a situações
de mero dissabor da vida cotidiana ou de inadimplemento de parcelas trabalhistas. Trata-se de
conduta ilícita e que atinge o empregado na sua esfera pessoal, lançando-o à situação de desamparo e configurando dano moral. Precedentes. II. Evidenciada a violação do art. 927 do Código
Civil. III. Recurso de revista da Reclamante de que se conhece e a que se dá provimento, para
reestabelecer a sentença, inclusive quanto ao valor de R$ 5.000,00 arbitrado à indenização” (RR2500-09.2009.5.01.0022, 7ª Turma, Relator Desembargador Convocado Ubirajara Carlos Mendes, DEJT 08/06/2018)

Decisões semelhantes constam no acórdão ARR-1696-94.2012.5.01.0035,
2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 15/12/2017, e RR-11809.2010.5.01.0022, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 07/12/2017.
No tocante às demissões em massa, a recente reforma trabalhista fez constar, no
artigo 477 da CLT, a equiparação entre dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas,
expressando a desnecessidade de autorização prévia de entidade sindical, ou de celebração de
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Legitimaram-se, portanto, as dispensas coletivas, sem qualquer tipo de negociação sindical, em afronta ao posicionamento jurisprudencial até então vigente, fixado por ocasião do famoso caso da Embraer,
em 2009, nos autos do Dissídio Coletivo 309/2009, no qual o TST firmou entendimento de que
a negociação coletiva seria imprescindível para a dispensa em massa. Além disso, em outras
ocasiões o TST havia entendido que a dispensa coletiva está fundamentada em um acontecimento alheio à pessoa do empregado, restando clara, assim, a distinção entre o desligamento
individual e o coletivo (CONJUR, 2013)
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Em 2017, foi aberto inquérito pelo Ministério Publico do Trabalho para investigar demissão de mais de mil docentes, havendo denúncia de que haviam sido dispensados e
depois recontratados, observando critérios empresarialmente mais vantajosos decorrentes da
reforma trabalhista. Além disso, o parquet investigou suspeita de demissões discriminatórias,
operadas tendo como base a idade (CONJUR, 2017). Os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para declarar a inconstitucionalidade do art. 477-A da CLT e reconhecer a nulidade da dispensa coletiva promovida pelas instituições1.
A sentença analisou de forma pormenorizada os temas discutidos, e não se furtou a adentrar no contexto da mercantilização do ensino e do esvaziamento da importância
dos docentes. Destacou o fato de que a instituição se valeu da nova norma para promover a dispensa “surpresa”, que não teria sido possível antes. Houve, também, o olhar para o
conjunto dos fatos, de modo articulado, como se denota do seguinte trecho:
Outro argumento defensivo que deve ser posto em perspectiva é aquele que sustenta a “reposição dos postos de trabalho”. Como já mencionado em linhas anteriores, não há “reposição”
propriamente dita quando 1.400 professores abrigados pelo arcabouço jurídico-laboral anterior à Reforma Trabalhista são substituídos pelo mesmo número de profissionais, porém estes
novos com contratos sob as novas regras trabalhistas - mais baratas e flexíveis em favor das rés
e mais diminutas em proteção aos novos professores. Não é por acaso que o comunicado emitido pelas rés foi dirigido aos acionistas - e não às entidades sindicais que representam aqueles
empregados dispensados -, pois a preocupação foi apenas acalmar o Mercado e os possíveis impactos econômicos para a empresa - e não os impactos vivenciados pela categoria profissional
atingida pela medida (a quem foi reservada a surpresa).
(...)
A atividade docente não é uma mera prestação de serviços, traduzida em termos monetizáveis.
O investimento pessoal do professor na sua formação acadêmica é muito importante,
mas o desenvolvimento da atividade docente ocorre a partir da construção da relação professor-aluno, forjada a partir da pessoalidade e confiança. Interação complexa, em que, sob a figura
do professor, recai a honrosa responsabilidade da transmissão do conhecimento, sendo esta
a expectativa dos alunos, da sociedade e (deveria ser) das instituições de ensino. Ocorre
que a mercadorização da atividade docente substitui a compreensão daquela construção pela
preocupação com as reações do Mercado.
(...)
Fica evidente que as rés escolheram dispensar os 1.400 professores após a entrada em vigor da
Lei 13.467/17, sentiram-se, com isso, autorizadas a fazê-lo de surpresa. Note-se que usar
o “elemento surpresa” em dispensa coletiva antes da entrada em vigor da Reforma Trabalhista
seria inviável às rés, pois incontroversamente os impactos deveriam ser discutidos e, assim, minimizados através de negociação com a entidade sindical da categoria profissional. Esta escolha
“de oportunidade”, devidamente arquitetada e coordenada, que animou a utilização da surpresa
como facilitador para as rés realizarem ato de desligamento coletivo, revela um elemento anímico perverso que inequivocamente gerou danos morais a todos os professores atingidos pelas
dispensas.
1 A decisão encontra-se disponível na íntegra em https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01020344520175010021
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Todavia, se em algumas decisões de primeira instância tem havido a consideração do contexto global e uma análise da constitucionalidade da lei, no TST um processo inverso vem tomado lugar. Em 2018, houve deferimento de pedido para sustar demissão de 150
empregados da Uniritter, em Porto Alegre/RS. Foi concedida liminar em sede de primeiro grau,
confirmada pelo TRT da quarta região. A empresa, porém, ingressou com medida de correição
parcial, e o Ministro Ives Gandra decidiu tornar sem efeito a liminar, assentando:
Assim, impedir instituição de ensino de realizar demissões nas janelas de julho e dezembro,
louvando-se exclusivamente no fato do número de demissões realizadas, ao arrepio da lei e do
princípio da legalidade, recomenda a intervenção da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
ocasionalmente exercida pela Presidência do TST, para restabelecer o império da lei e impedir
o dano irreparável que sofrerá a entidade de ensino, cerceada no gerenciamento de seus recursos humanos, financeiros e orçamentários, comprometendo planejamento de aulas, programas
pedagógicos e sua situação econômica (TST, Cor-par 1000393-87.2017.5.00.0000 - 08/01/2018
do TST. Relator: Ives Gandra da Silva Martins Filho. Requerente: Sociedade de educação Ritter
dos Reis Ltda. Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/534156794/
andamento-do-processo-n-1000393-8720175000000-corpar-08-01-2018-do-tst?ref=topic-lawsuit. Acesso em 12 de outu de 2020).

O ministro afirmou, ainda, que em dezembro de 2017 o TST revisou sua jurisprudência, por meio do TST-RO-10782-38.2015.5.03-0000, julgado em 18.12.2017, considerando o dissídio coletivo a via inadequada para questionar dispensa em massa. Além de utilizar
procedimento correcional para invalidar ato jurisdicional, o ministro Ives Gandra demonstrou
grande zelo com a gestão da empresa, sem qualquer ponderação relativa ao contexto das dispensas e à situação dos professores. Em decisão semelhante (Correição Parcial n. 100000638.2018.5.00.0000) ele adotou o mesmo posicionamento.
Essa pequena amostra de julgados possibilita que se perceba que o tema é atual
e não encontra ainda uma regulamentação fechada. Os tempos atuais, a propósito, são de desregulamentação. E, em diversos aspectos, o professor de instituições privadas encontra-se desprotegido. O que se percebe é que, se o professor for olhado como mais um empregado de uma
instituição em um mundo capitalista, não só a proletarização irá se intensificar, como também
os danos sociais serão imensos, pois isso irá afetar a própria qualidade da educação. Conclui-se
ser necessário enxergar o professor enquanto profissional investido na missão de educar
e construir saberes, sob pena de total desfiguração dos propósitos de sua atividade. As instituições de ensino privado superior não podem ser vistas apenas como empresas, uma vez que
não estão oferecendo um serviço como outro qualquer. Em um contexto de desregulamentação, parca proteção legal e tendência à precarização, apenas o estudo cuidadoso do contexto
poderá resultar em soluções razoáveis.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A nova organização do trabalho não poupou os professores do que Vasapollo
denomina “o mal-estar do trabalho”, o permanente temor de perder o emprego, de não poder
ter vida social, de necessitar viver apenas para o trabalho, com uma crescente angústia em relação aos avanços tecnológicos, que não resolvem os verdadeiros problemas. Um processo que,
segundo o autor, precariza a integralidade do viver social (VASAPOLLO, 2006).
Essa precarização é resultado de inúmeras transformações do mundo do trabalho e se vê acelerada pelo uso intensivo de novas tecnologias, com destaque para o ensino
à distância. De modo contraditório, a tecnologia retira atividades importantes e de caráter inRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020
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telectual, como a de correção de provas subjetivas, e acrescenta serviços protocolares, como
lançamento de notas e faltas no sistema. É certo que qualquer luta contra a tecnologia
é vã; a crítica, portanto, não se dirige às inovações tecnológicas, mas ao seu uso predatório
e desumanizante, constituindo um instrumento a favor da maximização dos lucros, em detrimento da libertação humana.
Em um mundo cuja ideologia dominante tende para a desregulamentação, os
professores veem suas relações de trabalho cada vez mais precarizadas, sem um mínimo de
estabilidade, sem plano de carreira, precisando manter múltiplos postos para assegurar a sobrevivência, o que se dá pelo aumento do trabalho e pela sua intensificação. Esses processos
corroem sua autonomia e lhe retiram o papel de construtores de conhecimento, transformando-os em meros prestadores de serviço, serviço que consiste no repasse de dados e informações acríticas, muitas vezes “apostiladas”, produzidas por terceiros, em um sistema de mercantilização do ensino.
Em “live” realizada para tratar do tema do trabalho docente, Ricardo Antunes
(2020) afirma que o ensino remoto precariza essa atividade, sendo a porta de entrada para
o que ele chama de “privilégio da servidão”, para a informalidade, a intermitência e a conversão
do professor em infoproletário, com excesso de alunos, pressão por resultados, baixos salários e abuso do poder de demitir. A educação desprovida da interação presencial representa,
para ele, aumento da exploração. As afirmações de Antunes encontram eco na realidade
atual, sobretudo com a pandemia de Covid-19. Não há regulamentação para a maioria dessas
questões, e a resposta do judiciário tem apresentado decisões muitas vezes divergentes sobre
o tema. Propõe-se aqui que o assunto seja tratado sob uma perspectiva coletiva, que permita
visualizar a situação de precarização estrutural e proletarização dos docentes, e que os princípios constitucionais estejam sempre em evidência, para validar não apenas os direitos sociais
mínimos, mas também os valores da educação, da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa (sobretudo instituições educacionais), e o valor social do trabalho. Não se pode
perder de vista, também, que as instituições privadas receberam inúmeros incentivos públicos,
mediante o uso de programas como Prouni e FIES, e deveriam estar duplamente comprometidas com o exercício de uma função social, tanto por lidarem com educação quanto por serem
beneficiadas com o uso de tais recursos.
Por fim, é preciso lembrar que a prática educativa deve ser compromisso social,
fenômeno tipicamente humano, no qual estão envolvidas as relações afetivas, sociais, emocionas e culturais (VALÉRIO, 2017). Deve ser voltada à emancipação intelectual. Um professor
sem autonomia e sem direitos, um mero “atravessador” de conhecimentos padronizados, está
fadado a se tornar obsoleto e a ser facilmente substituído por robôs. E uma sociedade sem
professores, educada por robôs, tem à sua frente um abismo.
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RESENHA
“A AUTOBIOGRAFIA DE MARTIN LUTHER KING”

Em um momento tão atípico
da história americana contemporânea,
em que as disputas segregacionistas
ganharam destaque com o movimento
black lives matters (vidas negras importam),
impactando significativamente a eleição
para Presidente dos Estados Unidos da
América, torna-se leitura fundamental o livro
intitulado: A autobiografia de Martin Luther
King, organizado por Clayborne Carson,
traduzido por Carlos Alberto Medeiros,
lançado no Brasil pela Editora Zahar, em
novembro de 2019.
Martin Luther King nasceu em 15
de janeiro de 1929, em Atlanta - Geórgia.
Foi Pastor de uma Igreja Batista na cidade
Montgomery - Alabama. Doutor em
Teologia pela Universidade de Boston foi
como Pastor que King iniciou o seu legado
na luta pela igualdade dos direitos civis
e políticos no Sul dos Estados Unidos.
O discurso pacificista para o enfrentamento da questão da segregação racial
sempre foi sua marca registrada, sendo a Marcha para Washington, em 1963, um dos grandes
movimentos por ele encabeçados, de onde vem a célebre e mundialmente conhecida expressão:
I have a dream (Eu tenho um sonho).
Aos 35 anos foi o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz, com destaque
para o seu ideal de não-violência como a grande marca de todo o seu trabalho, por meio de
uma resistência firme, mas pacífica.
Por ironia do destino, ou não, King foi assassinado em 04 de abril de 1968, aos 39
anos, em Memphis – Tennessee, por um extremista branco chamado James Earl Ray, deixando
um imenso legado que inspira gerações até hoje.
O livro A autobiografia de Martin Luther King é um trabalho excepcional
desenvolvido pelo historiador Americano Clayborne Carson, que também é diretor do Martin
Luther King Jr. Reseach and Education Institute (Instituto de Pesquisa e Educação Martin
Luther King Jr), pois trás consigo um arquivo inédito de textos de King, incluindo cartas, diários,
fotografias, filmes e gravações, com uma narrativa em primeira pessoa que prende o leitor.

98

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

Nesse livro é possível conhecer muito mais a pessoa e a figura pública de King,
pois ele perpassa todas as fases da sua vida, desde a sua infância, ocorrida na Grande depressão
americana, a sua formação acadêmica, os primeiros passos como Pastor, a sua inserção da luta
pela igualdade dos direitos civis e políticos, as lutas travadas em todo o Sul dos Estados Unidos,
passando pelo Prêmio Nobel da Paz até as suas últimas anotações antes do fatídico assassinato
por ele sofrido em Memphis.
Lendo os seus textos nos diários é possível perceber todas as visões, dificuldades,
incertezas e convicções de King, especialmente na condução dos discursos e seus efeitos
perante a sociedade – não só Norte Americana, pois seus textos correram o mundo.
Por isso mesmo, a importância da leitura desse livro no contexto atual do
black lives matters, dado que as conquistas adquiridas com sangue, suor e vidas na década de
1960 estão em jogo, sendo certo que a análise das estratégias de King para o enfrentamento
da questão racial é fundamental para a atual geração, pois a história é cíclica e as disputas de
poder tem esse efeito de retorno.
Nada mais atual, contemporâneo e eficiente que visitar o passado para no
presente poder melhorar o futuro.
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R LINS DE FREITAS  ME  CNPJ: 05.316.866/000120,
ROGERIO LINS DE FREITAS  CPF: 444.277.00420,
B O BARRETO DE FREITAS  ME  CNPJ: 23.895.384/000153
ADVOGADO: MIKENIO DA SILVA CAMARA  OAB: RN0011077,
ALINE DA SILVA COSTA  OAB: RN0008792
ORIGEM: 12ª VARA DO TRABALHO DE NATAL
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AGRAVO DE PETIÇÃO Nº 0001805-16.2016.5.21.0002
DESEMBARGADOR RELATOR: CARLOS NEWTON PINTO
AGRAVANTE: BETANIA OLIVEIRA BARRETO DE FREITAS - CPF: 021.115.264-10
ADVOGADO: ALINE DA SILVA COSTA - OAB: RN0008792
AGRAVADOS: COLEGIO ATTITUDE LTDA - CNPJ: 31.136.362/0001-38, FRANCISCA
SONIA CASTRO ANDRADE - CPF: 360.482.753-15, R LINS DE FREITAS - ME CNPJ: 05.316.866/0001-20, ROGERIO LINS DE FREITAS - CPF: 444.277.004-20, B O
BARRETO DE FREITAS - ME - CNPJ: 23.895.384/0001-53
ADVOGADO: MIKENIO DA SILVA CAMARA - OAB: RN0011077, ALINE DA SILVA
COSTA - OAB: RN0008792
ORIGEM: 12ª VARA DO TRABALHO DE NATAL

1. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DO PROGRAMA EMERGENCIAL
DE MANUTENÇÃO DE EMPREGO. NATUREZA SALARIAL.
PENHORA. POSSIBILIDADE. O “Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda (BEm)” foi instituído como
complementação salarial paga pelo Governo Federal com o escopo de
substituir o salário que seria pago pelo empregador enquanto perdurar a
suspensão do contrato de emprego durante a pandemia da COVID-19.
Nesse lamiré, é verba deve receber o mesmo tratamento que a legislação
confere aos salários. Sob esse prisma, embora não se possa negar que o
art. 833, inciso IV do NCPC dispõe sobre a proteção aos vencimentos e
salários, portanto de natureza alimentar, visando garantir a subsistência
digna de quem os recebe, imperioso reconhecer também que tal garantia
não é absoluta frente ao direito, também alimentar, do trabalhador
exequente que teve inobservadas diversas disposições de proteção de
cunho constitucional. Tanto é assim que o próprio legislador ﬂexibilizou
a referida proteção (art. 833, § 2º) e permitiu o bloqueio de até 50% do
valor recebido pela executada (§3º do art. 529 do NCPC).
2. Agravo de petição conhecido e desprovido.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Petição interposto pela executada BETANIA
OLIVEIRA BARRETO DE FREITAS contra o decisum de ID a581b95, de lavra do MM.
Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Natal/RN, que rejeitou o pedido de reconsideração da
decisão que manteve o bloqueio de verbas de titularidade da agravante, assim fundamentado:
Tratando, inicialmente, do pedido de reconsideração da decisão que
manteve o bloqueio de verbas de titularidade da executada, impõe-se
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reiterar que o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda, instituído pela Medida Provisória n. 936/2020 como forma de
enfrentamento da crise decorrente da pandemia do COVID-19, possui
o objetivo de substituir total ou parcialmente o salário do empregado,
de modo que o tratamento a ele conferido deve ser o mesmo que aquele
referente ao salário, cuja impenhorabilidade, consagrada no art. 833,
IV, CPC/15, é de natureza relativa, admitindo ﬂexibilização para
pagamento de débitos de natureza alimentar (art. 833, §2º, CPC/15), tal
como o crédito trabalhista.
Assim, embora os documentos de ID. 3e6f2d8 e ID. 4835c0d
comprovem que o bloqueio judicial recaiu sobre o focalizado
benefício/salário, há que se considerar que o valor constrito (R$ 59,00
– ID. 59dfa44) consiste em valor inexpressivo, que não compromete
a subsistência da peticionante, nada havendo para ser reformulado em
relação aos fundamentos que desembocaram na decisão anterior, por
sua vez, conclusiva pela mantença da ordem de bloqueio Bacen/Jud, em
desfavor da peticionante. (ID a581b95 - p. 2).
Nas razões recursais de ID 5cc7eb6, a insurgente pede a reforma da
decisão recorrida. Argumenta que a penhora recaiu sobre verba que é impenhorável, explicando
tratar-se de quantia paga pelo Governo Federal em razão do programa emergencial de manutenção
de emprego e renda. Aﬁrma que está é a única fonte de renda da executada e invoca o princípio
da menor onerosidade ao devedor.
Contraminuta ofertada pela exequente em ID d9668b4, suscitando
preliminar de não conhecimento por ausência de garantia do juízo e, no mérito, propugnando
pela manutenção do provimento judicial exarado na origem.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
O recurso está tempestivo (ciência da decisão de ID 84a4ead em
04/06/2020 – ID 9be4d1b, conforme “aba de expedientes” do PJe, e interposição do agravo
em 15/06/2020 – ID 5cc7eb6); a matéria está delimitada (impenhorabilidade de numerário
constrito); a representação está regular (procuração em ID 9cca62f); apesar dos presentes
autos não contemplarem a integral garantia do juízo, que corresponderia à totalidade do valor
exequendo, a questão tratada no apelo se relaciona à impenhorabilidade dos valores constritos
e, por ser de ordem pública, dispensa a exigência legal de integralidade da garantia do juízo
para o manejo de recurso (artigos 884, caput, e 897, § 1º, da CLT e artigo 40, § 2º, da Lei nº
8.177/91).
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
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MÉRITO
Penhora. Benefício do programa emergencial de manutenção do emprego
O juízo de origem, na decisão vergastada, rejeitou a tese de
impenhorabilidade do numerário constrito por meio do BacenJud, esposando a seguinte
fundamentação:
1. Por meio da petição de ID. e59540e, a executada BETANIA OLIVEIRA
BARRETO DE FREITAS alega que era esposa do proprietário da
executada R LINS DE FREITAS – ME, tendo também trabalhado
como funcionária desta escola, conforme anotações em sua CTPS;
que, portanto, não era proprietária da reclamada, mas sim uma mera
colaboradora; que, desde 13/12/2019, está divorciada do proprietária da
executada, sr. Rogério Lins de Freitas; que a empresa BO BARRETO
DE FREITAS – ME funcionou por muito pouco tempo; que, atualmente,
trabalha em uma ótica com carteira assinada e recebe salário no importe
de R$ 1.016,00; que tal valor é depositado em conta bancária e foi
penhorado por este Juízo; que o valor penhorado faz parte do benefício
do governo devido à pandemia do coronavírus; que não possui qualquer
vinculação com o proprietário da reclamada; que a única renda que
possui é o seu salário; que se encontra necessitada da concessão do
benefício da justiça gratuita, pois recebe salário inferior a R$2.440,42;
que lhe é permitido, para viabilizar seu sustento e de sua família, poupar
até 40 salários-mínimos sob a regra da impenhorabilidade; que a escola
executada não funciona mais; que, após discussão e rompimento entre
os sócios, foi aberta uma nova empresa no mesmo endereço e que exerce
a mesma atividade econômica, caracterizando sucessão empresarial.
Com base nisso, a executada pugna pelo cancelamento do bloqueio
judicial, pelo reconhecimento da sucessão empresarial pela empresa
Colégio Atitude e pelo deferimento do benefício da Justiça Gratuita.
Tratando, inicialmente, do grupo econômico, há que se pontuar que,
ainda que se considere que a requerente foi empregada da empresa R
LINS DE FREITAS ME até 24/06/2015, conforme anotações de ﬂ. 259,
está comprovado, nos autos, que a postulante abriu, em 30/12/2015, a
empresa BO BARRETO DE FREITAS, a qual utilizava o mesmo nome
fantasia da executada R LINS DE FREITAS, empresa de propriedade
do seu então esposo, além de funcionar no mesmo endereço, exercendo
a mesma atividade econômica.
Assim, é patente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, §§2º
e 3º, da CLT, daí o reconhecimento da formação do grupo econômico
entre as empresas executadas, sendo irrelevante, quanto ao ponto, o fato
de a requerente ter se divorciado do proprietário da empresa R LINS
DE FREITAS.
Quanto à alegação de que a penhora recaiu sobre o seu salário e
sobre o benefício concedido pelo governo federal em decorrência
da pandemia do coronavírus, impõe-se considerar que os extratos
juntados pela obreira não permitem veriﬁcar a veracidade de tais
alegações, sendo certo, de todo modo, que a penhora de salários
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para pagamento de débito trabalhista se encontra amparada
pelo art. 833, IV e §2º, do CPC/15, tendo sido admitida, em sede
jurisprudencial, a penhora de até 50% da verba salarial, limite não
transposto pelo bloqueio de ID. 59dfa44, no importe de R$ 59,00.
Lado outro, tem-se que os documentos acostados ao feito não permitem
concluir que o valor constrito foi bloqueado em caderneta de poupança.
De toda sorte, ainda que fosse esta a situação em apreço, tendo, a autora,
reconhecido que o bloqueio recaiu sobre seu salário, tornase- ia
clarividente a utilização da conta-poupança como conta-corrente,
em manifesta manobra para tentar se furtar à execução, o que não
se pode conceber.
No mais, quanto ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita,
a anotação de ﬂ. 276 evidencia que a executada recebe salário da ordem
de R$ 1.016,00, valor inferior ao previsto no art. 790, §3º, da CLT.
Ademais, os extratos de ﬂs. 281/284 corroboram a alegada insuﬁciência
ﬁnanceira para arcar com os custos do processo (art. 790, §4º, da CLT),
o que conduz ao deferimento do pedido de concessão do benefício da
gratuidade da justiça, devendo-se salientar, no entanto, apenas para que
ﬁque bem claro, que tal benefício evidentemente não constitui óbice
para o prosseguimento da execução em desfavor da aludida executada.
Por ﬁm, quanto à alegada sucessão empresarial, não há como olvidar que
os elementos constantes dos autos não permitem veriﬁcar a ocorrência
da transferência da unidade produtiva bem como da continuidade
das atividades entre as empresas sucedida e sucessora (ausência de
paralisação por prazo razoável), requisitos essenciais à caracterização
da sucessão, o que resulta, por ora, no indeferimento do pedido. (ID
84a4ead - pág. 2-3, com grifos deste Relator)
Diante do pedido de reconsideração apresentado pela executada em ID
bac4de6, o juízo “a quo” fez assentar as seguintes considerações:
Tratando, inicialmente, do pedido de reconsideração da decisão que
manteve o bloqueio de verbas de titularidade da executada, impõe-se
reiterar que o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda, instituído pela Medida Provisória n. 936/2020 como forma
de enfrentamento da crise decorrente da pandemia do COVID-19,
possui o objetivo de substituir total ou parcialmente o salário do
empregado, de modo que o tratamento a ele conferido deve ser o
mesmo que aquele referente ao salário, cuja impenhorabilidade,
consagrada no art. 833, IV, CPC/15, é de natureza relativa,
admitindo ﬂexibilização para pagamento de débitos de natureza
alimentar (art. 833, §2º, CPC/15), tal como o crédito trabalhista.
Assim, embora os documentos de ID. 3e6f2d8 e ID. 4835c0d comprovem
que o bloqueio judicial recaiu sobre o focalizado benefício/salário, há
que se considerar que o valor constrito (R$ 59,00 – ID. 59dfa44)
consiste em valor inexpressivo, que não compromete a subsistência
da peticionante, nada havendo para ser reformulado em relação
aos fundamentos que desembocaram na decisão anterior, por sua
vez, conclusiva pela mantença da ordem de bloqueio Bacen/Jud, em
desfavor da peticionante. (ID a581b95 - p. 2, destaques deste Relator)
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Nas razões recursais de ID 5cc7eb6, a agravante pede a reforma da
decisão recorrida. Argumenta que possui vínculo formal de emprego e recebe apenas um
salário mínimo de renda, acrescentando que devido à pandemia do coronavírus seu contrato
de trabalho foi suspenso e está a receber benefício emergencial de manutenção do emprego,
que é pago pelo governo federal. Defende que este valor custeia sua subsistência, garantindo o
mínimo existencial, e não pode ser penhorado. Invocando em seu favor o princípio da menor
onerosidade, citando o art. 867 do CPC.
Sem razão a recorrente.
A Medida Provisória n° 936/2020 instituiu o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda, dispondo acerca de medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da COVID-19.
Dentre tais medidas, foi erigida a possibilidade de o empregador suspender temporariamente os
contratos de emprego, situação em que os trabalhadores são habilitados a receber o denominado
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm)”, uma complementação
salarial paga pelo Governo Federal.
No caso dos autos, resta incontroverso que o valor constrito (R$59,00
– ID 59dfa44 e ID b0330aa) originou-se de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda (Bem)” recebido pela executada.
Logo, de início, de rigor se consignar não se está aqui a tratar do
bloqueio de valores recebidos a título do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020,
que foi tratado na Resolução nº 318/2020 do CNJ, mas sim do “Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda (BEm)”, uma complementação salarial paga pelo Governo
Federal.
Assentada essa premissa, como tal benefício foi instituído com o
escopo de substituir o salário que seria pago pelo empregador durante o período de suspensão do
contrato de emprego, não se pode negar que deva receber o mesmo tratamento que a legislação
imprime aos salários e, nesse passo, de se rememorar que o artigo 833, inciso IV, do CPC dispõe
sobre a proteção aos vencimentos, pensões e proventos de aposentadoria, visando garantir a
subsistência digna de quem os recebe.
Entretanto, a exequente é igualmente titular do direito à dignidade,
diante da natureza alimentar dos créditos perseguidos na execução deﬂagrada.
Dessa forma, o direito alimentar da recorrente não invalida o direito
alimentar da obreira, já que dispostos em mesmo patamar de proteção, sendo certo que a colisão
havida não autoriza o sacrifício integral de nenhum deles, ante o caráter de direito fundamental
a eles inerentes. Veja-se que há um paradoxo na situação descrita, já que a executada recebe
mensalmente seus créditos, o que lhe garante a subsistência, enquanto deixa de quitar valores de
mesma importância para a trabalhadora, que desde muito nada recebe pelo trabalho despendido
em favor da primeira.
Tal situação é contraditória e, frente a tal realidade, o próprio
legislador ﬂexibilizou a proteção oferecida aos proventos e salários, conforme se afere no art.
833, § 2º, in verbis:
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Art. 833. São impenhoráveis: [...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de proﬁssional
liberal, ressalvado o § 2º;
(...)
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
A análise ao acervo documental do feito não permite que se chegue
à conclusão de que a penhora havida inobservou os ditames legais.
O extrato de ID b0330aa, do mês de maio de 2020, aponta o
recebimento do “CRD BEM” no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), seguido
de um saque no importe de R$900,00 (novencentos reais), pressupondo-se que esta quantia foi
sacada pela executada para fazer frente as despesas do mês. Do saldo remanescente, após mais
algumas compras a débito realizadas pela insurgente, foi que se procedeu à penhora de R$59,00
(cinquenta e nove reais).
Portanto, observado o princípio da isonomia à vista do padrão de
renda da executada, não se pode concluir que o bloqueio do crédito perpetrado em desfavor da
executada comprometa o núcleo mínimo de sua subsistência.
Destaco que a legislação permite que tal quantia alcance o patamar
de 50% da renda recebida, conforme observa pelo teor do §3º do art. 529 do CPC:
Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar,
diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação
do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia.
[...]
§ 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito
objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas
do executado, de forma parcelada, nos termos do deste artigo,
contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por
cento de seus ganhos líquidos.
É nesse sentido que se posiciona o c. TST, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA INCIDENTE SOBRE GANHOS PERCEBIDOS
MENSALMENTE PELA IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO
EXARADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. ARTIGO 833,
IV E § 2º, DO CPC DE 2015. OJ 153 DA SBDI-2 DO TST.
LEGALIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato
judicial, exarado na vigência do CPC de 2015, em que determinado
o bloqueio de numerário em conta corrente da Impetrante. 2.
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A Corte Regional concedeu parcialmente a segurança para limitar
a ordem de bloqueio de valores ao percentual mensal de 10% dos
créditos mensais recebidos pela Impetrante. 3. A norma inscrita
no § 2º do artigo 833 do CPC de 2015, ao excepcionar da regra
da impenhorabilidade as prestações alimentícias, qualquer que
seja sua origem, autoriza a penhora de percentual de salários e
proventos de aposentadoria com o escopo de satisfazer créditos
trabalhistas, dotados de evidente natureza alimentar. De se notar
que foi essa a compreensão do Tribunal Pleno desta Corte ao
alterar, em setembro de 2017, a redação da OJ 153 da SBDI-2,
visando a adequar a diretriz ao CPC de 2015, mas sem interferir
nos fatos ainda regulados pela legislação revogada. Portanto, a
impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC de
2015 não pode ser oposta na execução para satisfação do crédito
trabalhista típico, devendo ser observado apenas que o desconto
em folha de pagamento estará limitado a 50% (cinquenta por
cento) dos ganhos líquidos do devedor, na forma do § 3º do artigo
529 do mesmo diploma legal. 4. No caso, concedida a segurança
para limitar a penhora a 10% dos créditos recebidos mensalmente
pela Impetrante, não há falar em reforma do acórdão recorrido, pois
o percentual do bloqueio encontra-se dentro do parâmetro legal
(art. 529, § 3º, do CPC de 2015). Recurso ordinário conhecido e
não provido. (TST - RO: 1783420185130000, Relator: Douglas
Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 17/09/2019, Subseção II
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT
20/09/2019)
Neste contexto, portanto, conforme os preceitos legais citados, não
é razoável a proteção integral da devedora, mediante a impossibilidade absoluta de penhora
de valores de origem alimentícia, ante a natureza alimentar da execução movida, ainda mais
considerando o lapso temporal transcorrido no qual o obreira busca a satisfação de seus
direitos, inobservados por sua ex-empregadora.
Assegurando, então, a efetividade da prestação jurisdicional de
forma, inclusive, a impedir o descrédito do Judiciário, mantenho as penhoras realizadas pelo
Juízo de origem até a quitação da execução, na forma por ele determinada.
Diante do patente respaldo legal da decisão que determinou a parcial
constrição dos rendimentos da executada, a decisão proferida, nesse ínterim, não merece
reforma.
O recurso não prospera.
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III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do agravo de petição e, o mérito, nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.
Acordam os Desembargadores Federais da 2ª Turma do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer do agravo de petição.
No mérito, negar provimento, nos termos da fundamentação.
CARLOS NEWTON PINTO
Desembargador Relator
rssb.03082020.cn
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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1. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PANDEMIA DA COVID-19. SAÚDE DOS EMPREGADOS.
PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DAS OBRIGAÇÕES. A
obrigação determinada ao impetrante em primeiro grau se mostra custosa
e pouco efetiva, violando o princípio da proporcionalidade. Ademais, a
medida que impõe o exame agride os direitos fundamentais dos
trabalhadores. Desta feita, considerando a ausência de amparo técnico e
científi
f co para a aplicação periódica de testes para COVID-19 aos
fi
bancários, verifi
fi
f ca-se a probabilidade do direito do impetrante e a
necessidade de que sej
e a suspensa a decisão atacada. Também se evidencia
ej
o perigo da demora, nos custos desproporcionais da medida.
2. Agravo regimental conhecido e provido.
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T abalho substituta na Segunda Vara do Tr
T abalho de Mossoró que
concedera tute
ajuiz
iz
o SI
SIN
NDI
DICA
TO DOS TRABA
LHADORES
ttella antec
t iipada em ação civil
il coletiva
va a
i ada pelo
NDIC
CAT
T
EM EMPRESAS DE CRÉDI
CRÉDIT
RÉDIT
TO
O DE MOSSORÓ E REGIÃO - SI
SIN
NTE
NT
TEC.
C
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Na decisão agravada prof
N
ofe
of
ferida no Mandado de Segurança impetrado
pelo
o Banco (ID 1d3983b), fo
lmen
te a liminarr para, mantida a decisão identificada como
f i def
defe
ferida parcialmen
l
ato coa
coator,
r,
medi
r no tocante à determinação da imedi
med ata submissão dos empregados em atividade ao teste ali
previsto, "s
odi
dias pa
para a repe
epetição
ção dos
do exames,, que fi
ficam .subordi
di
" ustarr a periodi
od cidade
dade de 21 d
d nados à
ocorrência de sintomas
omas ou existência
a de prescrição
p
ção médi
médi
oma
éd ca."
Alegou, o banco agravante
e (Id bc87
bc87fff5a),
5a), que a liminarr concedi
concedida, ao
determinar a primeira testagem para a COVID-19 de seus empregadoss,, é med
medida que não está
respa
rma
sspaldada na legislação, e nas norma
rmas
mas recentes edit
editada
itadas para combaterr a propagação do COVID-19,
até porque não exis
esse ob
objetivo e, porr outro lado, por fa
lta de insumos
iiste solução pré-constituida para
ae
f lt
para tanto
o no E
Estado do Rio Grande do No
N rte, mencionando inf
nfo
nf
formações di
d vulgada
lgadas
lgada
gadas pelo Laboratório
Cen
LA
EN
N).
). Argumen
tou que a prescrição de exames é ato
médico, regulado
C tr
t all da Rede Pública
ca ((L
LACE
CEN
r
o méd
llado pela
l
Lei nº 12.842/2013
udi
liz
//2013 não podendo ser substituída
íída por ordem judi
ud cial. Acrescentou que a realiz
li ação de
teste
t s como elemento para verificarr o d
te
diiagnóstico da inf
nffecção,
nf
ecção, não encontr
t a respa
s ldo
spa
do na
nas orientações da
FIOCRU
CRU
CRUZ
RUZ e da ANVISA.
Apontou a criação de um canall de atendi
endi
end mento para o contato de seus
func
ionários que apresentassem sintomas
omas
conffo
iz
uz
f
oma , con
forme as di
d retriz
i es da Fiocruz
u e uma cartilha para
inf
nf
teg
grupo de ris
is
endi
médico
nfo
formações aos empregados integ
tegr
egrantes do g
i co e ainda, o o programa "a
" tendi
end mento
o méd
sem sairr de casa",
diis
iliz
"",, d
ispon
sponibiliz
ili ando a todos os seus empregados e estagiários, independentemente do
plano
rv
emedi
sp
llano de saúde, o serv
r iço de telemedi
emed cina do Hosp
s ita
it l Albertt Einstein.
Argumen
es
rrgumentou que a liminarr concessiva da tes
e tagem dos seus empregados
para o novo Co
C rona vír
í us não se respa
ír
s llda no fumu
spa
f
s boni iuris e no periculum in mora, pois
i as
is
a medi
med das
da
apresentadas pelo Banco reduz
eduzem sobremaneira o perigo
Aduziu que as medi
edu
iigo de dano alegado.
egado. Adu
med das
da estão
em consonância às medi
itá
ecomendadas
as
med das
da sanitá
it rias e de saúde recomendadas
ecomendada pelas
a autoridades competentes e que
não há nenhuma comprovação de que seus empregados, na base territoriall do Sindi
ndi
nd cato dos Bancários
de Mossoró
óe
estão mais
i vulne
is
l ráveis
lne
i ao vír
is
í us.
ír
A rmou que a liminarr deve ser revis
Afi
i ta, por imporr uma obrigação
is
i
igação
sem
previsão no ordenamento juríd
íd
ra
médico e que,
ídi
dico, sem considera
r r que a prescrição de exame é ato
o méd
ademais
medida que põe em ris
is
iis não atende à finalidade a que se propõe, sendo
endo uma med
i co a saúde pública.
Pedi
egr
Ped u assim a concessão integr
eg all da liminarr postulada,
llada, com a revogação
da tute
t la
te
a conced
concedida no process
oce o nº 0000210-10.2020.5.21".
ocess
É o relatório aprovado, que adoto.

Assinado eletronicamente por: CARLOS NEWTON DE SOUZA PINTO - 15/08/2020 21:37:18 - fa67190
http
tt s://p
ttp
://pj
://p
pje.trt21.j
21.
21.jus.br/
.br segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listV
.br/
t iew.seam?nd=
tV
?nd 20062315150996100000006193132
?nd=
Número do processo: 0000199-17.2020.5.21.0000
Número do documento: 20062315150996100000006193132

112

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

"1. Conhec
imento.
C
A empresa
deduziu
pedido de reconsideração da decis
is
a dedu
u ped
i ão, ou Agravo
Regimental se mantida, observando
vando o d
dispo
s sto no art. 173, inciso IV, do Regimento Interno deste
Tr
az
hajja vis
is
is
02//06
DEJT
T,, e a protoco
toco
liz
T ibunall e o praz
a o regimental,
ll,, ha
i ta a ciência da decis
i ão em 02
/06/
06//2020,
2020, DEJ
T
t
li ação
da petição
dia 12
12//06
bc87ff5a).
ção no d
/06/
06//2020
2020 (Id bc87
f5a).
O apelo está subscrito pelo advogado Leonardo Vasconcelos Lins
Fonseca, regulla
Fon
te habilit
habilitado
ado (procu
(procu
ração
ação e sub
ubsttabe
abelleciimenttto
c56a3bff e Id 8aa4bb
8aa4bbfff).
).
larmen
r
r
o (Id c56a3b
vez que estão preenchidos os requisitos da e
esspéc
Uma ve
spécie, conheço do
Agr
Ag avo Regimental".
Admissibilidade aprovada, que adoto.

MÉRITO

Ouso divergir de Sua excelência, a Eminente Relatora, fazendo-o nos
seguintes termos:
O SINTEC propôs contra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO
DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO BRADE
SCO S/A, ITAÚ
BR
UNIBANCO S/A e BANCO SANTANDER
R (BRA
BR SIL) S/A "Ação Civil Pública C/C Pedido de Tutela
de Urgência Antecipada",
cujas cópias se encontram no ID ba6285b e seguint
nt
pada", cu
n es.
O pedido principal foi:
t tela de urgência de natureza antecipada, com fundamento no
A concessão liminar da tu
e a determinado de imediato, aos bancos
art. 300, caput, e § 2º, do NCPC, para que sej
ej
reclamados, que submetam os trabalhadores que estão
e
laborando
aborando presencialmente
pre
em
R
RN, Carnaubais-RN,
R
suas agênc
agências nos municíp
pios de Mossoró-RN,
RN,
N, Assú-RN,
RN,
RN,
N, Campo
R
Grande-RN
RN bem assim as demais cidades situadas na região
reg
oeste do Estado do Rio
u o, à testage
Grande do Norte,
e, conforme
confor e abrangência
abrangênc territorial contida em seu estatut
ut
agem
diagnó
agnóstica do COVID-19,
OVID-19, a cada 21 dias
d , enquanto viger o estado de calamidade
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pública no Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus, sob pena de multa a ser
f xada por este juízo;
fi
(...)

Depois de contestada ou não a presente ação, sej
ejam
e
m os pleitos vindicados
JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES nos seguintes term
erm
er os:
onf rm
r ando-se a medida liminar acima pleiteada, condenar os bancos reclamados na
a) Confi
onfi
obrigação de submeter os trabalhadores que estão
e
laborando
aborando presencialmente
pre
em suas
agências nos municíp
agênc
pios de Mossoró-RN,
RN,
R
N, Assú-RN,
RN, Carnaubais-RN,
RN,
RN, Campo
RN,
po Grande-RN
Grande-R
RN
it
bem assim as demais cidades situada
ituada
s na região
reg
oeste do Estado do Rio Grande do Norte,
e,
confor e abrangência
t to,
conform
abrangênc territorial contida em seu estatu
tu
o, à testage
agem diagnó
agnóstica do
COVID-19,
OVID-19, a cada 21 dias
d , enquanto viger o estado de calamidade pública no Brasil em
er ffixada por este juízo
decorrência da pandemia do coronavírus, sob pena de multa a ser
(grifei).

O ato coator se encontra no ID bd1c433 e consubstancia-se em
m decisão
liminar da 2ªª Vara do Trabalho de Mossoró
oró que determinou:
de
a, def
u ela requerida, eis que presentes a
Desta forma,
defiro a antecipação dos efeitos da tut
ut
probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC,
determinando que os reclamados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO
BR SIL S/A, BANCO BRADE
BR
BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRA
SCO S/A,
R (BRASIL) S/A submetam os seus
ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO SANTANDER
empregados que estej
e am trabalhando presencialmente em suas agências localizadas nos
ej
Municípios abrangidos pela área territorial de representatividade sindical do SindicatoAutor, a testage
agem para diagnó
d agnóstico do COVID-19 a cada 21 dias,, enquanto
enquan estiver em
vigor
gor o estado
e
de calamidade
dade pública
púb
sanitária em território brasileiro,
ro, decorrente
decorren da
pandemia do novo coronavirus,, sob
pande
ob pena de incidência de multa diária no valor de R$
er rever
1.000,00, limitada a 30 dias,, a ser
revertida em favor do ente sindical.

O ora impetrante ingressou com
m o presente Mandado de Segurança com
Pedido de Liminar alegando violação de direito líquido e certo e perigo na demora.
Arguiu, em síntese: que esta obrigação não tem escopo legal; que a
prescrição de exames é ato do médico e não pode ser ordenada sem escopo legal; que as indicações
of ciais contemplam apenas a testagem de pessoas com sintomas; que não é tarefa fácil conseguir
ofi
exames em grande volume; que o alto custo e baixa efetividade tornam a ordem judicial
desproporcional; e, que já disponibiliza aos seus empregados "consultas virtuais", tendo afastado
todos aqueles que estão em grupos de risco do trabalho presencial, determinando
offiice.
o o home off
A Excelentíssima Desembargadora Relatora apreciou o pedido de Liminar
no ID 1d3983b, concluindo:
Diante do exposto, DEFIRO, em part
par e a liminar pleiteada, para manter a decisão
ão quanto
quan
er inação
à determ
erm
nação da imediata submissão dos empregado
pregados em ati
a vidade ao teste ali prev
previsto,
e sustar
ar a periodicidade
per
de 21 dias para a repetição
repe ção dos
do exames,, que fficam subordinados
à ocorrência de sintomas ou existência
a de prescrição
pre
ção médica.
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A decisão da liminar deste mandado de segurança, ao determiinar a
testagem inicial de todos os empregado
mpregados, adotou posição geral, amp
mp
zações
m
m la, sem atentar às individualizaçõe
necessária à questão.
Impor
m
mporta destacar que a liminar, da forma como colocada, determina ao
Banco impetrante que obrigue seus empregados a fazer exame médico e a lhe exibir os resultados, sem
considerar as violações às liberdades fundamentais dos trabalhadores.
art. 5º, II, CF/1988,
afirma que ning
ém
O ar
1988, af
nin uém
é será obrigado
iigado a fazerr ou
deixa
ixa
is
235-B
B,
i r de fazerr alg
l uma cois
i a senão em virtude de Lei, exceto em raras hipóteses como no art.
tt.. 235B,
VII
verbii gr
VII,
II, CLT,
C
gratia:
"(...) VII -submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90
(noventa)
(noven
a) di
dias e a progra
programa de control
con le de uso
u o de droga e de bebi
bebida al
alcoó
coóli
lica, instit
tituíído
ua a
pelo empregador, com sua
ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 (dois) anos e 6
e ffim o exame obrigatório previsto na Lei no
(seis) meses, podendo ser utilizado para esse
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado
nos últimos 60 (sessenta) dias.
ág afo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de
Parágr
ágr
t le de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII será considerada incontro
tro
er os da lei. (...)"
fração disciplinar, passível de penalização nos term
erm

Port
ortanto, a Lei excepcionalmente permite se obrigue o empregado a
or
realizar exames médicos. E quando o faz, determina-o em expressa previsão, caracterização e
tipifi
fficação no disposto normativo. Pensar o contrário ofenderia o direito à própria liberdade do
cidadão
ão (art. 5º, caput, CF
CF/1988). Este é um dos fund
f
amentais motivos de só se obrigar ao exame
médico se o cidadão apresentar os sintomas.
Na mesma toada, a apresentação dos resultados dos exames ao
empregador viola os direitos constituc
titucionais de proteção à intimidade e à vida privada consoante se
tit
encontra
ttra no disposto normativo do art. 5º, X, CF/1988.
Em relação ao juízo de proporcionalidade da medida, tenho que a
testagem
m em massa para o COVID-19 apresenta diversas difi
f culdades técnicas, representa alto custo para
fi
o impetrante e produz resultados inexatos, para dizer o mínimo. Pois, não guarda qualquer
proporcionalidade.
No mesmo sentido, o Exmo. Desembargador
mbargador José Barbosa mencionou em
m
sessão o parecer do setor médico deste Tribunal (SEAMO), no PROAD 1721/2020, que emba
m sou a
mba
re eição, pela Presidência deste Tribunal, do pedido de aquisição de testes de COVID-19, para aferir a
rej
entre servidores e magistrados, formulado pela AMATRA21
RA21
:
propagação da doença en
R
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"- Aquisição de testes para COVID-19: o corpo médico informa que tal medida não
é apropriada. Considerando que a taxa de erros para estes testes é relativamente
alta (em torno de 30%), considerando que na atual conjuntura a obtenção mesmo
f cultada, considerando também, que devido à alta
desses testes está muito difi
fi
procura, o valor de aquisição está muito alto (em torno de R$ 250,00) e, em caso de
aquisição, o justo seria testar toda a força de trabalho do Tribunal Regional do
to ffinanceiro
Trabalho da 21ªª Região, gerando uma demanda de serviço e um custo
or ffim, considerando que os casos com características de sinais de COVIDirreal e, por
19 estão sendo testados na rede pública de assistência à saúde;"

Neste aspecto, conforme mencionado pelo impe
mpetrante, somente se pode
m
esperar resultados mais confi
conf áveis após 7 (sete) dias de sintomas, não havendo sentido em
m ordenar uma
testagem
m coletiva
va que abran
abranja també
m m os assintomáticos.
mbé
Embora represente perigo, o cidadão assintomático não pode ser
tomado como regra. Se assim fosse nem teríamos profi
rof ssionais de medicina tratando COVID-19 e
rofi
muito menos profi
rofissionais de enfermagem que se apresentassem em boas condições de saúde
rof
porque a regra seria o assintomático. Non sense.
A Medicina não é e nunca foi uma ciência exata. Até poderá ser um
m dia,
porém
m o único critério universalmente utilizado medicinalmente para detecção e diagnóstico de doenças é
a avaliação clínica, que nesta hipótese é a sintomatologia inicial. Sem essa prévia prática, poder-se-á
estar cometendo violações a direitos constitucionais e ofender-se o princípio da legalidade, insculpido art.
5º, II, CF/1988, que cito, novamente, para rememorar, e. g.:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;

Vale ressaltar que nem mesmo aos médicos e outros prof
profissionais da
saúde,
aúde, que estão
e
na linha de frente em direto comba
m te
mba
e à doença e de extremo
ex
contat
a o próximo
at
próx
, nem a
eles, repito, têm sido ofertados, o que dir-se-á impo
mpostos,, exa
exames para diagnóstico de COVID-19 sem a
m
existência de sintomas prévios ou indícios de contaminação.
A Excelentíssima Desembargadora
m
mbargadora
Relatora achou por bem conceder
parcialmente a segurança para modular os efeitos da liminar, mantendo a espéc
pécie do exame,
e, mas
diminuindo sua
ua periodicidade
per
.
Contrariamente, seria melhor adotar a tese no sentido de alterar a espécie
do exame e AUMENTAR sua periodicidade
e, det
deter
erm
miinando
nando ao iim
mpetran
mpe
trantte
e que, DIARIAMENTE, a
cada ingresso de seus cidadãos trabalhadores presenciais ao trabalho, proceda à aferição da
temperatura (à distância), juntamente com a aferição por aparelho de
e oximetria para aferição do
nível de saturação de oxigênio no sangue (devidamente higienizado a cada uso).
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Desta maneira, se evitariam
m a difi
f culdade e os custos do exam
fi
me do
COVID-19 e se aumentaria
eficácia para uma rápida e pontual detecção da doença, o que se
afigura
a a ef
e af
mais proporcional. Também
ais do
ém fficariam ressalvados e resguardados os direitos constituciona
cidadão trabalhador, permitindo-se, com mais certeza, que em caso de indícios da doença, de
forma mais razoável, aí sim, cogitar-se do exame para diagnóstico do vírus, como também não
poderia haver qualquer negativa do cidadão à sua realização.
Além
m disto, contornar-se-iam as barreiras jurídicas existentes na decisão
que buscava obrigar os empregado
mpregados a se submeterem involuntariamente a exames e apresentar os
m
resultados ao empregador; garantir-se-ia o respeito ao constituc
titucional direito personalíssimo de liberdade
tit
de manifestação e de escolha dos trabalhadores, o direito à intimidade e à privacidade (se estou bem,
porque devo fa
tituc
faz
azerr o exame se não quero?), bem
m como se abrigaria claramente o princípio constituc
tit ional
da legalidade.
Ad argumen
r
rgumen
tandum tantum, é de se destacar que a Ação Civil Pública
nem mesmo deveria ter sido
admitida pois,, da for
forma como proposta, está a se dirigir e postular direitos
do ad
individuais heterogêneos e aleatórios, pois, embora a causação do contágio possa ser de extensão
coletiva, gerando a compreen
mpreensão aparente de homogeneidade coletiva, sua apreensão e exercício não se
m
expressam homogeneamente e demonstram efeitos completamente heterogêneos e dependentes da
fi
f siologia de cada cidadão-trabalhador, portanto aleatórios, o que retira qualquer supedâneo a uma
eventual propositura para sua
configuração tida como de natureza pública em cuj
ua conf
cu os direitos
pretensamente postulados tampouco se apresentam como de natureza homogênea. A ação não o é. E os
direitos não o são.
Considerando a ausência de amparo
mparo técnico e científi
fi
m
f co para a aplicação
periódica de testes para COVID-19 aos bancários, verifi
mpe
ffica-se a probabilidade do direito do impe
m trante e a
necessidade de que sej
ej
e a suspensa a decisão atacada, inclusive a astreinte arbitrada (em favor do Sindicato
e não em benefí
benef cio do trabalhador). Bem como evidencia-se o perigo da demora nos custos
desproporcionais da medida.
Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para
suspender a ordem judicial de aplicação periódica de testes de COVID-19 aos empregados do BANCO
em atuação
RN e região, exarada na Ação Coletiva nº 0000210ttuação nas agências bancárias de Mossoró/RN
R
10.2020.5.21.0012 (ATOrd), até o julgamento da ação coletiva ou desta ação mandamental.
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe provimento
para conceder a tutela de urgência pleiteada para suspender a ordem judicial de aplicação periódica de
testes de COVID-19 aos empregados do BANCO em
RN e
m attuação nas agências bancárias de Mossoró/RN
R
região, exarada na Ação Coletiva nº 0000210-10.2020.5.21.0012 (ATOrd), até o julgamento da ação
coletiva ou desta ação mandamental, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Isto posto, na 4ª Sessão Extraordinária realizada nesta data por
videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador
m
mbargador
Bento Herculano
ano Duar
Duarte
Neto, com
m a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria do Perpétuo Socorro
Wanderley de Castro (Relat
a ora), Carlos Newt
at
New on Pinto, Eridson João Fernandes Medeiros, José Barbosa
Filho e Joseane Dantas dos Santos; da Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho
Simonetti, e, ainda, do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Procurador
Regional do Trabalho Xisto Tiago de Medeiros Neto,
ACORDAM os Desembargadore
m
mbargadore
s do Trabalho e a Juíza Convocada do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer do agravo regimental
interposto e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento para conceder a tu
t tela de urgência pleiteada para
suspender a ordem judicial de aplicação periódica de testes de COVID-19 aos empregados do BANCO
em atuação
RN e região, exarada na Ação Coletiva nº 0000210ttuação nas agências bancárias de Mossoró/RN
R
10.2020.5.21.0012 (ATOrd), até o julgamento da ação coletiva ou desta ação mandamental. Vencidos os
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Desembargadore
mbargadores Maria do Perpétuo
tuo
Socorro Wanderley de Castro (Relatora), Eridson João Fernande
ernandes
m
t
Medeiros e Joseane Dantas dos Santos, que, nos termos do voto da primeira nominada,
nada, negavam
negava
provimento ao agravo regimental.
Obs.: Em
m razão de empate no score de votação, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente votou, acompanhando a divergência.

Ausentes, justifi
fficadamente, os

Excelentíssimos Senhores Desembargadore
m
mbargadore
s Ronaldo Medeiros de Souza, Auxiliadora Rodrigues e
Ricardo Luís Espíndola Borges, este último por motivo de suspeição. A Excelentíssima Senhora Juíza
Isaura Maria Barbalho Simonetti encontra-se convocada sob a égide da Resolução Administrativa TRT21
n. 056/2019. Sustentação oral pelo Excelentíssimo Representante do Ministério Público, que se
manifestou pela manut
anu enção da decisão comba
anut
m tida e pelo Dr. Leonardo Vasconcelos Lins Fonseca, OAB
mba
/DF 40.094, em favor do agravante. Justifi
f cativa de voto vencido pela Excelentíssima Desembargadora
fi
m
mbargadora
Mar
ariia do Perpe
erpettuo Socorro Wanderl
Wanderley de Castro. Acórdão de Reda
edattor pel
pelo Excel
Excelen
entí
tíss
ssiimo
Desembargador
m
mbargador
Carlos Newton Pinto.
Sala de Sessões, quinta-feira, 30 de julho de 2020.
(Firmado por assinatura digital, conforme Lei n. 11.419/2006)

MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE
CASTRO
Relatora

VOTOS

Voto do(a) Des(a). MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE
CASTRO / Gabinete da Presidência

O agravo regimental foi interposto contra a decisão de parcial deferimento
da liminar postu
tu
mpe
t lada pelo banco impe
m trante na ação de segurança.
O Mandado de Segurança foi impetrado pelo banco contra
ttra ato judicial
concessivo de tu
mpregado
s do Banco para
t tela cautelar antecipada com
m determinação da testagem
m dos empregado
m
diagnóstico do COVID-19 a cada 21 dias, enquanto estiver em
m vigor o estado de calamidade decorrente
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da pandemi
pande ia Coronavírus,, ob
objeto da Ação Coletiva
ajuizada pelo
va nº 0000210-10.2020.5.21.0012, a
Sind
ndicato dos Trabalhadores em
m Empre
m sas de Crédito de Mossoró e Região (SINTEC) contra o
impe
petrante e outros. O cerne da argumentação do Banco consiste na inexistência de previsão no
ordenamento jurídico, e de cabimento científi
fi
f co para a medida; assim, requereu a concessão da liminar,
com
m a suspensão da tu
t tela concedida pela d. autoridade coatora.
Na decisão
ão ob
objeto do agravo ora em
m análise, foi concedida, em
m parte, a
liminar requerida no Mandado de Segurança, para o que foram
m expostos os seguintes fundamentos (ID.
d7d8e34 ):
"(...)
A apreciação da liminar, nesta ação mandamental, exige a verifi
f cação da
fi
presença dos requisitos da relevância do direito invocado e da possibilidade de dano irreparável, ou de
difí
outra parte, tais requisitos devem ser cotej
ej
ffícil reparação. De ou
e ados com os que são exigidos para a
concessão da tut
u ela de urgência, correspondentes à probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
ut
resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, CPC.
O ato impugnado
mpugnado aponta a presença dos requisitos da tu
m
t tela de urgência:
como probabilidade do direito a relativa
certeza quanto à verdade dos fatos e como perigo de dano um
va cer
risco concreto, atual e grave potencialmente apto
prejudicar o direito
afirmado pela
o a fazer perecer ou a pre
o af
parte porque o labor dos traba
lhadores bancários os expõe a intenso contato com
t
m o público usuário dos
serviços prestados pelas institu
tit ições fi
titu
f nanceiras, e desse modo a elevadas taxas de riscos de
contaminação de enfermidades infecto-contagiosas, notadamente ao novo coronavirus Sars-Cov - 19.
Fundamentou que os serviços bancários são essenciais o que impõe
mpõe aos empregadores a adoção de
m
medidas para aumentar a proteção e fornecer segurança aos seus empregados e que a comunidade
científi
cut
ffica discut
cu e protocolos e, entre as sugestões, consta a necessidade de intensa testagem
m da população,
com
ito de monitorar o controle da pandemia de COVID-19. Concluiu que a testagem
m o ffit
m rotineira dos
empregado
mpregados em
controle ou avanço da doença entre
m
m regime presencial constitui form
for a de monitorar
orar o con
ttre eles
e contribui para u
um melhor controle da salubridade do amb
mb
m iente de labor, notadamente quanto à
celeridade na identifi
f cação de eventua
fi
t is contaminações e contro
tua
t le da velocidade de contágio.
tro
Ora, com a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, foram
previstas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor
mpor
tância internacional
m
em
m decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19), destacadamente, conforme seu art. 2º,
isolam
amento
quarentena e, ainda, no art. 3º além
a
o e quaren
m dessas, a determinação de realização compulsória de
exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinações ou tra
t tam
a entos médicos
am
específi
fficos.
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O exame da questão deve ser feito segundo o princípio constituc
tituc
tit ional da
proteção e preservação da saúde, e o enunciado de que o direito à saúde é um
m bem de todos e direito
social conforme os arts. 6º e 196 a 200, da Constitu
titu
o por
tit ição da República, devendo o Estado garanti-lo
meio de políticas sociais e econômicas pertinentes à sua promoção, proteção e recuperação. Nesse
particular, tem-se a horizontalidade dos direitos sociais e, de outro, o norteamento pelo princípio da
precaução em
m que, na incerteza de o evento lesivo ocorrer, deve-se privilegiar medidas para que eles não
ocorram. Ademais disso, adverte-se para a responsabilidade social da empre
m sa, que tem
mpre
m a assunção dos
riscos decorrent
decorren es da própria atividade produtiva e deve assegurar um meio amb
m iente de trabalho
mb
saudável.
Depara-se uma situação
ituação
surpreendente e de grande complexidade, em que
it
avultam
m debates e inquietações, tanto na área científi
f ca, como na área jurídica, instada pelo
fi
o o conf
conflito
enttre di
diversos d
diireit
itos funda
fundamenttaiis na for
forma da saúde
aúde e intteresse colleti
tivo
vo e da propri
propriedade parti
particullar.
Mas, como
o decorre do conf
conflito entre princípios conform
confor e Alexy, deve-se
e ffirmar a conclusão mediante o
princípio da proporcionalidade e seus sub-princípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito (ponderação).
Ora, a pandemia do coronavírus reconhecida pela Organização Mundial
da Saúde, e a constatação da infecção humana em massa, necessita de medidas de saúde pública efetivas
para enfrentamento. Nessa toada, també
m m as empre
mbé
m sas estão subordinadas às medidas para mitigar os
mpre
efeitos da situação
ituação e contribuir para a redução da chamada curva de contam
am
it
a inação o que implica a adoção
dos meios possíveis para a preservação da saúde de seus empregados o que se agrava quando se trata de
atividades que envolvendo contat
ato com
ej
am
a
m o público, ensej
e am maior exposição a eventua
ttual contam
a inação,
haj
titu
ha a vista que, na Constitu
tit ição da República é assegurado, como direito social, a redução de riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
(art. 7º, inciso XXII).
egurança (ar
Na pretensão em exame, o impe
m trante visa a afastar a submissão a
mpe
promover a realização em seus empregado
mpregados dos testes sobre a contaminação, ou não, como determinado
m
na decisão que constitui o ato coator. Todavia, essa medida se
e af
afigura pertinente e equilibrada,
considerando o direito subj
ubj
mb
lho
ub etivo à saúde, o dever do empregador de assegurar meio amb
m iente de traba
t
hígido e o princípio da precaução. Não constitu
tit i negação do direito à livre iniciativa da parte impe
titu
m trante,
mpe
porque a premência da saúde dos empregado
mpregado
s se mostra relevante, ante as incert
ncert
m
ncer ezas que pairam sobre as
medidas adequadas ou efetivas, ainda que parte delas já estej
e a sedimentada. Retomando as lições de
ej
Robertt Alexy, quando os princípios estão em colisão, alguns deles terão que ceder aos outros, sempre
considerando que, nos casos concretos, os princípios têm diferentes pesos e que prevalecem
m os princípios
com maiores pesos.
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Colocada essa premissa e pois a inexistência de requisitos da liminar (art.
7º, III, Lei
Le 12.019/2009) considera-se que a reiteração dos exames, isto é a periodicidade de 21 dias para
a tesstagem
m para diagnóstico do COVID-19, deve ser conciliada com
m a realização de testes quando
verifi
ituaçõe
s indicativas de ocorrência de contaminação e conseqüente passagem
fficadas as situaçõe
it
m do
empregado
mpregado à situação de infectado. Com
m
m efeito, estabelecida em
m dado momento, isto é em 15 de maio de
2020 data da decisão a ocasião para a realização do primeiro teste, e decorrente verifi
f cação da condição
fi
de higidez, ou não, dos empregados que estej
ej
e am trabalhando presencialmente nas agências bancárias, a
partir de então, a constatação
enfermidade será feita mediante a ocorrência da sintomat
at
ação da enfer
a ologia ou
prescrição médica.
Diante do exposto, DEFIRO, em parte a liminar pleiteada, para manter a
decisão quanto à determinação da imediata submissão dos empregado
m
mpregado
s em
m atividade ao teste ali previsto,
e sustar a peri
period
odiicidade de 21 di
dias para a repeti
repetição
ção dos
dos exa
exam
mes, que ffiica
cam
ubordiinado
nadoss à ocorrênci
ocorrência de
m .subord
sintomas ou existência de prescrição médica."
Verifi
ffica-se, pois, que, na decisão agravada, foi considerado que os
requisitos para a concessão da tu
t tela de urgência, correspondentes à probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do ar
art. 300, caput, CPC tinham
nham
nha sido abordados
pela d. Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Mossoró, que entendeu haver a probabilidade do direito
pela relativa certeza quanto à verdade dos fatos e o perigo de dano, no risco concreto, atua
t l e grave
tua
potencialmente apto
prejudicar o direito
afirmado porquanto os traba
lhadores
o a fazer perecer ou a pre
o af
t
bancários são expostos a intenso contato com
m o público usuário dos serviços prestados pelas instituições
fi
quanto ao coronavirus Cov f nanceiras, e desse modo a acentuado
ttuado risco de contaminação no caso, isto
o é, quan
19.
Desse modo, a decisão que constitu
tit i o ato coator se alinha à garantia
titu
constitucional do direito à saúde em
m vista da obrigação do empregador de assegurar meio amb
m iente
mb
salubre de traba
t
lho, com
m ênfase no princípio da precaução.
Note-se que os argumentos quanto a eventua
tua
t is riscos da realização de
testes e, de outro lado, sua escassez no mercado, têm
m nítidos contornos fáticos imprópr
m
mprópr
ios ao â
âmbito do
Mandado de Segurança até porque lhes faltou a demonstração mediante prova préconstitu
titu
tit ida, enquanto,
por ou
outro lado, as disposições legais sobre a pandemia determinam
m notifi
f cação compulsória, de modo que
fi
se sobrepõe a questão da saúde pública à alegação de eventua
ttual violação ao direito à intimidade do
empregado.
mpregado. De afastar também
m
m a alegação de que a prescrição de exames é ato médico, pois se tem em
consideração os artigos 4º e 5º da Lei nº 12.842/2013, e, destacadamente por não se tra
titu
t tar de substitu
tit ição
do ato e sua realização, a ser feita
forma adequada e regular. Ademais disso, manej
anej
a de for
ane ar a garantia da
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intimidade é negá-lo, radice, mediante mera retórica. Privacidade é para defesa da pessoa
oa e não, para ser
brandida contra ela pelo empregador
No contexto atua
tua
a, a
t l, dadas e os parcos conhecimentos sobre a pandemia,
testagem
fi
ajudando
m vem sendo propagada como meio para identifi
f cação rápida, ou precoce, de sintomas,, a
assim
m em eventua
t l tratamento que se torne necessário. Mais a mais, é de conhecimento público a
disponibilidade, atual, de meios de testagem, inclusive neste Estado, em
m que é disponibilizada para vários
grupos. Da mesma
a for
forma, é público e notório que a testagem vem sendo intensifi
f cada para a proteção da
fi
população, como se vê dos serviços feitos nesta Capital para esta
a ffinalidade e é tanto mais evidente,no
caso, em
profissionais expostos ao contato com
m que se trata
a de prof
m os usuários dos serviços bancários. Não se
pode desconhecer o principio da precaução que tem
m previsão constituc
tit ional e impõe que, na dúvida,
tituc
sej
e am
ej
m adotadas as medidas máximas. O desconhecimento desse principio já levou a outras situaçõe
it
ituaçõe
s
gravess, rel
grave
relati
tiva
vass a ví
víru
russ, ant
anter
eriiore
oress, poi
pois o pri
princ
nciipio tem preeminênc
nênciia na es
esfera am
ambien
enttal e na es
esfera do
direito sanitário.
Assim, mantenho a decisão proferida qual sej
ej
e a a concessão parcial da
liminar do mandado de segurança.
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ROPS Nº 000026040.2020.5.21.0043
DESEMBARGADOR RELATOR: RONALDO MEDEIROS DE SOUZA
RECORRENTE: GEOFISH BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO EIRELI  ME
ADVOGADO: MARCELO MACEDO PEREIRA
RECORRIDO: FRANCISCO VALENTIM DE BRITO
ADVOGADO: EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE
ORIGEM: 13ª VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN
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ROPS nº 0000260-40.2020.5.21.0043
Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza
Recorrente: Geoﬁsh Brasil Comércio, Importação e Exportação Eireli - ME
Advogado: Marcelo Macedo Pereira
Recorrido: Francisco Valentim de Brito
Advogado: Edvaldo Sebastião Bandeira Leite
Origem: 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN
VOTO EM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
I - Relatório
Trata-se de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo
interposto pelo reclamado Geoﬁsh Brasil Comércio, Importação e Exportação
Eireli - ME, em face da r. sentença proferida nos autos (id. 88e2440 – ﬂs. 52/56)
pelo MM. Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN, a qual, reconhecendo
a revelia e conﬁssão ﬁcta do reclamado, julgou PROCEDENTE a reclamação
trabalhista, condenando a empresa a pagar/fazer, no prazo de 48 horas após o
trânsito em julgado, as seguintes verbas/obrigações: a) pagar ao reclamante
saldo de salário de 14 dias, aviso prévio proporcional, férias proporcionais + 1/3,
13º salário proporcional, FGTS de todo o contrato de emprego, multa de 40%
sobre o FGTS. Para o cálculo deve ser utilizada a remuneração média de R$ 3
mil indicada na petição inicial, devendo ser deduzida a quantia de R$ 800,00
confessadamente recebida pelo reclamante; b) pagar as multas dos arts. 467 e
477, §8º da CLT; c) pagar ao reclamante os reﬂexos da quantia de R$ 1.720,87
mensais não registrados em sua remuneração sobre 13º salário e férias + 1/3 de
todo contrato de emprego; d) pagar honorários advocatícios sucumbenciais de 5%
sobre o valor da condenação (art. 791-A da CLT). Concedidos os benefícios da
justiça gratuita ao reclamante.
Irresignado, o reclamado recorre ordinariamente (id. 54023fe – ﬂs.
63/70), rechaçando a validade da notiﬁcação inicial, sob o argumento de não ter
sido recepcionada por nenhum preposto ou empregado, já que o estabelecimento
se encontrava fechado, face à restrição das atividades provocada pelo isolamento e
paralisação das atividades, por força de normativos legais. Defende, ainda, que ao
tempo do envio da notiﬁcação postal os empregados responsáveis pelo escritório
estavam fora de Natal. Pugna, assim, pelo reconhecimento de vício da notiﬁcação
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postal, com a declaração de nulidade da sentença, afastando-se a revelia decretada,
com o retorno dos autos à vara de origem para restituição do prazo de contestação
para a recorrente.
Decisão de admissibilidade recursal pelo MM. Juízo a quo,
conhecendo do recurso ordinário patronal (id. 3e48090 – ﬂs. 88/89).
Intimado, o autor não ofertou contrarrazões ao recurso patronal.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.
II - Fundamentos do Voto
1 - Admissibilidade
A ré tomou ciência da r. sentença proferida em 19/09/2020 (cf.
consulta ao Sistema PJe). Protocolizado no dia 30/09/2020, é tempestivo o recurso.
Representação regular (procuração no id. 202f8c9 – ﬂ. 40). Depósito recursal
efetuado (id. 0cfb2f8 – ﬂs. 71/72). Custas processuais recolhidas (id. d5f054f –
ﬂs. 86/87).
Recurso conhecido.
2 – Mérito
2.1 – Validade da citação inicial. Afastamento da revelia.
O reclamado rechaça a validade da notiﬁcação inicial, sob o
argumento de não ter sido recepcionada por nenhum preposto ou empregado,
já que o estabelecimento se encontrava fechado, face à restrição das atividades
provocada pelo isolamento e paralisação das atividades, por força de normativos
legais. Defende, ainda, que ao tempo do envio da notiﬁcação postal os
empregados responsáveis pelo escritório estavam fora de Natal. Pugna, assim,
pelo reconhecimento de vício da notiﬁcação postal, com a declaração de nulidade
da sentença, afastando-se a revelia decretada, com o retorno dos autos à vara de
origem para restituição do prazo de contestação para a recorrente.
O Juízo de origem, no ponto, assim decidiu:
“
(...)
Apesar de devidamente citada (ﬂs. 29/32), a
reclamada não apresentou defesa no prazo
legal, mas apresentou manifestação suscitando a
nulidade da citação promovida pelos correios (ﬂs.
41/43).
126
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Para tanto, alegou que “não se encontra a
constatação do efetivo recebimento desta pela
empresa Reclamada, uma vez que durante
o período 15 de junho a 06 de julho/2020, o
escritório da empresa se encontrava fechado,
considerando o Decreto Legislativo de n.06/2020,
do Congresso Nacional, que estabelece o estado de
calamidade pública no país, em razão da pandemia
do COVID-19 e com isso a empresa Reclamada
reduziu o quadro de funcionários e a Gerente
Administrativa que se encontrava respondendo
pelo escritório havia viajado ao Porto de Vitória, e
as diversas correspondências endereças à empresa
foram encontradas colocadas “por baixo da
porta” , não havendo qualquer assinatura no aviso
de AR de qualquer representante ou colaborador
da empresa”.
Nos termos da súmula 16 do C. TST “Presume-se
recebida a notiﬁcação 48 (quarenta e oito) horas
depois de sua postagem. O seu não-recebimento
ou a entrega após o decurso desse prazo constitui
ônus de prova do destinatário”.
Assim, caberia à reclamada comprovar que a
notiﬁcação cujo recebimento foi atestado pelos
Correios, não foi assinada por ninguém da
empresa. Ocorre que a reclamada não trouxe aos
autos qualquer prova nesse sentido. Limitou-se
a apresentar as alegações acima mencionadas,
mas não diligenciou aos Correios para trazer aos
autos cópia da notiﬁcação recebida. Além disso,
não comprovou minimamente que a empresa
esteve fechada no período de 15 de junho a 06 de
julho/2020.
Finalmente, apesar de ter sido decretado estado de
calamidade pública no decreto legislativo 06/2020,
a atividade da reclamada (comercialização de
alimentos) foi considerada essencial pelo art.
3º, XII, do Decreto Federal 10.282/2020, não se
sujeitando à impossibilidade de continuidade das
atividades da empresa.
Assim, declaro que a reclamada incorreu em
revelia e conﬁssão ﬁcta. Atente-se que a conﬁssão
ﬁcta é de natureza relativa, não importando em
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

127

presunção absoluta de veracidade das alegações
do reclamante, especialmente se houver prova
nos autos que se contraponha às teses da petição
inicial, conforme art. 844, parágrafos 4º e 5º da
CLT.
(...)”. (id. 88e2440 – ﬂs. 52/53)
No Processo do Trabalho, consoante artigo 841, §1º, da CLT, a citação
é realizada por via postal, expedida para o endereço do reclamado fornecido pelo
reclamante e constante da petição inicial. Não há necessidade de que a citação
ou a intimação sejam pessoais e efetuadas na pessoa do reclamado por meio de
representantes legais, bastando, para sua validade, a entrega no endereço correto.
Ainda, de acordo com a Súmula nº 16 do C. TST, presume-se recebida
a notiﬁcação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem, sendo ônus do
destinatário a produção de prova acerca de vício na citação.
Vale ressaltar que referida presunção de validade da citação é apenas
relativa, de sorte que caberia ao prejudicado apontar vícios para elidi-la com a
produção de prova em contrário, o que não aconteceu nos presentes autos.
A princípio, a ausência de juntada aos autos do aviso de recebimento
não é apta a comprovar a inexistência de citação, porquanto é possível e plenamente
válido o rastreamento da notiﬁcação postal no sítio eletrônico dos Correios.
No caso dos autos, como devidamente certiﬁcado pela Secretaria
da Vara, o documento anexado no id. 6f5c725 – ﬂ. 32, relativo ao rastreamento
da postagem enviada pelos Correios, atesta que a notiﬁcação do reclamado para
apresentação de sua defesa foi devidamente entregue ao destinatário. Diante de
tal certiﬁcação, incumbia à reclamada comprovar o não recebimento da carta AR,
seja por falha dos Correios ou mesmo por dolo de quem eventualmente a recebeu,
ônus do qual não se desincumbiu.
Registre-se, como bem pontuou o magistrado de origem, não haver
restado comprovado, sequer, a alegação de o estabelecimento encontrar-se fechado
por imposição do Decreto Legislativo nº 06/2020, no período de 15 de junho a 06
de julho/2020, haja vista tratar-se de empresa que atua no ramo da comercialização
de alimentos, considerada essencial pelo art. 3º, XII, do Decreto Federal nº
10.282/2020, não se sujeitando, portanto, à impossibilidade de manutenção de
suas atividades.
Ademais, percebe-se que o reclamado se contradiz quando defende
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que suas atividades se encontrariam suspensas no período da entrega da
notiﬁcação inicial, uma vez que junta documento nos autos demonstrando que
seus funcionários estariam em outro Estado da Federação, atuando no descarrego
de embarcação, numa inequívoca demonstração de que a empresa encontrava-se
em plena atividade no referido período de suposta paralisação por imposição legal.
Outrossim, a circunstância de 03 funcionários seus estarem viajando a trabalho
não é indicativo de impossibilidade de entrega da notiﬁcação postal que lhe foi
dirigida, bastando, para sua validade, como já dito em linhas anteriores, a entrega
no endereço correto.
Observe-se que em momento algum o reclamado questiona a correção
do endereço informado pelo reclamante na inicial e para o qual endereçada a
notiﬁcação. Aliás, conforme devidamente comprovado no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica juntado pelo próprio reclamado (id. a61fcdf – ﬂ. 75) o endereço
da empresa permanece o mesmo, não havendo indicativo de alteração.
Dito isto, a ausência de retorno do aviso de recebimento não tem o
condão de conduzir à nulidade absoluta do processo, já que o rastreamento da
postagem indica a devida entrega ao destinatário.
Especiﬁcamente quanto à validade do referido rastreamento e em
convalidação ao entendimento ora exposto, colaciono jurisprudência atual do C.
TST, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE
DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
AVISO DE RECEBIMENTO. COMPROVANTE
DE RASTREAMENTO. VALIDADE. A ausência
de juntada do Aviso de Recebimento aos autos, por
si só, não conﬁgura nulidade da citação, porquanto
é possível aferir sua entrega em consulta ao sítio dos
Correios, tal como registrado no acórdão regional.
Precedentes. Nos termos da Súmula 16 do TST,
“presume-se recebida a notiﬁcação 48 (quarenta
e oito) horas depois de sua postagem. O seu nãorecebimento ou a entrega após o decurso desse
prazo constitui ônus de prova do destinatário.”
Não tendo o reclamado produzido prova nesse
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sentido, constata-se que o v. acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte,
consubstanciada no verbete sumular mencionado.
Incidem, portanto, a Súmula nº 333 do TST e o art.
896, § 7º, da CLT como óbices ao prosseguimento
da revista, a pretexto da alegada ofensa ao art. 841,
§ 1º, da CLT, bem como da suposta contrariedade
à Súmula 16 desta Corte e da divergência
jurisprudencial transcrita. Agravo não provido.
(Ag-AIRR - 388-69.2016.5.05.0003 Data de
Julgamento: 29/08/2018, Relator Ministro: Breno
Medeiros, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
31/08/2018.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA. NULIDADE DA CITAÇÃO. O
Regional consignou a existência de certidão datada
de 14/12/2015 informando código de rastreamento
referente ao comprovante de notiﬁcação que atesta
a entrega da citação ao destinatário no endereço ali
constante, o qual, aliás, é o mesmo informado na
procuração e na notiﬁcação da sentença. Assim,
concluiu pela inexistência de nulidade da citação
pela ausência de juntada aos autos de SEED com
resultado positivo, na medida em que o aludido
comprovante já informa esse resultado, motivo pelo
qual manteve a decisão que decretou a revelia da
reclamada e aplicou a conﬁssão ﬁcta quanto aos fatos
alegados na inicial, já que a parte não compareceu
à audiência una realizada em 8/3/2016, da qual foi
regularmente notiﬁcada. Diante do quadro fático
delineado, cujo teor é insuscetível de reexame
nesta instância superior, nos termos da Súmula nº
126 do TST, descabe cogitar violação dos arts. 5º,
LIV e LV, da CF, 841 da CLT e 238, 239, 248, § 1º,
e 369 do CPC. Agravo de instrumento conhecido
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e não provido. (AIRR - 11745-27.2015.5.01.0283,
Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 24/11/2017)
Pelo exposto, comprovada a devida notiﬁcação do reclamado para
apresentação de defesa, não subsiste a alegação da existência de vício da notiﬁcação
inicial e de nulidade da sentença de origem, mantendo-se a revelia decretada.
Recurso não provido.
III – Dispositivo
Conheço do recurso do reclamado e, no mérito, nego-lhe provimento.
Ronaldo Medeiros de Souza
Desembargador Relator
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RECURSO ORDINÁRIO EM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
N.º 000036523.2020.5.21.0041
DESEMBARGADORA RELATORA: JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
RECORRENTE: GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE
COLETIVO LTDA.
ADVOGADO: OSVALDO DE MEIROZ GRILO JÚNIOR
RECORRIDO: MARCELO DOMINGOS MIRANDA
ADVOGADO: ALLAN KARDEC DE CASTRO GALVÃO
ORIGEM: 11.ª VARA DO TRABALHO DE NATAL
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Recurso Ordinário em Procedimento Sumaríssimo n.º 0000365-23.2020.5.21.0041
Desembargadora Relatora: Joseane Dantas dos Santos
Recorrente: Guanabara Empresa de Transporte Coletivo Ltda.
Advogado: Osvaldo de Meiroz Grilo Júnior
Recorrido: Marcelo Domingos Miranda
Advogado: Allan Kardec de Castro Galvão
Origem: 11.ª Vara do Trabalho de Natal
Contrato de Trabalho. Valores Devidos. Responsabilidade.
Alegação de Excludente. Factum Principis. Não
Conﬁguração. Não se reconhece a situação como factum
principis, para ﬁns de excludente de responsabilidade,
na hipótese em que o ato da administração não implica a
paralisação temporária ou deﬁnitiva do trabalho.
Vistos etc.
Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo interposto por
GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA. de sentença proferida pelo
Juízo da 11.ª Vara do Trabalho de Natal, que julgou procedente, em parte, a pretensão deduzida
nos autos da reclamação trabalhista proposta por MARCELO DOMINGOS MIRANDA,
condenando-a ao adimplemento do valor correspondente aos seguintes títulos: aviso prévio
indenizado; FGTS de abril a junho de 2018 e de março e abril de 2020; multa de 20% do FGTS;
vale alimentação, no importe de R$ 12,14 por dia trabalhado no mês de abril, conforme ﬂ. 121
dos autos; e honorários de sucumbência, no percentual de 5%, calculados sobre o valor total da
condenação (Id. E473099).
A reclamada, em suas razões recursais, defende que, diante do “estado
de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19” e dos
atos e leis editados em sua decorrência, resta sobejamente caracterizada hipótese do factum
principis, consoante preconiza o artigo 486 da CLT”; assevera que, sempre que o empregador
invocar o factum principis, deve ser notiﬁcada a pessoa de Direito Público apontada como
responsável pela medida que restringiu a atividade, para que, no prazo de 30 dias, alegue o que
entender devido, passando a ﬁgurar no processo, pelo que pede a notiﬁcação do Estado do Rio
Grande do Norte, bem como do Município de Natal; argumenta que “o estado de calamidade
decorrente da pandemia da covid-19 não possui as mesmas características de um evento pontual,
ocorrido em apenas um dia ou em curto período de dias, trata-se, o revés, de situação de longa
duração, fato público e notório, encartando-se, pois, nos termos do art. 486, da CLT, uma vez
que própria redação do art. 486, CLT, prevê a natureza excepcional do ato de autoridade e sua
relação direta no encerramento dos contratos de trabalho, provocando repercussões distintas
de acordo com a atividade econômica desenvolvida pelo empregador, e no caso em exame, os
efeitos jurídicos do exercício lícito de uma competência assegurada ao ente público afetou de
maneira gravosa a manutenção do vínculo empregatício entre o trabalhador e seu empregador,
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in casu, afetou de maneira gravosa o vínculo empregatício entre o reclamante e a empresa, ora
reclamada”; informa que, desde a publicação do Decreto Estadual 29.541, de 20 de março de
2020, editado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que as atividades de transporte
coletivo, a qual exerce, vem sofrendo restrições, em face de redução com paralisação em 50%
(cinquenta por cento) da frota/atividade/serviço nos dias úteis e suspensão integral em dias
não úteis; complementa que “se o empregador tiver suas atividades suspensas, paralisadas
ou restringidas, temporária, parcial ou deﬁnitivamente, por ato estatal (Município, Estado e
União), sem que tenha havido de sua parte qualquer concurso direto ou indireto, inclusive
atingindo frontalmente sua atividade e sua situação econômica e ﬁnanceira, como no caso da
empresa, o Estado deverá responder por eventuais custos com rescisão de contratos de trabalho
de empregados da empresa, como o pagamento indenizatório da multa de 40% sobre o saldo
do FGTS e pelo aviso prévio indenizado”; cita jurisprudência a favor do que alega; acrescenta
que não foi precoce (nos primeiros dias após a edição do Decreto Estadual 29.541, de 20 de
março de 2020) a extinção contratual, pois, a despeito de todo o empenho na manutenção
dos empregos, tornou-se impossível a continuidade, sendo determinante o ato da autoridade
pública para o término contratual decorrente dos impactos das restrições aplicadas, decorrendo
na paralisação circunstancial (50%) da frota em dias úteis, além da suspensão integral nos dias
não úteis; ao ﬁnal pede o conhecimento e provimento do seu apelo para que sejam julgados
improcedentes os pedidos oriundos do factum principis (Id. 60F73ae).
Há contrarrazões no Id. 5455A99.
Por se tratar de processo sujeito ao rito sumaríssimo, previsto na Lei n.º
9.957, de 12 de janeiro de 2000, não houve remessa destes autos à Procuradoria Regional do
Trabalho.
É o relatório.
VOTO.

1. Do Conhecimento.
Conhece-se do recurso, porque preenchidos todos os pressupostos objetivos
e subjetivos de admissibilidade.
2. Do Mérito.
2.1. Da Extinção Contratual.
A reclamada, em suas razões recursais, defende que, diante do “estado de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19” e dos atos e
leis editados em sua decorrência, resta sobejamente caracterizada hipótese do factum principis,
consoante preconiza o artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho”; assevera que, sempre
que o empregador invocar o factum principis, deve ser notiﬁcada a pessoa de Direito Público
apontada como responsável pela medida que restringiu a atividade, para que, no prazo de 30
dias, alegue o que entender devido, passando a ﬁgurar no processo, pelo que pede a notiﬁcação
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do Estado do Rio Grande do Norte, bem como do Município de Natal; argumenta que “o estado
de calamidade decorrente da pandemia da covid-19 não possui as mesmas características de
um evento pontual, ocorrido em apenas um dia ou em curto período de dias, trata-se, o revés,
de situação de longa duração, fato público e notório, encartando-se, pois, nos termos do art.
486, da CLT, uma vez que própria redação do art. 486, CLT, prevê a natureza excepcional do
ato de autoridade e sua relação direta no encerramento dos contratos de trabalho, provocando
repercussões distintas de acordo com a atividade econômica desenvolvida pelo empregador,
e no caso em exame, os efeitos jurídicos do exercício lícito de uma competência assegurada
ao ente público afetou de maneira gravosa a manutenção do vínculo empregatício entre o
trabalhador e seu empregador, in casu, afetou de maneira gravosa o vínculo empregatício entre
o reclamante e a empresa, ora reclamada”; informa que, desde a publicação do Decreto Estadual
29.541, de 20 de março de 2020, editado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
que as atividades de transporte coletivo, a qual exerce, vem sofrendo restrições, em face de
redução com paralisação em 50% (cinquenta por cento) da frota/atividade/serviço nos dias úteis
e suspensão integral em dias não úteis; complementa que “se o empregador tiver suas atividades
suspensas, paralisadas ou restringidas, temporária, parcial ou deﬁnitivamente, por ato estatal
(Município, Estado e União), sem que tenha havido de sua parte qualquer concurso direto ou
indireto, inclusive atingindo frontalmente sua atividade e sua situação econômica e ﬁnanceira,
como no caso da empresa, o Estado deverá responder por eventuais custos com rescisão de
contratos de trabalho de empregados da empresa, como o pagamento indenizatório da multa de
40% sobre o saldo do FGTS e pelo aviso prévio indenizado”; cita jurisprudência a favor do que
alega; acrescenta que não foi precoce (nos primeiros dias após a edição do Decreto Estadual
29.541, de 20 de março de 2020) a extinção contratual, pois, a despeito de todo o empenho na
manutenção dos empregos, tornou-se impossível a continuidade, sendo determinante o ato da
autoridade pública para o término contratual decorrente dos impactos das restrições aplicadas,
decorrendo na paralisação circunstancial (50%) da frota em dias úteis, além da suspensão
integral da frota nos dias não úteis; ao ﬁnal, pede o conhecimento e provimento do seu apelo,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos oriundos do factum principis (Id. 8D74436).
De sua parte, na inicial, o reclamante relata que foi admitido pela reclamada
em 24.04.2010, na função de cobrador, tendo como última remuneração R$ 1.266,35 (hum mil,
duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos); acrescenta que foi dispensado em
02.05.2020, sendo indicado como causa do afastamento o artigo 486 da Consolidação das Leis
do Trabalho; diz que percebeu como verbas rescisórias o valor de R$ 821,28 (oitocentos e vinte
e um reais e vinte e oito centavos), sem o recebimento da multa de 40% do FGTS e aviso prévio;
argumenta que o fundamento utilizada para a rescisão contratual - factum principis - somente
ocorre quando houver paralisação temporária ou deﬁnitiva do trabalho, ou na impossibilidade
da continuação da atividade empresarial motivada por ato de autoridade municipal, estadual
ou federal, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o ramo de atividades da reclamada
é considerado como essencial, não sendo interrompido seu funcionamento pelos decretos
governamentais (Id. 60cc426).
Analisando a controvérsia, o Juízo de origem julgou procedente, em parte, a
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pretensão deduzida pela parte autora, oportunidade em que expendeu a seguinte fundamentação
(Id. E473099):
No que diz respeito ao factum principis, a jurisprudência tem
assegurado a linha de que não há sua incidência quando a ação do
poder público visa a resguardar o interesse maior da população,
ou seja, no presente caso, a vida. Nesse sentido, não há qualquer
responsabilidade estatal pelo atual estado de calamidade pública.
As circunstâncias atuais desaﬁam soluções dentro da normalidade,
basta dizer que, na presente data, mais de 137.000 pessoas perderam
suas vidas em razão da Pandemia do Coronavírus, tornando a situação
totalmente atípica aos padrões anteriormente desenvolvidos.
A situação, como dito, envolveu não só um grupo de indivíduos
dentro da sociedade, não se referindo apenas aos trabalhadores da
empresa reclamada, mas sim abarcou, de forma sistêmica, a todas
as pessoas, razão pela qual a Administração Pública teve que tomar
medidas sérias para conter a disseminação que se alastra, ainda, a
cada minuto e faz vítimas aos milhares todos os dias.
Nesse raciocínio, não é possível dizer que a ação Estatal foi a causa
do prejuízo ﬁnanceiro da reclamada, uma vez que a interpretação
aqui deve ser restritiva, entendendo que, para a caracterização do
factum principis, haja tanto a inevitabilidade do episódio frente
a empresa e seus empregados, como a previsibilidade sob a ótica
da administração, o que não houve neste caso. Da mesma forma,
deve haver intenção de prejudicar o diretamente afetado pelo ato,
o que não vemos na condição atual, em que o Poder Público visa a
preservar a vida humana.
Enﬁm, o ente público é tão vítima da pandemia quanto às empresas,
tendo perda de arrecadação, prejuízos em subsídios disponibilizados
e gastos maiores em saúde pública para salvar vidas. Assim, o
interesse patronal de reduzir prejuízos que teve materialmente não
pode, no presente caso, ser repassado à Administração Pública, uma
vez que a intenção dos atos que restringiram a circulação de pessoas
não foi causar dano, nem trazer benefícios ao Poder Público, mas
sim preservar o bem maior do nosso ordenamento jurídico, a vida
humana.
Sem a vida, não há se falar em prejuízo, por isso não enquadro a
causa da dispensa na hipótese do art. 486 da CLT, de modo que
deve ser convertida a dispensa em sem justa causa, condenando a
reclamada no pagamento das seguintes verbas:
a) aviso prévio indenizado;
b) FGTS de abril a junho de 2018 e março e abril de 2020, bem como
multa de 40% sobre FGTS.
No que diz respeito ao vale alimentação de abril, não há nos autos prova
do seu pagamento, razão pela qual condeno a reclamada a realizar a
quitação dos valores conforme a cláusula décima quinta da convenção
coletiva, ou seja, pagar a quantia de 12,14 por dia trabalhado no mês de
abril, conforme ﬂs. 121 dos autos.
Indeﬁro a incidência da multa do art. 477 da CLT, em razão do pagamento
dos valores incontroversos da rescisão dentro do prazo legal.
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Na presente hipótese, a reclamada alega que há uma excludente de
responsabilidade, consubstanciada na crise econômica vivenciada, fato que diz ser público e
notório, invocando para tanto o artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou deﬁnitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ﬁcará a cargo do governo responsável.
O factum principis é o ato da Administração Pública, de natureza
administrativa ou legislativa, que gera a completa impossibilidade de execução do contrato de
trabalho, considerado pela doutrina como espécie do gênero força maior, salientando-se que
não restará caracterizado se o ato da autoridade não impedir absolutamente a continuidade do
trabalho.
Dito de outro modo, veja-se que, da simples literalidade da legislação
transcrita, é possível concluir que, para a caracterização da excludente do factum principis, é
indispensável que o ato da administração implique na paralisação temporária ou deﬁnitiva do
trabalho, com impossibilidade de continuação da atividade.
Em suma, a causa de cessação do contrato supõe impossibilidade absoluta
de continuação do trabalho, não abarcando a situação em que a execução de atividades apenas
se torna mais difícil ou onerosa.
Nesse contexto, relativamente ao caso sob apreciação, deve-se atentar que,
na realidade, o Decreto Estadual n° 29.541/2020, ou qualquer outro de referida Administração
Estadual do Rio Grande do Norte, não obstou a continuidade da atividade empresarial, mas
tão somente, em vista da política necessária de enfrentamento à pandemia ao COVID - 19, por
questões notórias de saúde pública, estabeleceu, em seu artigo 13, que o serviço de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros deveria observar a regra de redução em 50%
de sua frota nos dias úteis e suspensão integral do serviço nos dias não úteis.
Com efeito, em nenhum momento se impossibilitou a continuidade da
atividade empresarial da recorrente, realçando-se que esta, inclusive, ingressou em Juízo com
ação de interdito proibitório em face do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
do Estado do Rio Grande do Norte, apresentando pedido de concessão de tutela liminar, em
razão justamente de risco de interrupção de serviço essencial, o que corrobora a assertiva de
que sua atividade não foi paralisada, sequer temporariamente, não havendo respaldo para a
validação da forma de despedimento levada a efeito.
Nesse sentido, vem decidindo este Regional, em demandas envolvendo a
mesma reclamada, conforme se observa dos arestos a seguir ementados:
RECURSO DA RECLAMADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO
DE
TRABALHO.
COVID-19.
FACTUM
PRINCIPIS.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Para caracterização
do fato príncipe é necessário que o ato da autoridade estatal seja
discricionário e provoque a paralisação temporária ou deﬁnitiva do
trabalho, impossibilitando a continuidade da atividade, nos termos do
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020

137

art. 486 da CLT, o que não ocorre na hipótese. No caso, a atividade da
reclamada não foi paralisada, mas apenas reduzida em decorrência das
ações adotadas pelo Estado para enfrentar a pandemia do COVID-19.
Tais medidas não decorrem do poder discricionário da Administração
Pública, mas do poder-dever do Estado de cuidar da saúde e
assegurar a preservação da vida, envidando esforços para reduzir a
contaminação junto à população. Além disso, não foi inviabilizada
a continuidade da atividade desenvolvida pela recorrente, o que, por
si só, afasta a incidência da teoria do fato do príncipe. (...) Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido.(TRT 21.ª Reg., 1.ª T.,
RO 0000293-30.2020.5.21.0043, Rel. Auxiliadora Rodrigues, DEJT
14.10.2020).
COVID-19. PANDEMIA. RESCISÃO CONTRATUAL COM
REDUÇÃO DOS ENCARGOS RESCISÓRIOS. TEORIA DO
“FACTUM PRINCIPIS”. ART. 486, CLT. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. NÃO HOUVE PARALISAÇÃO
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE
DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA NO DEVER
DE PROTEGER A SAÚDE E A VIDA DOS CIDADÃOS. Para
aplicar a teoria do “factum principis” ou teoria do fato do príncipe,
prevista no art. 486, da CLT, deverão estar presentes os requisitos
de: 1) impossibilidade de continuação da atividade empresarial
decorrente da paralisação da atividade da empresa (temporária ou
deﬁnitiva); 2) discricionariedade na edição de ato normativo ou
legislativo, devendo as indenizações rescisórias trabalhistas serem
transferidas para o ente federativo que lhe haja emitido. Na hipótese
dos autos, não houve discricionariedade nas medidas adotadas para
o enfrentamento da pandemia do Covid-19, pois é dever do Poder
Público, em todas as suas esferas político-administrativas (União/
Estados/DF/Municípios), adotar medidas de salvaguarda da saúde
pública, conforme recomendações da organização internacional
que o Brasil decidiu fazer parte enquanto Estado-membro, a OMS Organização Mundial da Saúde e, bem como, não houve a paralisação
com extinção temporária ou deﬁnitiva da atividade empresarial, mas
apenas a redução das suas atividades pelas medidas de conﬁnamento,
notadamente porque a atividade exercida pela empresa reclamada se
encontra inserida no rol das atividades essenciais, sendo a empresa
concessionária de transporte público municipal, operando no Sistema
de Transporte Público de Passageiros por Ônibus - STPPO do
Município de Natal. (...) Recurso ordinário conhecido e não provido.
(TRT 21.ª Reg., 2.ª T., RO 0000207-88.2020.5.21.0001, Rel. Ronaldo
Medeiros de Souza, DEJT 11.09.2020).
Ainda que tão só esta razão - ausência de paralisação dos serviços - já seja
suﬁciente para afastar a excludente invocada, não se pode deixar de considerar que esta, como
dito, enquadra-se no gênero força maior, que, no texto consolidado, vem prevista nos seguintes
termos:
Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento
inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização
do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.
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§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições,
a situação econômica e ﬁnanceira da empresa não se aplicam as
restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.
Sob essa perspectiva, o certo é que não se enquadra como força maior
a crise ﬁnanceira consubstanciada por medidas de governo de qualquer esfera, que tenha
caráter geral no campo da economia, haja vista que tal possibilidade está dentro de parâmetros
previsíveis, que devem ser levados em consideração por qualquer empreendedor.
Nesse cenário, o não pagamento das verbas rescisórias por alegada crise
ﬁnanceira não se caracteriza como acontecimento inevitável em relação à manifestação de
vontade patronal, mas verdadeira imprevidência do empregador, o que exclui a alegação de
força maior.
Entender como justiﬁcável o adimplemento parcial das verbas rescisórias
em virtude das diﬁculdades ﬁnanceiras vividas pelo empregador signiﬁcaria transferir ao
trabalhador o risco inerente ao empreendimento, em violação ao artigo 2.º da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Certo é que se conﬁguraria situação de injustiça o não ressarcimento
integral ao empregado dos frutos de seu trabalho, notadamente quando se tem em conta
que o ordenamento constitucional vigente colocou o trabalho e os valores sociais por ele
representados como fundamentos da República Federativa do Brasil. A adoção de entendimento
contrário, como dito anteriormente, implicaria na transferência dos riscos do empreendimento
ao trabalhador, o que se aﬁgura inadmissível, considerando-se, sobretudo, a alteridade implícita
a seara trabalhista, em especial no campo dos contratos de trabalho.
Saliente-se, por oportuno, que, a própria Consolidação das Leis do Trabalho
dispõe que os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão, mesmo no
caso de falência, concordata ou dissolução da empresa (artigo 449).
Ora, se a falência, concordata ou dissolução da empresa não exime o
empregador de suas responsabilidades, por certo a crise ﬁnanceira que passa o país também não
o eximirá do pagamento das verbas oriundas da extinção do contrato de trabalho.
Nesse sentido tem predominado a jurisprudência trabalhista, conforme se
vê dos julgados a seguir ementados:
FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Diﬁculdades
ﬁnanceiras do empregador não conﬁguram motivo de força maior
(CLT, artigo 501 e seguintes), nem o eximem da obrigação de quitar
tempestivamente os haveres contratuais e rescisórios. (TRT 1ª Reg.,
10ª T., RO 0100354-23.2018.5.01.0075, Rel. Dalva Amélia de
Oliveira Munoz Correia, DEJT 03.09.2019).
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS.
PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. Não há como transferir os riscos
do empreendimento do empregador para os trabalhadores, que
colocam a sua força de trabalho em prol do desenvolvimento
econômico da empresa. Em sede de Direito do Trabalho não se cogita
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transplantar a noção da teoria da imprevisão do direito comum,
considerando o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da CLT, dada
a incompatibilidade com os preceitos expressos a tratar da força
maior na CLT. Nesta seara, entende-se como motivo de força maior
o “acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador e
para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente”
(artigo 501 da CLT), destacando-se que “a imprevidência do
empregador exclui a razão da força maior” (§ 1º). Tais disposições
coadunam-se e devem ser interpretadas à luz do artigo 2º da CLT,
conforme o qual “os riscos da atividade econômica” competem ao
empregador, exclusivamente, em sintonia com o próprio princípio da
alteridade, que orienta todo o Direito do Trabalho e, por isso mesmo,
impõe limites à aplicação da teoria da imprevisão do direito comum.
Sendo assim, a tentativa de buscar justiﬁcar a ausência de quitação
de verbas trabalhistas básicas na “crise” do setor de atividade do
empregador não atende à exigência normativa, pois tal circunstância
se inscreve como nota característica do próprio sistema capitalista
de produção. Todo aquele que se lança à exploração de algum tipo
de atividade econômica deve saber, a partir de quando ingressa
ao mercado, que está sujeito às mais variadas causas de crises de
mercado, o que torna tal circunstância parte do espectro de previsão
do empreendimento, salvos os acontecimentos catastróﬁcos ou
os que extrapolam a ordem regular ou natural das coisas. Diante
das diﬁculdades previsíveis do sistema capitalista de produção,
decorrentes da própria dinâmica do processo produtivo, não há como
acolher a alegação de “crise do atual momento econômico” como
motivo de força maior a justiﬁcar o descumprimento de obrigações
do empregador perante os seus empregados. (TRT 3ª Reg., 1ª T., RO
0010843-17.2018.5.03.0056, Rel. Emerson José Alves Lage, DEJT
25.06.2019).
Destarte, em verdade, no caso, a dispensa do autor deve ser conﬁgurada
como encerramento do contrato motivado por ato de iniciativa do empregador - com a garantia
ao empregado do recebimento de todos os títulos decorrentes dessa modalidade -, o que é
conﬁrmado, inclusive, quando se observa que, à época da dispensa, encontrava-se em vigor a
Medida Provisória n° 936 de 19 de abril de 2020, que abarcava, como medida Emergencial de
Manutenção de Emprego e Renda, as hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho
e salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho, que sequer foram implementadas
pela reclamada, ratiﬁcando sua intenção de rescisão do contrato de trabalho.
Diante de todo o exposto, nada a modiﬁcar na decisão em relação à matéria,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos, não havendo, em consequência, que se falar
em aplicação do artigo 486 consolidado.
No mais, avive-se, por oportuno, que, afastada a pretensão recursal de
alteração da modalidade da extinção contratual efetivamente levada a efeito, não há o que se
falar em chamamento ao processo do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal,
o que se indefere.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
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RECURSO ORDINÁRIO EM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
N.º 000035162.2020.5.21.0001
DESEMBARGADORA RELATORA: JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
RECORRENTES: BRUNO CÉSAR BATISTA ALVES E CIRNE IRMÃOS
& CIA. LTDA.
ADVOGADOS: RAYSLLA PINHEIRO SABINO FERNANDES
E RAMIZUED SILVA DE MEDEIROS
RECORRIDOS: OS MESMOS
ADVOGADOS: OS MESMOS
ORIGEM: 1.ª VARA DO TRABALHO DE NATAL
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Recurso Ordinário em Procedimento Sumaríssimo n.º 0000351-62.2020.5.21.0001
Desembargadora Relatora: Joseane Dantas dos Santos
Recorrentes: Bruno César Batista Alves e Cirne Irmãos & Cia. Ltda.
Advogados: Rayslla Pinheiro Sabino Fernandes e Ramizued Silva de Medeiros
Recorridos: Os mesmos
Advogados: Os mesmos
Origem: 1.ª Vara do Trabalho de Natal
Acumulação de Funções. Não Conﬁguração. Não
comprovado o exercício de serviço incompatível à condição
pessoal do empregado, nem desﬁguração da função para a
qual foi contratado, não é devido o adicional por acúmulo
de função.
Multa do Artigo 477, § 8.º, da CLT. Não Incidência. De
acordo com o previsto no § 6.º do artigo 477 da CLT,
observado o prazo ﬁxado para quitação das verbas
rescisórias, não é devida a multa prevista no § 8.º do mesmo
dispositivo, não existindo previsão de sua incidência na
hipótese de diferenças sobre as verbas rescisórias.
Artigo 467 da CLT. Títulos Incontroversos. Inexistência.
Não Cabimento. Considerando o teor da defesa apresentada,
tem-se que, não existentes títulos rescisórios incontroversos,
não é devida a aplicação da disposição contida no artigo
467 da CLT.
Verbas Rescisórias. Pandemia. Isolamento Social. Horas
Negativas. Adiamento do Retorno do Empregado às
Atividades. Descontos Indevidos. Cabia à reclamada
propiciar ao empregado meios de compensar as horas
referentes ao isolamento social, a ﬁm de preservar o
recebimento de suas verbas rescisórias e não adiar o seu
retorno às atividades, gerando um saldo negativo no banco
de horas impossível de ser compensado, de modo que se
considera ilegal o desconto realizado quando da rescisão
do contrato.
Honorários Advocatícios. Ação Ajuizada Após a Vigência
da Lei n.º 13.467/2017. Artigo 791-A da Consolidação
das Leis do Trabalho. Tendo sido ajuizada a presente
reclamação após a vigência da Lei n.º 13.467/2017, e
diante da sucumbência conﬁgurada nos autos, são devidos
honorários advocatícios considerando o grau de zelo do
proﬁssional, o lugar de prestação do serviço, a natureza
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e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos
do § 2.º do artigo 791-A da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Vistos, etc.
Recursos ordinários em procedimento sumaríssimo interpostos por
BRUNO CESAR BATISTA ALVES e CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA de sentença proferida
pelo Juízo da 1.ª Vara do Trabalho de Natal, que julgou procedente, em parte, a pretensão
deduzida na reclamação trabalhista proposta pelo primeiro recorrente em desfavor da segunda,
condenando esta ao pagamento de férias proporcionais (5/12) acrescida do terço constitucional,
além de honorários advocatícios no montante de 5% sobre o valor da condenação em favor
do advogado do autor e de 5% sobre o valor das verbas julgadas improcedentes em favor do
patrono da reclamada, em razão de sucumbência recíproca, suspendendo a exigibilidade dos
honorários devidos pelo reclamante na forma do artigo 791-A, § 4.º, da Consolidação das Leis
do Trabalho (Id. 36a4861 - ﬂs. 84/92).
O reclamante, em suas razões recursais, alega que, além de trabalhar
como atendente de loja, também exercia a atividade de abastecedor, funções que entende
incompatíveis; aduz que o documento de Id. 4203a63 é suﬁciente a provar o acúmulo de função,
pelo que requer o pagamento de um adicional de 10%; sustenta que é cabível a penalidade
prevista no artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que as férias
proporcionais acrescidas do terço constitucional não constaram no TRCT, tratando-se, pois, de
verbas incontroversas; defende que as horas referentes aos 10 dias em que ﬁcou afastado em
razão da pandemia devem ser suportadas pela empresa e não deduzidas como horas negativas;
refuta a validade do segundo TRCT produzido pela reclamada, haja vista não constar data e
assinaturas no referido termo; sustenta o cabimento da penalidade prevista no artigo 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a empresa tinha ciência de que as férias
eram devidas, inclusive consta no TRCT, todavia, em valor bem inferior ao devido, em total
má-fé do empregador (Id. fe10472).
Por sua vez, a reclamada, em suas razões de recurso, alega que, em razão
da pandemia, dentre outros mecanismos, é possível a manutenção do empregado em casa, com
acréscimo do período correspondente no banco de horas, conforme autorizado pela MP n.º 927,
hipótese na qual se insere o reclamante, que ﬁcou afastado por 10 dias; salienta que, diante do
futuro incerto, veio a necessidade de redução do quadro de empregados, tendo o reclamante sido
comunicado da ruptura do contrato de trabalho e cumprido o aviso prévio; aﬁrma que, embora
não tenha legislação que obrigue o empregador a zerar as horas negativas que existem no banco
de horas, não está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
( artigo 5.º, II, da Constituição Federal); assevera que, caso tivesse seguido o entendimento
constante na sentença, certamente estaria sendo demandado por outro argumento, porque não
teria como o reclamante zerar o banco de horas (72 duas horas), eis que a extrapolação da
jornada seria de 4 horas, caso o empregado optasse por não trabalhar por sete dias seguidos e
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mais de duas horas, se o empregado optasse pela redução de duas horas diárias, afrontando o
disposto no artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho; diz que, conforme mencionado na
sentença, houve erro material na confecção do primeiro TRCT, porquanto “havia sido deduzido
o valor das horas negativas do banco de horas da rubrica férias proporcionais e, com isso,
“procedeu à retiﬁcação do TRCT (ID. 0debfed), no qual teria passado a constar o valor correto
de férias (R$ 435,42), e somente no campo de deduções teria sido incluído o valor referente à
dedução do banco de horas negativo, permanecendo o mesmo valor de R$ 639,39 como sendo
devido ao reclamante”, não havendo razão para anular a retiﬁcação do TRCT, já que o valor
líquido ﬁnal percebido pelo reclamante foi exatamente o mesmo; aponta que o § 4.º, do artigo
791-A, da CLT, é aplicável nas hipóteses em que há sucumbência total do reclamante, no caso
de procedência parcial, como no presente caso, é aplicável o § 3.º desse mesmo artigo e diploma
legal, pois, a exemplo do crédito do reclamante, os honorários advocatícios sucumbenciais
possuem natureza alimentar, requer, por ﬁm, a majoração desses honorários para o percentual
de 10% (Id. 6e77dde).
Há contrarrazões por ambas as partes (Id. 506ef6c e e196b26).
Por se tratar de processo sujeito ao rito sumaríssimo, previsto na Lei n.º
9.957, de 12 de janeiro de 2000, não houve remessa destes autos à Procuradoria Regional do
Trabalho.
É o relatório.
VOTO.
1. Do Conhecimento.
Merecem conhecimento os recursos, porque preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. Do Recurso do Reclamante.
2.1. Do Acúmulo de Função.
O reclamante, em suas razões recursais, alega que, além de trabalhar como
atendente de loja, também desempenhava a atividade de abastecedor, funções que entende
incompatíveis; aduz que o documento de Id. 4203a63 é suﬁciente para provar o acúmulo de
função, motivo pelo qual requer o pagamento de um adicional no percentual de 10%.
O Juízo de origem, ao analisar o pedido formulado pelo demandante,
decidiu nos seguintes termos (Id. 36a4861):
O art. 456, parágrafo único, da CLT aﬁrma que “A falta de prova
ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o
empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a
sua condição pessoal”.
Pela previsão legal, tem-se que todas as tarefas desempenhadas
dentro da jornada de trabalho, compatíveis com a função contratada,
não ensejam o pagamento de acréscimo salarial, pois já estão
remuneradas pelo salário
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Nesse sentido é o entendimento do C. TST:
...
Pois bem.
Para elucidar o caso, conforme consta do despacho de ID. 7103d88,
foi designada a realização de audiência mediante videoconferência
para o dia 03.09.2020, às 11h.
Entretanto, por meio da manifestação de ID. 7e0446b, a parte autora
informou que não tinha mais provas a serem produzidas, requerendo
o julgamento antecipado do mérito, com base do artigo 355, I do
Código de Processo Civil.
A reclamada não apresentou tempestivamente o rol de testemunhas
que pretendia ouvir, desatendendo a determinação do despacho do
dia 18/08/2020 ( ID n. 7103d88).
Compulsando os autos, veriﬁco que as atribuições da função para
a qual foi contratada a parte autora estão delineadas no documento
juntado aos autos sob o ID. 4203a63, as quais se mostram compatíveis
com a condição pessoal do empregado.
Diante da inexistência de outras provas produzidas por quem detinha
tal ônus, entendo que, se as múltiplas tarefas do empregado são
executadas no curso do seu expediente normal e, mesmo excedendo a
jornada, a tarefa é compatível com a condição pessoal do empregado,
não existe acúmulo a ser remunerado, não havendo, assim, que se falar
em indenização pelo acúmulo de função, em razão do que reconheço
que o autor trabalhou preponderantemente como atendente de loja,
conforme consta em sua CTPS.
Diante do acima exposto, julgo improcedente o pedido de pagamento
de adicional por acúmulo de função.
Inicialmente, há que se pontuar que o acúmulo de função se caracteriza
quando o empregado executa, além da atividade para a qual foi contratado, atribuições diversas
e mais complexas, gerando o direito ao recebimento de um plus salarial.
A Consolidação das Leis do Trabalho, especiﬁcamente no Parágrafo único
do artigo 456, estabelece que, à falta de prova ou não existindo cláusula expressa a respeito,
o empregado se obriga a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal; a
legislação consolidada não obsta, pois, que um único salário seja ﬁxado para remunerar todas
as atividades executadas durante a jornada laboral.
Em outras palavras, o dispositivo legal referido admite que o conjunto
das atividades que deﬁnem uma função pode ser alterado com a supressão de algumas e o
acréscimo de outras, sem que isso desﬁgure a atividade para a qual tenha sido o empregado
contratado, desde que essas alterações não impliquem mudança profunda no status da proﬁssão.
Como é sabido, é do reclamante o ônus de provar a existência de trabalho
em funções diversas, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (inteligência do artigo 818,
I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Sobre o tema, citam-se julgados do Tribunal Superior do Trabalho,
conforme transcrição a seguir:
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RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ACÚMULO
DE FUNÇÕES. 1. O parágrafo único do art. 456 da CLT dispõe
que, à falta de determinação expressa em contrário, o empregado
é obrigado a desempenhar na empresa atividade compatível
com a sua qualiﬁcação. 2. Na hipótese, o fato de os empregados
da ré, contratados como vendedores/atendentes, auxiliarem em
outras tarefas compatíveis com sua função, como a organização,
manutenção, e higienização dos medicamentos, não caracteriza
efetivamente acúmulo de funções (Precedente). Recurso de revista
conhecido e não provido. (TST, 2.ª T., RR 2062-30.2013.5.03.0137,
Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, DEJT 18.10.2019).
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS
N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. DIFERENÇAS
SALARIAIS. ACÚMULO DE FUNÇÕES. A teor do art. 456,
parágrafo único, da CLT, “à falta de prova ou inexistindo cláusula
expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal”. Não
se pondo sob foco alteração ilícita do contrato de trabalho (CLT, art.
468), descabe cogitar-se de acréscimo remuneratório ao trabalhador
que realiza outras incumbências que não extrapolam a órbita da sua
condição pessoal. Recurso de revista conhecido e provido. (TST, 3.ª
T., RR 102057-24.2016.5.01.0571, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, DEJT 12.04.2019).
RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS.ACÚMULO
DE FUNÇÕES. Encontra-se paciﬁcado, tanto pela doutrina como
pela jurisprudência, o entendimento de que o simples exercício de
algumas tarefas componentes de uma outra função não conﬁgura o
acúmulo funcional de funções pelo empregado. É preciso que haja
uma concentração signiﬁcativa do conjunto de tarefas integrantes da
função exercida para que se conﬁgure o acúmulo alegado. A CLT
não exige a contratação de um salário especíﬁco para remunerar cada
uma das tarefas executadas, assim como não impede que um único
salário seja estabelecido para remunerar todo o elenco de atividades
executadas durante a jornada de trabalho, de modo que o Obreiro
se obriga a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição
pessoal (art. 456, parágrafo único, da CLT). Recurso de Revista
conhecido e provido. (TST, 4ª T., RR 1123-56.2015.5.11.0008, Rel.
Min. Maria de Assis Calsing, DEJT 09.02.2018).
No caso dos autos, da inicial, extrai-se que o reclamante aﬁrma que
foi contratado para a função de atendente de loja, mas exercia concomitantemente a função
de vendedor e abastecedor, que não estavam incluídas nas atividades da função contratada
inicialmente, pugnando pelo pagamento de adicional de 10% pelo acúmulo de funções (Id.
a38108e - ﬂs. 2/8). Acresça-se que, nas razões de recurso, a alegação é de que acumulava as
funções de atendente de loja com a de abastecedor.
De sua parte, a reclamada, em contestação, sustenta que o reclamante
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desempenhava atribuições compatíveis com a função para a qual foi contratado, citando as
atividades por ele exercidas e informando que, quando a loja atingia um determinado valor de
vendas, todos os empregados recebiam um prêmio, registrado no contracheque, a exemplo do
mês de janeiro; pontua que o reclamante jamais exerceu a função de vendedor e muito menos
tinha meta a atingir (Id. 2e8ef30).
Diante da matéria tratada nos autos, o magistrado condutor da instrução
designou audiência de instrução por videoconferência e determinou que as partes indicassem
suas testemunhas (Id. f7103d88), sendo relevante pontuar que a parte autora renunciou ao direito
de produzir prova oral e a reclamada não apresentou o rol de testemunhas tempestivamente.
Em análise à prova documental, constata-se, que a função de “Atendente
de Loja” é inerente ao cargo de “Operador de Loja ou Abastecimento” cujas atribuições estão
discriminadas no documento de ﬂs. 36/37, da seguinte forma:
Atender clientes de Loja, entendendo sua demanda, de acordo com o
padrão da Iskisita;
Solicitar a mercadoria, via sistema, ao depósito, para garantir a
reposição das seções; Receber a mercadoria e direcionar para a seção;
Acompanhar os clientes a determinadas seções quando demandado;
Relacionar produtos em falta e posicionar o gestor imediato;
Organizar a exposição dos produtos, de forma atrativa aos clientes;
Conhecer o portfólio e preços da sua seção, além de estudar a
funcionalidades dos novos produtos para na necessidade, tirar
dúvidas;
Garantir o sigilo das informações do setor;
Garantir o auto-desenvolvimento para a função;
Participar de reuniões do setor, quando demandado;
Participar dos treinamentos promovidos pela empresa;
Comparecer aos exames médicos periódicos, quando solicitado;
Cumprir as normas e políticas da Empresa;
Participar de avaliações de desempenho e/ou pesquisas internas,
quando demandado;
Cumprir as normas de segurança do trabalho;
Prestar suporte ao setor, podendo desempenhar funções inerentes aos
demais cargos e/ou substituir colegas, sempre que houver demanda
de trabalho.
Do teor desse documento, pode-se inferir que todas as atividades
desempenhadas pelo empregado (atendimento a clientes e abastecimento da loja) eram
perfeitamente compatíveis com o cargo e a função para a qual foi contratado.
Desse modo, forçoso reconhecer que não existem provas de que as
atividades exercidas pelo recorrente demandavam responsabilidades distintas ou de maior
complexidade que a contratada.
Nesse raciocínio, como bem pontuou o magistrado de origem, o reclamante
não se desincumbiu do ônus de provar o exercício de tarefas diversas para as quais foi contratado.
Ademais, ressalte-se que o exercício de atividade diversa compatível com
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a condição pessoal do trabalhador e no mesmo horário de trabalho não enseja o pagamento
de plus salarial por acúmulo de funções, de modo que restam remuneradas pelo salário todas
as tarefas desempenhadas dentro da jornada de trabalho, na medida em que não há óbice na
Consolidação das Leis do Trabalho que um único salário seja ﬁxado para remunerar todas as
atividades executadas durante a jornada.
Por ﬁm, saliente-se que há que se considerar, na solução do caso, o
princípio da imediatidade, segundo o qual o Juízo que colhe a prova possui - a princípio melhor condição de avaliá-la e de extrair dela os fatos verdadeiros, valoração esta que só pode
ser modiﬁcada diante de consistente fundamentação recursal conjugada com apresentação de
prova robusta, o que não ocorreu, in casu.
Assim, ausente prova robusta do rompimento do equilíbrio contratual
inicialmente ajustado pelas partes da relação empregatícia, por não existir evidências de que o
empregado exercia as atribuições diversas da contratada, a ponto de ensejar o recebimento do
correspondente acréscimo salarial, não há como modiﬁcar o entendimento expresso na sentença.
Em respaldo a esse entendimento, têm-se os arestos abaixo transcritos, in
verbis:
ACÚMULO DE FUNÇÕES. ACRÉSCIMO SALARIAL. O
empregado somente tem direito a acréscimo salarial por que importa
dizer, acréscimo de tarefas de maior valia - em relação à contratada em meio ao contrato em curso. Se desde a contratação o trabalhador
desempenha as mesmas atividades, não há falar de acréscimo
de funções, sendo todas as atividades remuneradas pelo salário
contratual, a teor do art. 456, parágrafo único, da CLT. (TRT 4ª Reg.,
6ª T., ROT 0020217-74.2018.5.04.0009, DEJT 15.10.2020).
ACÚMULO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. NÃO
DEVIDAS. A realização de várias tarefas durante a jornada de
trabalho não caracteriza acúmulo de função, mas se situa no sentido
da máxima colaboração que o empregado deve ao empregador.
Entende-se que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço
compatível com sua condição pessoal (CLT, 456, parágrafo único).
(TRT 2ª Reg., 12ª T., RO 1000532-98.2019.5.02.0263, Rel. Marcelo
Freire Gonçalves, DEJT 03.08.2020).
ACÚMULO DE FUNÇÕES. PLUS SALARIAL NÃO DEVIDO.
Para a caracterização do acúmulo de funções, o empregado deve
exercer atribuições distintas daquelas inerentes à função para a qual
foi contratado, com maior grau de complexidade, sem a devida
alteração salarial. O exercício simultâneo de função correlata,
dentro da mesma jornada de trabalho, não enseja remuneração por
acúmulo de função. Recurso parcialmente provido. (TRT 1ª Reg.,
4ª T., RO 0100707-86.2019.5.01.0056, Rel. Roberto Norris, DEJT
29.05.2020).
Diante do exposto, não merece acolhida o recurso neste aspecto.
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2.2. Da Aplicação dos Artigos 467 e 477 da CLT.
O reclamante, em suas razões recursais, sustenta ser cabível a aplicação
da penalidade prevista no artigo 467, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento
de que as férias proporcionais e o terço constitucional não constaram do TRCT, tratando-se,
portanto, de verbas incontroversas; salientando que as horas referentes aos 10 dias em que ﬁcou
afastado em razão da pandemia devem ser suportadas pela empresa e não deduzidas como horas
negativas; refuta a validade do segundo TRCT produzido pela reclamada, sob a alegação de
erro material, haja vista não constar data e assinaturas das partes; sustenta ainda o cabimento
da penalidade prevista no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que
a empresa tinha ciência de que as férias eram devidas, inclusive constando no TRCT, mas em
valor bem inferior ao devido, em total má-fé do empregador.
O Juízo de origem, ao analisar a matéria, proferiu decisão nesses termos
(Id. 36a4861):
Quanto à multa do art. 467 consolidado, no caso de rescisão do
contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das
verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à
data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa
dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por
cento.
Pelo texto citado, a multa do art. 467, da CLT, só é aplicável se houver
pedido rescisório incontroverso. Tal dispositivo legal, portanto, não
é aplicável ao presente caso, haja vista que não existem pleitos
incontroversos, pelo que improcede o pedido da multa do referido
artigo.
Já no tocante à multa do art. 477 da CLT, se o empregador pagou
tempestivamente as parcelas que entendia devidas, o fato de o
Poder Judiciário reconhecer o direito do empregado às diferenças de
parcelas resilitórias, seja qual for o motivo, não enseja o pagamento
da penalidade prevista no art. 477, § 8º da CLT. Por essa razão, julgo
improcedente o pedido da multa do referido artigo.
Em relação à pretensão do recorrente, tem-se que a multa estipulada no §
8.º, do artigo 477, da Consolidação das Leis do Trabalho, é devida em caso da não observância
dos prazos legais para pagamento das verbas rescisórias, como se pode veriﬁcar da transcrição
do seu teor, verbis:
§ 8º. A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o
infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao
pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao
seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN,
salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.
Note-se que a norma invocada estabelece a aplicação de multa para o
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descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias, previsto no § 6.º do mesmo
dispositivo legal, a ser revertida a favor do empregado “em valor equivalente ao seu salário”.
In casu, analisando-se os autos, veriﬁca-se que a reclamada apresenta dois
TRCTs, sendo que apenas um deles está assinado pelas partes, de modo que a ausência de
assinaturas torna inválido o TRCT de Id. odebfed.
Fixado esse ponto, vê-se que o TRCT de Id. dd61717, devidamente
assinado pelas partes em 14.05.2020, demonstra que a dispensa do empregado ocorreu em
08.05.2020, e aponta as verbas rescisórias no montante de R$ 686,41 (seiscentos e oitenta e seis
reais e 41 centavos) que foram pagas por transferência bancária em 13.05.2020 (Id. dd61717
- Pág. 3), registrando-se que sequer houve impugnação especíﬁca em relação às rubricas, mas
tão somente ressalvado o direito do trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados
no campo 155.
Com efeito, mostra-se incontroverso que as verbas rescisórias foram
quitadas no momento devido, não se vislumbrando motivo que justiﬁque a incidência da
penalidade mencionada, realçando-se, oportunamente, que não existe previsão de sua incidência
no caso de existência de diferenças sobre as verbas rescisórias.
Nesse sentido, seguem os arestos a seguir ementados:
RECURSO DE REVISTA. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT.
DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS. PROVIMENTO.
A multa do artigo 477, § 8º, da CLT é devida somente quando há
pagamento das verbas rescisórias fora do prazo previsto em seu §
6º. Não incide na hipótese em que a quitação é realizada a menor,
pois em tal circunstância o empregador não se encontra em mora.
Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá
provimento. (TST, 5ª T., RR 0000631-89.2015.5.14.0005, Rel. Min.
Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 23.03.2018).
I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA
REGIDO PELA LEI 13.015/2014. MULTA DO ARTIGO 477,
§ 8º, DA CLT. DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS
RECONHECIDAS EM JUÍZO. Diante da possível ofensa ao art.
477, § 8º, da CLT, merece ser processado o recurso de revista. Agravo
de instrumento provido. II. RECURSO DE REVISTA REGIDO
PELA LEI 13.015/2014. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT.
DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS RECONHECIDAS
EM JUÍZO. A sanção prevista no § 8º do artigo 477 da CLT objetiva
punir o empregador que, sem justo motivo, deixa de efetuar o
pagamento das parcelas rescisórias - gravadas de inequívoco
caráter alimentar - no prazo ﬁxado no § 6º do mesmo dispositivo.
No presente caso, o Tribunal Regional manteve a condenação da
Reclamada ao pagamento da referida multa sob o fundamento de
que o “(...) reconhecimento ainda que judicial de diferenças devidas
já é suﬁciente à condenação ao pagamento da multa em questão
(...).” Sobre o tema, esta Corte Superior tem manifesto entendimento
de que o posterior reconhecimento de diferenças rescisórias não
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autoriza a incidência da mencionada penalidade (Julgados da SBDI1). Evidenciada, nesse contexto, a violação do art. 477, § 8º, da CLT.
Recurso de revista conhecido e provido. (TST, 5ª T., RR 1062480.2016.5.15.0107, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues: DEJT
22.02.2019).
Relativamente à pretensão de aplicação do disposto no artigo 467, da
Consolidação das Leis do Trabalho, veriﬁca-se que esta circunstância está restrita à constatação
de existência de parcelas incontroversas relacionadas à rescisão do contrato de trabalho, cujo
pagamento não tenha sido efetuado na primeira oportunidade em que as partes compareceram
à Justiça do Trabalho, independente também da espécie de pacto avençado.
A ﬁnalidade dessa penalidade é impor ao empregador o imediato pagamento
das verbas rescisórias efetivamente devidas, ou seja, aquelas que não sejam mais objeto de
discussão.
No caso em análise, todas as verbas foram controvertidas, merecendo
realce que a reclamada alega que o valor constante a menor das férias decorreu de mero
erro material, porque houve a dedução dos valores relativos ao banco de horas negativo do
reclamante, ressaltando, inclusive, que esse erro foi corrigido em novo TRCT, não gerando
qualquer acréscimo no valor das verbas rescisórias, ou seja, houve contestação especíﬁca em
relação ao pleito.
Logo, veriﬁca-se a controvérsia instaurada em relação à matéria,
mostrando-se indevida a aplicação da penalidade prevista no artigo 467 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Nada a modiﬁcar em relação ao item.
Destarte, nega-se provimento ao recurso do demandante.
3. Recurso da Reclamada.
3.1. Da Legalidade do Desconto das Horas Relativas ao Banco de Horas
Negativo.
A reclamada, em suas razões de recurso, alega que, em razão da pandemia,
dentre outros mecanismos, foi estabelecida a possibilidade de o empregador manter o empregado
em casa, sendo o período correspondente acrescido ao banco de horas, conforme autorizado pela
MP n.º 927; aﬁrma que o autor ﬁcou afastado de suas funções por 10 dias, de forma que existiam
horas que deveriam ser compensadas no futuro; salienta que, diante do futuro incerto, sobreveio
a necessidade de redução do seu quadro de empregados, tendo o reclamante sido comunicado
da ruptura do contrato de trabalho e cumprido o aviso prévio; aﬁrma que, embora não tenha
legislação que obrigue o empregador a zerar as horas negativas que existem no banco de horas,
não está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º,
II, da Constituição Federal); assevera que, caso tivesse seguido o entendimento constante na
sentença, certamente estaria sendo demandado por outro argumento, porque não teria como
o reclamante zerar o banco de horas (72 duas horas), eis que a extrapolação da jornada seria
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de 4 horas, caso o empregado optasse por não trabalhar por sete dias seguidos e mais de duas
horas, caso o empregado optasse pela redução de duas horas diárias, afrontando o disposto no
artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho; diz que, conforme mencionado na sentença,
houve erro material na confecção do primeiro TRCT, porquanto “havia sido deduzido o valor
das horas negativas do banco de horas da rubrica férias proporcionais e, com isso, “procedeu
à retiﬁcação do TRCT (ID. 0debfed), no qual teria passado a constar o valor correto de férias
(R$ 435,42), e somente no campo de deduções teria sido incluído o valor referente à dedução
do banco de horas negativo, permanecendo o mesmo valor de R$ 639,39 como sendo devido ao
reclamante”, não havendo razão para anular a retiﬁcação do TRCT, já que o valor líquido ﬁnal
percebido pelo reclamante foi exatamente o mesmo;
No presente caso, o Juízo de origem, ao apreciar a questão, expendeu a
seguinte fundamentação (Id. 36a4861):
A situação calamitosa que todas as atividades econômicas do Brasil
e do mundo, de uma forma geral, vêm padecendo em decorrência da
pandemia da COVID-19, é de conhecimento deste Juízo. Contudo,
em que pese o entendimento desta magistrada de que é necessária
uma sensibilidade social do Poder Judiciário quanto às perdas da
vindicada, por outro lado, não se pode negligenciar os direitos dos
trabalhadores envolvidos.
Da análise dos autos, veriﬁco que a empresa ré juntou aos autos o
comprovante de concessão de aviso-prévio ao autor (ID. dd61717 Pág. 4), datado de 02/04/2020. Já no cartão de ponto referente ao mês
de abril/2020 (ID. 6052668 - Pág. 4), consta que a parte autora esteve
em isolamento social entre o dia 1º e 11/04/2020.
Nos item 7 a 9 do comunicado constante do ID. 13b52d2 - Pág. 9 a
empresa ré estabeleceu aos seus empregados as seguintes disposições:
7. Alguns colaboradores serão convocados, individualmente ou
por setor, a prestar serviços por meio de teletrabalho, alterando
provisoriamente seu regime de trabalho.
8. Alguns colaboradores poderão ser convocados para serviços
internos, e seguirão padrões, pré- estabelecidos, de higienização ao
chegar em casa e ao chegar na empresa.
9. Outras medidas podem ser tomadas conforme avancem as diretrizes
das autoridades de saúde por meio de normas que existam ou venham
a ser editadas. Quanto à alegação de que a retiﬁcação operada no
novo TRCT juntados aos autos sob o ID. 0debfed, mantendo-se o
mesmo valor previsto no TRCT de ID. 8d75c9d, assinado pelas
partes, tal providência tentou ocultar a ausência da verba devida ao
autor. Isso porque a rubrica 65 - férias proporcionais 5/12 - passou de
R$ 34,83 para R$ 435,42, mas a rubrica 68 - 1/3 férias - manteve-se
inalterada, nos mesmos R$ 11,61 inicialmente calculados, e não os
R$ 145,13 efetivamente devidos.
Ora, uma vez que a parte autora fora comunicada pela parte ré, em
02/04/2020, que se encontrava de aviso-prévio no período de em
03/04/2020 a 08/05/2020, era facilmente perceptível para a parte
ré que o obreiro não teria condições de proceder à compensação de
horário no período restante da prestação de serviços à empresa ré,
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de modo que esta poderia ter lançado mão de uma das alternativas
previstas no comunicado distribuído aos seus funcionários, seja por
meio do teletrabalho, seja por meio do trabalho interno.
Nesse sentido, colaciono aos autos o seguinte julgado:
...
Desse modo, tendo em vista que a justiça do trabalho não pode
permitir que nenhuma das partes se beneﬁcie da própria torpeza,
reputo como inválido o desconto efetuado no TRCT de ID. 8d75c9d,
sob as rubricas 65 (férias proporcionais 5/12) e 68 (1/3 de férias),
julgo procedente o pleito autoral e condeno a parte ré a pagar à parte
autora a verba referente às férias proporcionais (5/12), acrescidas de
1/3.
Cumpre ressaltar inicialmente que, embora a MP n.º 927/2020 tenha
perdido a sua eﬁcácia, nos termos do artigo 62, § 11, da Constituição Federal, mesmo que não
editado o decreto legislativo a que se refere o § 3.º até sessenta dias após a perda de sua eﬁcácia,
as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a sua vigência serão
por ela regidas.
Fixado esse ponto, passa-se a análise da matéria.
É fato público e notório que a pandemia instalada pelo Covid-19, além de
modiﬁcar as relações sociais, instaurou uma nova era nas relações de trabalho diante do grande
impacto no comércio de uma forma geral.
Assim, diante da inquietude das consequências dessa pandemia e com
vistas à manutenção dos empregos, foi editada a Medida Provisória n.º 927/2020 que dispõe
sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n.º 6, de março de 2020 que, em seu artigo 3.º, prevê:
Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do
estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da
renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as
seguintes medidas:
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde
no trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para qualiﬁcação; e
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Por sua vez, o artigo 14 e §§, que trata do banco de horas, hipótese discutida
nos autos, assim dispõem:
Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, ﬁcam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador
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e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por
meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado,
estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para
a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de
encerramento do estado de calamidade pública.
§ 1º. A compensação de tempo para recuperação do período
interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em
até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
§ 2º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo
empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo
individual ou coletivo.
Vê-se, da redação da norma acima transcrita, que foi possibilitada ao
empregador a constituição de banco de horas em seu favor, em decorrência do afastamento
dos trabalhadores em razão da pandemia, com previsão de compensação no prazo de até 18
(dezoito) meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública.
A reclamada, em razão da pandemia e com base na aludida medida
provisória, suspendeu suas atividades, lançando um comunicado interno onde traçou as
diretrizes de contingência do coronavírus para os seus empregados, nos seguintes moldes (Id.
13b52d2 - ﬂs. 68/70):
Em conformidade com o Decreto Federal nº 46.970, de 13 de março de
2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), seguem as orientações aos
colaboradores de todas as unidades e setores administrativos da Iskisita Atacado:
1. Suspensão das atividades a partir de segunda-feira (23/03/2020),
por tempo indeterminado.
2. Para os Funcionários que não estão de férias serão concedidas
folgas a compensar (Banco de Horas) para ﬁns de ISOLAMENTO
SOCIAL.
3. Para os Funcionários que estão ou entrarão de férias, ﬁnalizado o
período de gozo e persistindo as orientações governamentais e das
autoridades competentes, iniciará automaticamente a gozar de folgas
a serem compensadas (Banco de Horas) para ﬁns de ISOLAMENTO
SOCIAL.
4. As férias programadas e avisadas, seguem em seu curso normal.
5. A compensação das Folgas (Banco de Horas) para ﬁns de
ISOLAMENTO SOCIAL poderá ocorrer por até 01 (um) ano,
hipótese em que a duração normal diária poderá ser ultrapassada em
até 2 (duas) horas, e/ou por meio de compensação com os dias de
férias do período concessivo corrente, quando já adquirido ou que
venha a ser conquistado.
6. Caso perdure o período de afastamento dos colaboradores com
o propósito de dar sequência ao enfrentamento da propagação
decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), poderá ser adotada
a suspensão do contrato de trabalho para participação de curso
ou programa de qualiﬁcação proﬁssional à distância, nos moldes
previstos no Aditivo à Convenção Coletiva ﬁrmado para a categoria
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do Comércio Atacadista.
7. Alguns colaboradores serão convocados, individualmente ou
por setor, a prestar serviços por meio de teletrabalho, alterando
provisoriamente seu regime de trabalho.
8. Alguns colaboradores poderão ser convocados para serviços
internos, e seguirão padrões, pré-estabelecidos, de higienização ao
chegar em casa e ao chegar na empresa.
9. Outras medidas podem ser tomadas conforme avancem as diretrizes
das autoridades de saúde por meio de normas que existam ou venham
a ser editadas.
10. Solicitamos que os colaboradores atualizem seus contatos
com o RH da empresa, a ﬁm de fornecer contato de Whatsapp,
preferencialmente, ou outro meioque permita o envio de mensagens
eletrônicas de texto. Esse canal de comunicação será de extrema
importância para a comunicação rápida entre empresa e colaboradores,
devendo ser mantido ativo durante o período de afastamento.
11. O RH da empresa disponibiliza os seguintes contatos para que
os colaboradores possam manter comunicação durante o período de
afastamento por qualquer dos meios acima apontados:
Whatsapp: 84-99926-5345; e-mail: setorpessoal@iskisita.com.br;
telefone celular: 84-99926-5345.
12. Os gestores e chefes de setores deverão seguir os protocolos
repassados diretamente por seus superiores, contribuindo com as
orientações a todos os colaboradores sobre os novos passos.
Nossa prioridade é manter a integridade e zelar pela saúde da nossa
família interna (nossos colaboradores) e com a nossa família externa
(clientes). Sendo assim, contamos com a mobilização de todos no
enfrentamento desta pandemia.
Agradecemos a compreensão e ﬁquem atentos às informações que
enviaremos em breve e às orientações das autoridades de saúde
pública.(...)
In casu, analisando-se os controles de jornada colacionados ao processo,
vislumbra-se que o reclamante esteve em isolamento social nos dias 01, 02, 03,04, 06, 07, 08,
09, 10 e 11 de abril/2020, constituindo horas em favor da reclamada, nos termos da legislação
já mencionada (Id. 6052668 - ﬂs. 47/51).
Em 02.04.2020, a demandada comunicou ao empregado de que estaria de
aviso prévio no período de 03.04.2020 a 08.05.2020 (ﬂs. 55), todavia, deixou-o em isolamento
social até o dia 11.04.2020, mesmo tendo retornado as suas atividades em 06.04.2020, conforme
whatsapp enviados aos empregados em 04.04.2020 (ﬂ. 66).
Ao proceder dessa forma, tinha total ciência de que o reclamante não teria
como compensar as horas referentes ao isolamento social, salientando-se que, ao postergar
a volta do empregado, gerou um maior número de horas negativas em seu banco de horas,
constituindo uma situação gravosa ao reclamante, salientando-se que, caso a empresa tivesse
diligentemente antecipado a sua volta ao trabalho para o dia 06 de abril, data da volta das suas
atividades, o saldo negativo do banco de horas do reclamante poderia ter sido perfeitamente
diluído durante o aviso prévio e, por conseguinte, preservado o seu direito ao recebimento da
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totalidade das verbas rescisórias devidas na modalidade da dispensa, qual seja, sem justa causa.
Ora, o Judiciário não pode compactuar com essa atitude por parte do
empregador, notadamente em virtude da proteção ao hipossuﬁciente, princípio basilar da
legislação regente da matéria, registrando-se que, na hipótese, a ilicitude não está no banco de
horas, mas sim na conduta da empregadora que dispensou o reclamante e não lhe propiciou
a possibilidade de compensação das horas negativas, ao contrário, depois de avisá-lo da
ruptura contratual, deixou-o em isolamento social, o que gerou um número de horas negativas
impossível de ser compensado.
Ademais, é necessário se ter em mente que a Consolidação das Leis do
Trabalho no artigo 462 estabelece que “Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos
salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou
de contrato coletivo”.
Dessa forma, não há como reconhecer a legalidade dos descontos efetuados
pela reclamada nas verbas rescisórias do reclamante, de modo que nada há a modiﬁcar na
sentença.
3.2. Dos Honorários Advocatícios.
A reclamada, em suas razões de recurso, aponta que o § 4.º, do artigo 791A, da Consolidação das Leis do Trabalho, é aplicável nas hipóteses em que há sucumbência
total do reclamante, no caso de procedência parcial, como no presente caso, é aplicável o § 3.º
desse mesmo artigo e diploma legal, pois, a exemplo do crédito do reclamante, os honorários
advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, requer, por ﬁm, a majoração desses
honorários para o percentual de 10%.
De plano, é necessário o registro de que a Lei n.º 13.467/2017 instituiu
novo regramento acerca da matéria honorários advocatícios, salientando-se que esta possui
aplicação imediata no que concerne às regras de natureza processual, ressalvando-se, no
entanto, a integridade dos atos e situações consolidadas na lei anterior (artigo 14 do Código de
Processo Civil).
Nesse contexto, tem-se que a alteração em relação ao princípio da
sucumbência tem aplicabilidade, no caso das lides decorrentes das relações de emprego, às
ações trabalhistas ajuizadas a partir do dia 11.11.2017, data da entrada em vigor da Lei citada,
como no caso.
A mudança tratada foi instituída através da inclusão do artigo 791-A ao
texto consolidado, que conta com a seguinte redação:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão
devidos honorários de sucumbência, ﬁxados entre o mínimo de 5%
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o
valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1.º. Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda
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Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída
pelo sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2.º. Ao ﬁxar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº
13.467, de 2017)
I - o grau de zelo do proﬁssional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de
2017)
II - o lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de
2017)
III - a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017)
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 3.º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários
de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 4.º. Vencido o beneﬁciário da justiça gratuita, desde que não tenha
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ﬁcarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certiﬁcou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuﬁciência de recursos que justiﬁcou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneﬁciário. (Incluído pela Lei n.º 13.467, de 2017)
§ 5.º. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.
(Incluído pela Lei n.º 13.467, de 2017)
Note-se que o novo regramento estatui a obrigação da parte vencida de
pagar honorários advocatícios, ainda que a demanda tenha sido julgada parcialmente procedente,
o que se coaduna, inclusive, com a sistemática prevista pela processualística civil.
Na hipótese, considerando a legislação em vigor à época da propositura da
ação e assentada a sucumbência recíproca, é incontroversa a obrigação de ambas as partes ao
adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Especiﬁcamente quanto à situação do reclamante vencido e que é
beneﬁciário da justiça gratuita, a alteração legislativa implementada também ﬁxa que recai
sobre ele o ônus de arcar com a verba honorária, ressaltando-se, no entanto, que “desde que não
tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ﬁcarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certiﬁcou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuﬁciência
de recursos que justiﬁcou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneﬁciário”.
O certo é que não se pode admitir, contudo, que o novo comando legal
deixe de sobrelevar a natureza das parcelas que, de ordinário, são concedidas nas demandas
trabalhista, consistente no próprio salário do empregado que, no decorrer de seu contrato de
trabalho, não teve garantidos todos os consectários legais pertinentes.
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Não é crível admitir que, ao receber direitos trabalhistas em juízo decorrentes, não se pode esquecer, da inobservância das normas que regulam o contrato de
trabalho -, tenha passado o empregado a ter condições ﬁnanceiras de suportar os honorários
advocatícios. Assim, mesmo que haja responsabilidade pelos honorários decorrentes de
sua sucumbência, a exigibilidade da verba não pode estar atrelada à percepção dos créditos
trabalhistas, já que se trata de verba alimentar de que o trabalhador se vale para sua manutenção.
Neste cenário, imperioso conceder ao dispositivo consolidado mencionado
interpretação conforme a Constituição, no intuito de restringir o pagamento dos honorários
advocatícios às verbas que não sejam estritamente salariais.
A interpretação literal do artigo levaria, indubitavelmente, à ofensa
ao princípio da isonomia processual (artigo 5.º, caput, da CF), por estabelecer, no tocante à
exigibilidade dos honorários advocatícios ao litigante beneﬁciário da justiça gratuita, tratamento
discriminatório para o processo do trabalho, com tutela diferenciada processual e em patamar
diverso do previsto no processo civil, justamente em uma seara que visa efetivar direitos sociais
trabalhistas, numa relação já marcada por uma desigualdade estrutural entre as partes.
Avive-se que não se olvida que os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, mas, de igual forma, não se deve deixar de sopesar que a
mesma premissa normativa, que estabelece o direito dos advogados de que seus honorários não
sejam reduzidos para pagamento de débitos das partes, seja utilizada aos créditos trabalhistas,
de natureza alimentar.
Sobre o assunto, cita-se o voto proferido pelo Exmo. Min. Luís Roberto
Barroso, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.º 5766, atualmente
em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que o pagamento dos honorários
advocatícios pelo beneﬁciário da gratuidade judiciária, no âmbito da Justiça do Trabalho,
deve incidir unicamente sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos
morais, coadunando-se com a disciplina prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil, segundo o qual são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de proﬁssional liberal,
ressalvado o § 2º”.
Com efeito, no afã de manter a coesão interpretativa do ordenamento
jurídico, impõe-se a conclusão de que não é possível a compensação de créditos alimentares
trabalhistas do reclamante para o pagamento de honorários advocatícios.
Por oportuno, cita-se julgado de relatoria do Desembargador Ricardo Luís
Espíndola Borges, integrante desta Primeira Turma, que bem deﬁniu:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 791-A
DA CLT. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
Havendo a demanda sido ajuizada após a vigência da Lei n. 13.467/17,
é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
em virtude da sucumbência do obreiro - beneﬁciário da gratuidade
judiciária, nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT. Contudo, impõese realizar uma interpretação conforme à Constituição do citado
dispositivo, a ﬁm de que sua aplicação se amolde ao postulado
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constitucional da isonomia, devendo o pagamento da verba honorária
incidir unicamente sobre verbas não alimentares, a exemplo de
indenizações por danos morais, coadunando-se com a disciplina
prevista no art. 833, IV, do CPC, a ﬁm de evitar um verdadeiro
tratamento discriminatório do empregado, cujos direitos de natureza
salarial foram sonegados durante o vínculo trabalhista. (TRT 21ª
Reg., 1ª T., RO 0000781-62.2017.5.21.0019; Rel. Ricardo Luís
Espíndola Borges; DEJT 08.08.2018).
Por tudo o que foi dito, considerando a legislação regente da matéria
e, sobretudo, a necessidade de que seja realizada interpretação conforme a Constituição ao
dispositivo citado, tem-se que não merece reforma a sentença que determinou a suspensão da
cobrança dos honorários, na forma do artigo 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em relação ao percentual deferido, considerando o grau de zelo do
proﬁssional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reputa-se adequado o
percentual deferido em sentença.
Da análise pormenorizada do processo, veriﬁca-se que a matéria tratada
na presente hipótese não demandou a produção de prova mais complexa, não se coadunando
o contexto processual com o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10%,
conforme requerido, que signiﬁcaria reconhecer um maior grau de complexidade da demanda
que não existe.
Assim, também não merece reforma a sentença em relação à matéria.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos.
Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, com a participação
dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges, Joseane
Dantas dos Santos (Relatora) e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues e do(a)
Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr. Fábio Romero Aragão
Cordeiro,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais
da Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira
Região, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários. Mérito: por unanimidade, negar
provimento aos recursos ordinários.
Obs.: Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-GP Nº
41/2020.
Natal/RN, 10 de novembro de 2020.
JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
Desembargadora Relatora
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RECURSO ORDINÁRIO N. 000031784.2020.5.21.0002
DESEMBARGADOR RELATOR: RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES
RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
HOTELEIRO E SIMILARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JÚNIOR
RECORRIDA: ARITUBA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA.  EPP
ADVOGADO: GENARO COSTI SCHEER
ORIGEM: 2ª VARA DO TRABALHO DE NATAL
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RECURSO ORDINÁRIO N. 0000317-84.2020.5.21.0002
DESEMBARGADOR RELATOR: RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES
RECORRENTE:
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E
SIMILARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO:
ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JÚNIOR
RECORRIDA:
ARITUBA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. - EPP
ADVOGADO:
GENARO COSTI SCHEER
ORIGEM:
2ª VARA DO TRABALHO DE NATAL
Suspensão temporária de pagamento de auxílio alimentação. Coronavírus. Situação emergencial. Aplicabilidade da Lei n. 14.020/20. Observada a existência de situação
emergencial, imposta pela pandemia do Coronavírus, acertada a iniciativa patronal de suspensão temporária de pagamento do auxílio alimentação a seus empregados, mediante
acordos individuais, com respaldo na Lei n. 14.020/20, que
autoriza a adoção de medidas referentes à suspensão temporária dos contratos de trabalho e à redução proporcional
de jornada e salário, com vistas à preservação do emprego
e renda e garantia de continuidade das atividades laborais e
empresariais, entre outros objetivos.
Justiça gratuita. Sindicato. Ausência de comprovação
de insuﬁciência econômica. O deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas, entre elas os sindicatos, depende
de inequívoca prova de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, aspecto não demonstrado
pela entidade recorrente.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Improcedência
dos pedidos. Ente sindical sucumbente. Cabimento. Nos
termos do §6º, do art. 85, do CPC, os limites e critérios previstos para a ﬁxação dos percentuais na condenação de honorários advocatícios, dispostos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito. Nesse sentido, impende
conﬁrmar a condenação do sindicato autor quanto ao pagamento de honorários à parte ré, em face da sucumbência do
órgão de classe, e diante do que prevê o art. 791-A, da CLT,
incluído pela Lei n 13.467/17.
Prequestionamento. Suﬁciência da tese explicitada no
acórdão. Para que a matéria seja prequestionada, basta que
os temas trazidos no recurso interposto pela parte sejam objeto de manifestação explícita pelo órgão jurisdicional colegiado, nos termos da OJ n. 118, da SDI-1, do TST e Súmula
n. 297, I, também do TST.
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I - RELATÓRIO
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado do Rio Grande do Norte, em face de sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos da Ação Coletiva ajuizada contra Arituba
Empreendimento Turístico Ltda. - EPP.
Por sentença (ID. cdcb401 - ﬂs. 80/86), o Juízo de origem, após reconhecer a
regularidade dos acordos individuais ﬁrmados entre os empregados e a ré, quanto à suspensão
temporária do pagamento do auxílio alimentação, em razão do que prescreve a Lei n. 14.020, de
06/07/20, e da pandemia referente ao novo Coronavírus (COVID 19), julgou improcedentes os
pleitos vindicados na inicial pelo sindicato autor. Indeferida a pretensão autoral pela concessão
da justiça gratuita. Honorários sucumbenciais devidos pelo sindicato autor, arbitrados em 5%
sobre o valor da causa. Custas pelo autor, de R$ 800,00, calculadas sobre o valor atribuído à
causa, porém dispensadas.
Razões recursais pelo autor (ID. 66885fd - ﬂs. 95/105), insurgindo-se contra a
decisão de origem. Reitera o pedido referente ao restabelecimento do pagamento do auxílio
alimentação dos empregados nos meses de abril a junho/20, além de outros que vierem a ser
suprimidos no curso da demanda. Diz que o Juízo deixou de considerar o regramento emergencial, não observando a necessária aplicação dos princípios da indisponibilidade e da vedação
à alteração lesiva do contrato de trabalho. Aduz que o empregador poderia ter tomado outra
das modalidades previstas nas Medidas Provisórias - MPs n. 927 e 936, como a instituição
de banco de horas, trabalho em home oﬃce, redução e suspensão contratual, antecipação das
férias, parcelamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e das contribuições
previdenciárias, ou mesmo negociado junto ao sindicato, a ﬁm de reduzir os custos e preservar
os postos de trabalho. Sustenta que a crise ﬁnanceira decorrente da pandemia do COVID 19
não deve servir para relativizar direitos a partir de atos discricionários do empregador. Entende que a supressão de verba de natureza alimentar, sem contrapartida signiﬁcativa diante da
perda patrimonial, prejudica o lado hipossuﬁciente da relação. Transcreve arestos doutrinários,
ressaltando que a referida MP n. 936/20, no art. 8º, §2º, prevê que o empregador deverá continuar fornecendo os benefícios concedidos ao empregado. Pugna pela reforma do julgado neste
aspecto. Noutro tópico, entendendo pela reforma da sentença, requer a ﬁxação de honorários
sindicais em desfavor da empresa ré, segundo dispõe a Súmula n. 219 do Tribunal Superior do
Trabalho - TST, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a ser apurado de forma
coletiva. Postula, ainda, o deferimento da justiça gratuita, considerando que os substituídos,
representados pelo sindicato, não possuem condições de arcar com os custos processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Indica, em razão da inexistência de comprovada má fé, que inexiste respaldo à condenação do sindicato autor em honorários, a teor do
previsto nos arts. 87, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC e 18 da Lei
7.347/85. Requer o prequestionamento da matéria aventada, mediante argumentos especíﬁcos,
conforme preceituam a Súmula n. 297 do TST e o art. 896, “a” a “c”, da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.
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Contrarrazões pela ré (ID. 3f86b0d - ﬂs. 110/114), onde rechaça as alegações
recursais, pugnando pelo seu não provimento. Requer que o sindicato seja notiﬁcado, a ﬁm de
promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, uma vez que o pleito
referente à justiça gratuita foi indeferido, resultando a dispensa das custas, conforme consta do
dispositivo sentencial, mero erro material, corrigível a qualquer tempo.
II - FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Ciente da publicação da sentença em 04/09/20 (aba Expedientes do PJe - ID.
5d55edc - ﬂs. 87/93), teve o autor o prazo de 08 a 17/09/20 para apresentar suas razões recursais, vindo a fazê-lo em 15/09/20 (ID. 66885fd - ﬂs. 95/105). Tempestivamente.
Representação regular (ID. 65d91d9 - ﬂ. 8).
Impende ressaltar que, nas contrarrazões, a empresa postulou a notiﬁcação do
autor para efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso, uma
vez que teve o pedido de justiça gratuita indeferido pelo Juízo.
Razão não lhe assiste.
Primeiro, porque os benefícios da justiça gratuita, nesta Especializada, podem
ser deferidos de ofício pelo juiz, quando constatar a hipossuﬁciência da parte autora ou de seus
representados, no caso dos autos, para o recolhimento das custas do processo.
Depois, se pretendia a ré impugnar a referida determinação contida na sentença,
deveria tê-lo feito por meio de recurso próprio, uma vez que a arguição em contrarrazões não
tem o condão de reformar o decisum.
Assim, procedendo-se à admissibilidade do recurso interposto, tem-se que o depósito recursal é inexigível à parte autora e as custas processuais foram dispensadas.
Recurso conhecido.
Contrarrazões ofertadas a tempo e modo. Recebidas.
MÉRITO
Da suspensão temporária de pagamento do auxílio alimentação
Reitera o sindicato recorrente o pedido referente ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação dos empregados nos meses de abril a junho/20, além de outros
que vierem a ser suprimidos no curso da demanda. Diz que o Juízo deixou de considerar o
regramento emergencial, não observando a necessária aplicação dos princípios da indisponibilidade e da vedação à alteração lesiva do contrato de trabalho. Aduz que o empregador poderia
ter tomado outra das modalidades previstas nas MPs n. 927 e 936, como a instituição de banco
de horas, trabalho em home oﬃce, redução e suspensão contratual, antecipação das férias, parcelamento do FGTS e das contribuições previdenciárias, ou mesmo negociado junto ao sindicato, a ﬁm de reduzir os custos e preservar os postos de trabalho. Sustenta que a crise ﬁnanceira
decorrente da pandemia do COVID 19 não deve servir para relativizar direitos a partir de atos
discricionários do empregador. Entende que a supressão de verba de natureza alimentar, sem
contrapartida signiﬁcativa diante da perda patrimonial, prejudica o lado hipossuﬁciente da relação. Transcreve arestos doutrinários, ressaltando que a referida MP n. 936/20, no art. 8º, §2º,
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prevê que o empregador deverá continuar fornecendo os benefícios concedidos ao empregado.
Pugna pela reforma do julgado neste aspecto.
A´pretensão autoral resultou refutada pelo Juízo, mediante os seguintes fundamentos (ID. cdcb401 - ﬂs. 81/83):
1. Da suspensão do auxílio refeição. Medida voltada à
manutenção da empresa e preservação dos postos de
trabalho. Acordo individual de trabalho. Excepcionalidade da situação de crise decorrente da pandemia do
COVID-19.
(...).
De saída, anoto que, em decorrência do impacto econômico decorrente das medidas de combate ao COVID-19, foi
editada a Medida Provisória nº 936, em 01.04.2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.020/2020, em que
foi instituído o Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, tendo como objetivos a preservação
do emprego e da renda, a garantir da continuidade das
atividades laborais e empresariais e a redução do impacto
social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública (art. 2º).
Em seu art. 3º, foram previstas as seguintes medidas: o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; a suspensão temporária do contrato
de trabalho.
No que toca à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, o aludido ato normativo exige, entre outros requisitos, a preservação do valor do salário-hora, assim como a pactuação por convenção coletiva de trabalho,
acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito
entre empregador e empregado (art. 7º).
De se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 6363, entendeu, em decisão plenária, pela manutenção da eﬁcácia da regra da MPV 936/2020 que autoriza
a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos
individuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
independentemente da anuência dos sindicatos da categoria
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=441651, conforme consulta realizada em
02.09.20).
Na espécie, tem-se dos autos que a reclamada ﬁrmou
acordo individual escrito com seus empregados, a ﬁm de
suspender temporariamente o pagamento do auxílio refeição, cujo valor mensal corresponde a R$ 90,00, a ﬁm de
preservar a manutenção dos postos de trabalho diante da
grave crise ﬁnanceira vivenciada pelo setor hoteleiro, que
teve suas atividades interrompidas em razão da pandemia
do novo coronavírus. Em contrapartida, foi prevista a majoração do valor do referido benefício em R$ 10,00, após o
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seu restabelecimento.
Embora não se trate de medida prevista expressamente
na então vigente MPV 936/2020, hoje convertida na Lei
14.020/2020, penso que os termos do acordo celebrado
entre a empresa ré e seus empregados atende ao espírito
da lei, que é a manutenção de postos de trabalho dentro
de um quadro de razoabilidade. De outro lado, também
pode ser justiﬁcada no âmbito da ratio decidendi adotada
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 6363 (Red. Min. Alexandre de
Moraes, julg. 17 abr. 2020).
Como é fato notório, há um enorme contingente de pessoas
que perderam seus empregos diante da crise que se estabeleceu com a paralisação/redução das atividades de inúmeras
empresas dos mais variados setores da economia (aí incluído o setor de hotelaria), de maneira que medidas de contenção de gastos, inclusive com pessoal, é providência que, no
contexto atual, visa resguardar a própria sobrevivência do
negócio e a manutenção dos empregos.
Com efeito, se há autorização para a redução de salário
stricto sensu e até mesmo suspensão do contrato de trabalho
mediante negociação direta entre empregador e empregado,
a ﬁm de viabilizar a manutenção da atividade empresarial
e, em última análise, do próprio emprego, não me parece
razoável se considerar ilícita, neste contexto excepcional de
crise decorrente da pandemia, a redução ou suspensão de
um benefício em particular (auxílio alimentação), já que o
impacto para o trabalhador se aﬁgura ainda menor do que as
medidas previstas naquela norma.
Anoto que a previsão contida no art. 8º do referido diploma
normativo, no sentido de que deverão ser mantidos os benefícios, diz respeito à hipótese de suspensão do contrato
de trabalho, e não à hipótese de redução de jornada e de
salário.
Ademais, a suspensão do pagamento da referida vantagem
não se deu indeﬁnidamente, mas por um prazo determinado (até seis meses), além de haver previsão de uma
contrapartida destinada a compensar os trabalhadores,
consistente na majoração do valor do benefício, após seu
restabelecimento, de R$ 90,00 para R$ 100,00 (isto é, em
mais de 10%), o que, no meu sentir, atende aos ditames da
razoabilidade diante do contexto atual.
Em sendo assim, considero válidos os acordos individuais
de ﬂs. 28-72, pelo que julgo improcedente a pretensão formulada nos autos.
Pois bem.
Consta dos autos que a ré, em abril/20, celebrou com seus empregados acordos
individuais (IDs. b2c230f, f40520c e 1711187 - ﬂs. 28/72), que alteravam os respectivos contratos de trabalho, com o objetivo de suspender temporariamente o pagamento do auxílio aliRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020
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mentação (R$ 90,00 na maioria deles; R$ 70,00 em apenas dois), em princípio por seis meses,
em virtude da crise econômica do setor hoteleiro e do avanço da pandemia do Coronavírus, e
considerando a sobrevivência do empregador e a manutenção dos postos de trabalho. Tais acordos previam, em sua Cláusula 2ª, que após o prazo de suspensão, o auxílio seria restabelecido
com o acréscimo de R$ 10,00.
Diga-se que a MP n. 936/20, mencionada pelo recorrente, foi convertida nas Lei
n. 14.020, de 06/07/20, devendo a matéria em questão ser tratada à luz das disposições contidas
no referido normativo.
A Lei n. 14.020/20 assim disciplina, in verbis:
(...).
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA
Seção I
Da Instituição, dos Objetivos e das Medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o
estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta
Lei e com os seguintes objetivos:
I - preservar o emprego e a renda;
II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e
III - reduzir o impacto social decorrente das consequências
do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública.
Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:
I - o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda;
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.
(...).
Seção III
Da Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de
Salário
Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus
empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou
na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 (noventa)
dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder
Executivo, observados os seguintes requisitos:
I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;
II - pactuação, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta
Lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de
trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e
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empregado;
(...).
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão
implementadas por meio de acordo individual escrito ou de
negociação coletiva aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil
e noventa reais), na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
II - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil,
cento e trinta e cinco reais), na hipótese de o empregador
ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais); ou
III - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 (duas) vezes o
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (grifos acrescidos nesta oportunidade)
Imperioso destacar que diversos setores da economia foram gravemente atingidos pela crise econômica ocasionada pela pandemia, entre os quais o ramo hoteleiro, que
depende intrinsecamente da circulação de pessoas entre as cidades, hoje restrita pelo avanço do
Coronavírus, resultando em cancelamento de vôos, fechamento de fronteiras etc.. Naturalmente, as atuais circunstâncias demandam a adoção de medidas emergenciais, seja pela suspensão
temporária das atividades e dos contratos, seja pela redução da jornada e do salário, com vistas
a garantir a permanência do vínculo de emprego, segundo previsão legal.
Considerando esse cenário, veriﬁca-se que a celebração de tratativas individuais
com os empregados da ré se aﬁgura albergada pelos ditames da Lei n. 14.020/20 (arts. 7º, II e
12, caput), e já se achava prevista desde a MP n. 927, de 22/03/20, em seu art. 2º (de vigência
encerrada), resultando sem amparo a insurgência recursal nesse sentido. Por igual, a possibilidade de adoção de outras modalidades de ajuste - como a instituição de banco de horas, trabalho
em home oﬃce, redução e suspensão contratual, antecipação das férias, parcelamento do FGTS
e das contribuições previdenciárias, assim elencadas no recurso - não torna inválida a iniciativa
da empresa quanto à suspensão temporária do benefício denominado “vale feira”, mesmo porque a hipótese de vício de consentimento sequer resultou aventada na inicial.
Diga-se, também, que a hipótese consagrada no art. 8º, §2º, I, da referida MP n.
936/20, ora convertida na Lei n. 14.020/20, ao prever que o empregado “...fará jus a todos os
benefícios concedidos pelo empregador’’...(...), diz respeito exclusivamente às situações de suspensão temporária do contrato de trabalho, tendo a presente casuística enfoque diverso (Seção
III da lei em referência).
Noutro palmar, os termos dos acordos individuais ﬁrmados entre os empregados e a empresa ré garantem não apenas a retomada do pagamento da rubrica provisoriamente
suspensa, mas também a majoração do benefício em R$ 10,00. E levando-se em conta que a
própria Lei n. 14.020/20 autoriza a adoção de medida muito mais drástica, qual seja, a reduRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2020
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ção do salário em até 70% (art. 7º, III), entendo acertada a fundamentação da sentença, em
especial quando ressalta que se há autorização para a redução de salário stricto sensu e até
mesmo suspensão do contrato de trabalho mediante negociação direta entre empregador e
empregado, a ﬁm de viabilizar a manutenção da atividade empresarial e, em última análise, do
próprio emprego, não me parece razoável se considerar ilícita, neste contexto excepcional de
crise decorrente da pandemia, a redução ou suspensão de um benefício em particular (auxílio
alimentação), já que o impacto para o trabalhador se aﬁgura ainda menor do que as medidas
previstas naquela norma (ID. cdcb401 - ﬂ. 83).
Em suma, a suspensão temporária de pagamento do “vale feira”, no valor de
R$ 90,00, além de não conﬁgurar alteração unilateral do contrato, porquanto constitui medida
albergada no espectro de abrangência da Lei n. 14.020/20, tampouco decorre de acordo com
imposição de cláusula leonina ou representa perda patrimonial signiﬁcativa, como alardeia o
sindicato autor. Ao contrário, a iniciativa patronal advém da necessidade de ﬂexibilização na
interpretação das regras trabalhistas, aspecto que se impõe, sobretudo, diante da situação emergencial de pandemia ora vivenciada. Não bastasse, os termos do acordo individual prevêem,
quando o pagamento da parcela for reiniciado, a majoração do seu valor.
Sensível à problemática do atual momento, o Supremo Tribunal Federal - STF,
apreciando a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n. 6.363/20, exarou fundamentação
que conﬁrma a possibilidade de redução salarial por meio de tratativas individuais, de acordo
com a previsão contida na MP n. 936/20, convertida na Lei n. 14.030/20. Veriﬁca-se, portanto,
que a iniciativa da empresa, além de ter observado os ditames da lei em referência, é respaldada pelo entendimento do STF, não merecendo qualquer censura, mesmo porque decorrente
de ajuste bilateral entre empregado e empregador, e para fazer frente a situação emergencial e
transitória, além de não repercutir signiﬁcativamente nas remunerações dos empregados, seja
pelo valor da rubrica, seja pelo período de suspensão do benefício.
Destarte, uma vez conﬁrmada a sentença de origem, não procede a insurgência
do recorrente, no particular, resultando ainda prejudicado o pedido de condenação da empresa
ré em honorários.
Da justiça gratuita
Postula o sindicato recorrente, ainda, o deferimento da justiça gratuita, considerando que os substituídos, por ele representados, não possuem condições de arcar com os custos
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Sem razão, igualmente.
Ressalto que os fundamentos da sentença estão em consonância com a posição
do TST sobre a temática, senão vejamos:
(...) B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB
A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI
13.467/17. 1. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS. Regra geral, na Justiça do Trabalho, a
concessão da justiça gratuita está relacionada à ﬁgura do
empregado, conforme se infere dos arts. 14 da Lei 5584/70
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e 790, §3º, da CLT, sendo benefício concedido ao hipossuﬁciente que não puder demandar sem o comprometimento
do sustento próprio e de sua família. Com efeito, esta Corte preconiza entendimento de que é possível a concessão
da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas de direito privado, desde que comprovada sua hipossuﬁciência econômica. No caso vertente, o Tribunal Regional indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita, por assentar
que não houve comprovação da precariedade da situação
ﬁnanceira do Sindicato Autor. Assim, a alteração do julgado conforme almejado pelo Autor demandaria necessário
revolvimento dos fatos e provas constantes nos autos, cujo
reexame é obstaculizado nessa instância recursal especial,
a teor do que dispõe a Súmula 126/TST. Recurso de revista
não conhecido no tema. (...) (TST - 3ª Turma - RR n. 12882.2015.5.05.0631 - Relator: Ministro Mauricio Godinho
Delgado - Pub.: DEJT 13/03/2020)
(...) 2. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR
SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. DECISÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
ATUAL E NOTÓRIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 896, § 7º, DA CLT E
DA SÚMULA Nº 333 DO TST. NÃO CONHECIMENTO. I. O Tribunal Regional decidiu que o Sindicato Reclamante não faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. A decisão recorrida está em conformidade
com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior
no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da Justiça à pessoa jurídica, inclusive em se tratando de
entidade sindical ou sem ﬁns lucrativos, somente é devida
quando provada, de forma inequívoca, a insuﬁciência de
recursos. III. Assim, uma vez uniformizada a jurisprudência
pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para
o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria,
quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de
lei federal ou da Constituição da República, a teor do art.
896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. IV. Recurso
de revista de que não se conhece. (...) (TST - 4ª Turma - RR
n. 218-40.2011.5.04.0702 - Relator: Ministro Alexandre
Luiz Ramos - Pub.: DEJT 13/12/2019)
(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DA PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST. Para esta Corte Superior, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
a entidade sindical, ainda que na condição de substituta
processual, depende de prova da insuﬁciência econômica.
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Nesse contexto, uma vez que o Sindicato não demonstrou
a impossibilidade de pagamento das despesas processuais,
não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.
Precedentes. Ressalva de entendimento da Relatora. Recurso de revista não conhecido. (TST - 2ª Turma - RR n.
1409-31.2012.5.02.0027 - Relatora: Ministra Maria Helena
Mallmann - Pub.: DEJT 17/04/2020)
Demais, consoante dicção do §4º, do art. 790, da CLT, exige-se do postulante a
comprovação inequívoca da insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros, não sendo bastante a mera
alegação ou declaração de miserabilidade.
Há de ser acrescentado, que o §3º, do art. 790, da CLT sofreu nova alteração
pela Lei n. 11.467/2017, sem alterar o direcionamento, apenas às pessoas físicas. E o legislador,
quando quis conceder isenção aos sindicatos o fez de forma expressa no art. 606, § 2º, da CLT,
ao disciplinar que se estende às entidades sindicais os privilégios concedidos à Fazenda Pública, em se tratando de execução ﬁscal.
Destarte, inexistindo comprovação da hipossuﬁciência econômica do sindicato
autor, forçosa a manutenção do julgado no particular.
Nada a deferir.
Dos honorários sucumbenciais
Sobre o tema, o sindicato autor defende que, em razão da inexistência de comprovada má fé, inexiste respaldo à condenação em honorários, a teor do previsto nos arts. 87,
parágrafo único, do CDC e 18 da Lei 7.347/85.
Com efeito, veriﬁca-se que a legislação trabalhista passou a contemplar o princípio da sucumbência com o advento da Lei n. 13.467/17, de 11/11/17, alteração cuja aplicabilidade se direciona às ações ajuizadas a partir desta data. Nesse sentido, a presente ação foi
proposta em 22/06/20, ou seja, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 13.467/2017, não
havendo espaço para a aplicação supletiva da legislação invocada pelo recorrente.
O novo regramento ﬁxado pelo artigo 791-A da CLT, em relação ao princípio da
sucumbência, assim preceitua:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria,
serão devidos honorários de sucumbência, ﬁxados entre o
mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
§ 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a
Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida
ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2º. Ao ﬁxar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do proﬁssional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§ 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo
arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a
compensação entre os honorários.
§ 4º. Vencido o beneﬁciário da justiça gratuita, desde que
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não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo,
créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ﬁcarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certiﬁcou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuﬁciência de recursos
que justiﬁcou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneﬁciário.
§ 5º. São devidos honorários de sucumbência na
reconvenção.
Assim, pela regra, deve o sindicato autor, dada a sua sucumbência, suportar a
obrigatoriedade de pagar honorários, em função do trabalho despendido pelo advogado da parte
ré.
Vale ressaltar que, anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 13.467/17,
a determinação de pagamento de honorários, na Justiça do Trabalho, restringia-se ao adimplemento de honorários assistenciais, limitados às situações previstas na Súmula n. 219 do TST.
A alteração legal ora promovida se coaduna com a previsão contida no art. 85 do Código de
Processo Civil - CPC, nos termos do qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor, ainda que se trate de procedência parcial, consoante se encontra registrado no art. 86 do mesmo diploma processual. E registre-se que a parte autora foi vencida em
sua pretensão, uma vez que o objetivo buscado com o ajuizamento da ação não foi alcançado.
Considerando, ainda, que o sindicato não logrou fazer jus ao benefício da justiça
gratuita, deve responder pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado
da ré, ﬁxados na sentença (5% sobre o valor da causa), em consonância com o disposto nos §§1º
e 2º do art. 791-A, da CLT.
Recurso não provido, neste aspecto.
Do prequestionamento
Requer o sindicato o prequestionamento da matéria aventada, mediante argumentos especíﬁcos, conforme preceituam a Súmula n. 297 do TST e o art. 896, “a” a “c”, da
CLT.
Sem razão, ainda.
Adotada tese explícita a respeito das matérias tratadas no recurso, é desnecessário o pedido de pronunciamento expresso, a título de prequestionamento, inclusive sobre dispositivos legais e constitucionais que a parte tenha invocado, em consonância com a Orientação
Jurisprudencial - OJ n. 118, da Subseção de Dissídios Individuais 1 - SBDI-1 e a Súmula n. 297,
ambas do TST.
Recurso não provido.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento.
Ricardo Luís Espíndola Borges
Desembargador Relator
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Segunda Turma de Julgamento
RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO Nº 0000833-23.2019.5.21.0008
RELA
RELATOR(A): JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
RECORRENTE: SINDICAT
SINDICA O DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
NO EST
ADVOGADO: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR
RECORRIDO:D GRUPO EMPREENDIMENTOS
OS E P
PARTICIP
TICIPAÇÕES
AÇÕES L
LTDA
TDA
ADVOGADO: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL
VARA
NAT
TAL
ORIGEM: 8ª V
ARA DO TRABALHO DE NA
TAL

AÇÃO
COLETIVA
ANTERIOR.
TRÍPLICE
IDENTIDADE
COLETIV
CONFIGURADA. COISA JULGADA A IMPEDIR A PROPOSIÇÃO
DE NOVA
NOV AÇÃO COLETIVA.
COLETIV A coisa julgada se configura quando é
reproduzida ação idêntica a outra anteriormente ajuizada e que já foi
apreciada por decisão transitada em julgado, sendo consideradas
idênticas as ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir,
conforme redação do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. No caso, é
possível visualizar a tríplice identidade entre a presente demanda e a
de nº 879-83.2014.5.21.0041. Em ambas as ações, as partes são as
mesmas e o sindicato autor buscou idêntica pretensão, com base na
mesma causa de pedir, consistente na alegação de trabalho em
condições insalubres em grau máximo. O pleito de implantação do
pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% para
os empregados ocupantes das funções de camareira e ASG e de
pagamento retroativo a todos os funcionários, inclusive os demitidos,
com reflexos correlatos, foi repetido nesta ação. Configurada a coisa
julgada, não merece reforma a sentença recorrida.
AÇÃO COLETIVA
ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE.
COLETIV
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFEITOS ERGA OMNES
NÃO INCIDENTES PARA
P
OS INTERESSADOS QUE NÃO
INTEGRARAM A DEMANDA COMO LITISCONSORTES. TUTELA
INDIVIDUAL. A improcedência da ação coletiva anterior e seu trânsito
em julgado, torna-se inviável a interposição de nova ação coletiva
para obtenção do mesmo pleito, que somente poderá ser alcançado
por meio da tutela individual, nos moldes preconizados no § 2º do art.
103 da Lei 8.078/90 (CDC), in verbis: "§2° Na hipótese prevista no
inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que
não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
individual".
propor ação de indenização a título individual"
Recurso ordinário conhecido e não provido.
RELATÓRIO
I - RELA
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por SINDICAT
SINDICA O DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO
EST
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NORTE
NOR
TE em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara
do Trabalho de Natal, que acolheu
V
preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485,
V,
V do CPC, nos autos da ação ajuizada em desfavor de D GRUPO EMPREENDIMENTOS E
PAR
LTDA.
TDA.
P TICIPAÇÕES
TICIPAÇÕES L
Em suas razões de recurso (fls. 750/764), o SINDHOTELEIROS
pretende afastar a coisa julgada reconhecida e ver apreciado o pleito de concessão de adicional
de insalubridade em grau máximo para os empregados da reclamada ocupantes dos cargos de
camareira e auxiliar de serviços gerais, com efeitos retroativos a janeiro de 2015. Para tanto
alega, em suma, que a ação anteriormente ajuizada (proc. nº0000879-83.2015.5.21.0041) trata de
período distinto, tendo sido pleiteado o adicional de insalubridade dos 5 anos anteriores ao
ajuizamento daquela ação, em 23 de julho de 2014, enquanto a pre
presente
sente demanda busca o
pagamento dos títulos a partir de janeiro de 2015. Acrescenta que o tema aborda direito de trato
continuado, o que atrai a aplicação do artigo 505, I, do CPC, que autoriza a revisão do
anteriormente estatuído na sentença quando há modificação do estado de fato e de direito, bem
como destaca que o grupo de trabalhadores é diferente, considerada a grande rotatividade de
trabalhadores do setor. Aponta violação ao direito fundamental do livre acesso à justiça (artigo 5º,
XXXV,
XXXV da CF) pela sentença recorrida e afirma que restou comprovado através de laudos periciais
realizados em demandas individuais que ocupantes das funções de camareira e ASG estão
submetidos ao trabalho insalubre, o que indica a alteração das condições anteriormente
existentes.
Contrarrazões às fls. 769/781, nas quais pugna a reclamada pela
manutenção da sentença.
Os autos não foram submetidos à apreciação do Ministério Público.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
II - FUNDAMENT
1- ADMISSIBILIDADE
Ciência da sentença em 27/02/2020 via DEJT e protocolização das
razões em 10/03/2020, sendo, pois, tempestivo o recurso. Representação regular (fl. 13). Custas
recolhidas (fl. 765/766). Conheço do recurso ordinário.

2 - MÉRITO
2/7
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O recorrente pretende afastar a coisa julgada reconhecida e ver
apreciado o pleito de concessão de adicional de insalubridade em grau máximo para os
empregados da reclamada, ocupantes dos cargos de camareira e auxiliar de serviços gerais, com
efeitos retroativos a janeiro de 2015. Para tanto alega, em suma, que a ação anteriormente
ajuizada (proc. nº0000879-83.2015.5.21.0041) trata de período distinto, tendo sido pleiteado o
adicional de insalubridade dos 5 anos anteriores ao ajuizamento daquela ação, em 23 de julho de
2014, enquanto a presente demanda busca o pagamento dos títulos a partir de janeiro de 2015.
Acrescenta que o tema aborda direito de trato continuado, o que atrai a aplicação do artigo 505, I,
do CPC, que autoriza a revisão do anteriormente estatuído na sentença quando há modificação
do estado de fato e de direito, bem como destaca que o grupo de trabalhadores é diferente,
considerada a grande rotatividade de trabalhadores do setor. Aponta violação ao direito
fundamental do livre acesso à justiça (artigo 5º, XXXV,
XXXV da CF) pela sentença recorrida e afirma
que restou comprovado, através de laudos periciais realizados em demandas individuais, que
ocupantes das funções de camareira e ASG estão submetidos ao trabalho insalubre, o que indica
a alteração das condições anteriormente existentes.
O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, V,
V do CPC, reconhecendo a existência da coisa julgada, sob os
seguintes fundamentos (fls. 745/746):
"Examino.
A coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental, inserida no rol das
cláusulas pétreas (art. 5º, inciso XXXVI), que imprime concretude ao princípio da
segurança jurídica, promovendo estabilidade nas relações sociais, na medida em
que torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado.
A legislação processual, com efeito, veda a qualquer juiz que aprecie questões já
resolvidas, decorrendo daí a impossibilidade de se rediscutir matéria que já tenha
transitado em julgado.
A principal característica da coisa julgada é, pois, a existência de uma sentença
anterior, proferida em autos de outra ação que possua a tríplice identidade e da qual
já não caiba mais recurso, impossibilitando, na fo
f rma do art. 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, a prolação de nova decisão.
De acordo com o art. 337, § 1º e § 4º do CPC, ocorre a coisa julgada quando há
identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir entre duas ações, tendo a
sentença de uma delas já transitada em julgado, de modo que a segunda demanda
deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e § 3º do CPC.
Percebe-se pela petição inicial que o pedido do autor é a condenação da reclamada
ao pagamento de adicional de insalubridade e reflexos para os empregados
exercentes das funções de camareira e auxiliar de serv
r iços gerais.
rv
Analisando a petição inicial da RT 0000879-83.2014.5.21.0041 vê-se que o pedido é
exatamente o mesmo, ou sej
e a, pagamento de adicional de insalubridade para os
ej
empregados exercentes das funções de camareira e auxiliar de serv
r iços gerais.
rv
Assim, percebe-se intuito de rediscutir decisão já transitada em julgado, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Destaco que não se trata aqui dos efeitos da coisa julgada de ação coletiva em
ações individuais, o sindicato reclamante fo
f i autor das duas lides, ambas ações
coletivas, contra a mesma reclamada.
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Assim, no caso em tela, verifico que ocorreu a coisa julgada material quanto ao
obj
b eto da lide, pois se reproduziu ação idêntica à demanda anteriormente aj
bj
a uizada e
que já fo
f i decidida por sentença, da qual não cabe recurso.
Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, por fo
f rça do art.
485, inciso V, do CPC."

Com acerto decidiu o magistrado de origem.
A coisa julgada se configura quando é reproduzida ação idêntica a
outra anteriormente ajuizada e que já foi apreciada por decisão transitada em julgado, sendo
consideradas idênticas as ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme redação
do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC.
No caso dos autos, é possível visualizar a tríplice identidade entre a
presente demanda e a de nº 879-83.2014.5.21.0041. As partes são as mesmas, tendo o sindicato
autor ajuizado ambas as ações em face da empresa D GRUPO EMPREENDIMENTOS E
P TICIPAÇÕES
PAR
TICIP
L
LTDA
e nelas buscado idêntica pretensão, com base na mesma causa de pedir.
Isto porque, na ação anteriormente manejada o sindicato autor, sob alegação de trabalho em
condições insalubres em grau máximo, pediu a implantação do pagamento do adicional de
insalubridade no percentual de 40% para os empregados ocupantes das funções de camareira e
ASG, bem como o pagamento retroativo do mesmo título a todos os funcionários, inclusive os
demitidos, com reflexos correlatos (fl. 47), pleito repetido na presente demanda (fl. 11).
E o argumento de que se trata de períodos diversos, em verdade, não
auxilia na configuração da distinção defendida, porquanto, na prática, a parte se utiliza do critério
da prescrição, embora não explicitamente, para diferenciar o objeto das ações, olvidando que, na
ação coletiva outrora proposta buscava a implantação do adicional, que se traduz na projeção
futura do pleito. Com efeito, na presente hipótese, o lapso temporal não deve ser utilizado como
parâmetro para distinção do pedido, cuja identidade é confirmada pelo seu teor, qual seja, a
implantação do adicional de insalubridade e reflexos, com efeitos retroativos, de modo que o
marco temporal não tem o condão de modificar o real objeto, sob pena de jamais incidir a coisa
julgada em ações coletivas, ocasionando a sucessão de ações indefinidamente.
Noutro aspecto, o recorrente, com vistas a afastar a coisa julgada,
invoca a norma contida no art. 505, inciso I, do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir
a revisão do que foi estatuído na sentença;
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No particular, tem-se que o dispositivo legal acima transcrito (inciso I
do art. 505 do CPC) não se presta ao fim pretendido no recurso, qual seja, afastar a coisa julgada
reconhecida pela sentença recorrida. Isso porque o recorrente não demonstrou a modificação no
estado de fato ou de direito, o que deve ser feito sob a ótica da tutela coletiva, sujeita a um
sistema processual próprio, que conta inclusive com regras diferenciadas acerca da configuração
da coisa julgada, não servindo, para tanto, a alegação de que alguns empregados da reclamada
obtiveram o adicional de insalubridade em demandas individuais, cujo manejo encontra previsão
legal no sistema processual coletivo e depende da análise feita, casuisticamente, de situações
particulares de cada reclamante, o que não ocorre na tutela coletiva.
Ainda nesse contexto, em se tratando de direitos individuais
homogêneos não é possível aferir
aferir, em sede de ação coletiva, a modificação do estado de fato ou
de direito relativamente a substituídos que sequer foram individualizados, seja pela
desnecessidade quando do ajuizamento da ação coletiva, seja pela improcedência da demanda
anterior, restando prejudicada a fixação dos limites subjetivos da demanda.
A propósito, a Lei 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, trata
da matéria - coisa julgada, sendo imperiosa a transcrição de dois artigos da mencionada lei:
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial do órgão prolator,exceto se o pedido for julgado imp
procedente por
insuficiência de provas, hip
pótese em que qualq
quer legitimado poderá intentar
outra aç
ção com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais, no que fo
positivos do Título III da lei que instituiu o
f r cabível, os disp
Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

O Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, no art. 103 do
Título III, dispõe acerca da coisa julgada nas ações coletivas, estabelecendo que:
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fa
f rá coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido fo
fi
f r julgado improcedente por insufi
f ciência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fu
f ndamento
valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
fo
f único do art. 81 (interesses
ou direitos difu
fu
fe
du
f sos, assim entendidos, para efe
f itos deste código, os transindividu
d ais, de
natu
tu
ej
tu
t reza indivisível, de que sej
e am titu
t lares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fa
f to);
II - ultra partes, mas limitadamente ao gru
ru
rup
upo, categoria ou classe, salvo improcedência por
insufi
fi
f ciência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista
no inciso II do parágrafo
fo
f único do art. 81 (interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efe
fe
du
tu
ej
f itos deste código, os transindividu
d ais, de natu
t reza indivisível de que sej
ea
titu
tu
ru
t lar gru
rup
upo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação jurídica base);
III - erga omnes, ap
penas no caso de procedência do pedido, para benefi
fi
f ciar todas as
vítimas e seus sucessores, na hip
pótese do inciso III do parágrafo
fo
f único do art. 81 (III interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum).
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§ 1° Os efe
f itos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prej
fe
e udicarão interesses e
ej
direitos individu
d ais dos integrantes da coletividade, do gru
du
rup
ru
upo, categoria ou classe.
§ 2° Na hip
pótese prevista no inciso III, em caso de imp
procedência do pedido, os
interessados que não tivere
r m intervindo
re
d no pro
do
r cesso como litis
ro
i consortes poderão prop
is
por
açção de indenizaçção a título individual.

Dessa forma, considerando a improcedência da ação coletiva anterior
e seu trânsito em julgado, torna-se inviável a interposição de nova ação coletiva para obtenção do
mesmo pleito, que somente poderá ser alcançado por meio da tutela individual, nos moldes
preconizados no § 2º do art. 103 da Lei 8.078/90 (CDC), acima transcrito.
Ante todo o exposto, não merece reforma a sentença recorrida.
Nego provimento ao recurso.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Acórdão
Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a
Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Carlos Newton Pinto, com a
presença da Excelentíssima Senhora Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)
Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is) Eridson João Fernandes
Medeiros, e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a)
Aroldo T
Teixeira Dantas,
ACORDAM

o(a)s

Excelentíssimo(a)s

Senhor(a)es

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por
unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário.
Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme AT
A OS TRT-GP nº
037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora Juíza
Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019, levando-se em conta a vacância do
cargo de Desembargador (convocação plena). Houve sustentação oral pelo Advogado Pedro
Victor Medeiros de Melo, representando a parte recorrente/reclamante.
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Natal, 28 de outubro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
Relatora
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