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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou realizar uma análise do fenômeno do trabalho e do 
emprego a partir do enfoque estatal. Ou seja, até que ponto e em qual medida 
deveriam os governos intervir na relação de trabalho para que se alcance um 
modelo de trabalho ideal. Discute-se, portanto, a flexibilização e desregulamentação 
das relações de trabalho e o conceito de trabalho decente da OIT e ainda qual a 
influência de cada um desses modelos na geração de empregos e nas condições de 
trabalho. Para alcançar este objetivo, os quatro pilares do conceito de trabalho 
decente foram analisados com base no ordenamento jurídico brasileiro, sem se 
olvidar de tratar também da contraposição do trabalho decente, que é o trabalho 
degradante. Foram realizadas também correlações entre o trabalho degradante e a 
exclusão social e em que medida esta forma de trabalho auxilia este fenômeno. A 
reforma trabalhista, inserida no contexto econômico e político do Brasil também foi 
objeto de análise, ressaltando-se a sua tendência à flexibilização, bem como a 
expansão de alguns institutos precarizantes. Ao final da pesquisa, foi proposto um 
modelo de trabalho baseado no trabalho digno e decente, e quais meios, 
concretamente, poderiam ser tentados para que este modelo fosse alcançado. 

 
Palavras chave: emprego; trabalho decente; flexibilização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present research tried to perform an analysis of the phenomenon of work and 
employment from the state approach. That is, to what extent should governments 
intervene in the labor relations in order to achieve an ideal working model. The 
reserach also discusses the flexibilization and deregulation of labor relations and the 
concept of decent work developed by the ILO, as well as the influence of each of 
these models on job creation and working conditions. To achieve this goal the four 
pillars of the concept of decent work were analyzed based on the Brazilian legal 
system, also dealing  with the contraposition of decent work, which is degrading 
work. Correlations were also made between degrading work and social exclusion and 
to what extent this form of work helps this phenomenon.  The labor reform, inserted 
in the economic and political context of Brazil was also the object of analysis, 
highlighting its tendency to flexibilization, as well as the expansion of some 
precarizing institutes. At the end of the research, a working model based on decent 
work was proposed, and what concrete means could be tried for this model to be 

achieved. 

 
Keywords: employment; decent work; labor flexibilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Quem é você?”, não raro qualquer ser humano responde à esta 

pergunta informando o seu nome e a sua profissão. Essa constatação, por si 

só, já demonstra o quanto o trabalho desempenha um papel de destaque na 

cultura humana contemporânea, podendo ser considerado verdadeira marca de 

identidade do homem, tamanho o impacto que promove na vida das pessoas e 

em suas relações sociais. 

Reconhecer a importância do valor do trabalho na sociedade, em tese, 

deveria servir de combustível para a sua valorização e proteção.  

Todavia, na evolução do trabalho e do Direito do Trabalho nos cenários 

nacionais e internacionais, inserida num contexto maior de mercantilização das 

relações humanas, pode-se constatar que o valor do trabalho vem sendo 

considerado apenas pela ótica da produção. O resultado da produção passou a 

se tornar muito mais relevante do que o bem-estar de quem produz, ou seja, do 

trabalhador. 

Nesse contexto, percebe-se o grande desafio existente nas mãos dos 

governos: encontrar um equilíbrio saudável entre a atuação dos mercados, dos 

Estados e da própria sociedade civil, haja vista que a promoção de reformas 

que buscam atender exclusivamente interesses de mercado, sob o discurso de 

que estas seriam inevitáveis, podem trazer reflexos negativos no dia-a-dia do 

trabalhador, como o que ocorre hoje com a expansão de diversas formas de 

trabalho realizadas em condições adversas ao homem, como o trabalho 

degradante. 

É como forma de alcançar esse equilíbrio, ou ao menos garantir que se 

caminhe rumo à este objetivo, que a OIT, com vistas de acomodar as relações 

entre capital e trabalho, formulou o conceito de trabalho decente. No que 

consiste este conceito será objeto de reflexão ao longo desta pesquisa, 

todavia, adianta-se que se trata de uma tentativa de garantir que a eficiência 

econômica seja aliada ao progresso social, evitando que o trabalho humano 

seja simplesmente tratado como mercadoria, em uma tentativa de se dar novos 

rumos à globalização. 
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De outro lado, surgem vozes que afirmam que medidas tendentes a 

proteção dos trabalhadores, em razão do aumento dos custos da mão-de-obra 

ensejariam, em verdade, o efeito contrário, ou seja: o desemprego. E isto 

ocorreria pois, em tese, com o aumento do custo para se ter um empregado, as 

empresas passariam a contratar menos. 

É com base nesse pressuposto que, em todo mundo, percebe-se um 

movimento em direção à flexibilização e desregulamentação das relações de 

trabalho, podendo ser inserida nesse contexto a reforma trabalhista ocorrida no 

Brasil. A intenção, portanto, é adotar medidas de flexibilização da mão-de-obra 

para que isso possa aumentar o número dos postos de trabalho, reduzindo os 

índices de desemprego da população. 

O presente trabalho, resgatando o conceito de trabalho decente que 

será tratado logo adiante e com base nas conclusões realizadas sobre os 

impactos das Leis de Proteção ao Emprego (LPE) na geração de postos de 

trabalho e em toda a pesquisa qualitativa desenvolvida, utilizando-se o método 

hipotético-dedutivo, apresentará um modelo de trabalho baseado no trabalho 

digno e decente. 

 

2 O TRABALHO DECENTE 

 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, enquanto órgão que 

busca promover a justiça social, como forma de alcançar a paz universal e 

duradoura, conforme preceitua o Preâmbulo de sua Constituição, formulou, no 

ano de 1999, o conceito de trabalho decente, que visa promover o trabalho 

produtivo, exercido por homens e mulheres, baseado na promoção de direitos 

no ambiente de trabalho, na proteção social e no diálogo social.1 

 Deste modo, trata-se de formulação que busca promover limites à 

exploração do trabalho do homem pelo homem. Interessante notar que, no 

atual estágio de desenvolvimento econômico e globalização mundial, em que 

valores de mercado contornam todos os aspectos das relações sociais, tudo 

está suscetível de se tornar mercadoria. 

                                                             
1 GUIMARÃES, José Ribeiro Soares. Decent work country profile: a sub-national 
perspective in Brazil. International Labour Office; ILO Country Office for Brazil. - Brasilia: ILO, 
2013, p. 7. 
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Por tal razão, imperioso distinguir a situação de “ter uma economia de 

mercado”, em que o mercado serve como instrumento para melhor consecução 

dos fins humanos, mormente a organização da atividade produtiva, e “ser uma 

sociedade de mercado”, em que a tudo é possível atribuir um valor econômico, 

e que não há limites na mercantilização das relações.2 

Nada melhor para ilustrar a segunda situação acima narrada, com 

enfoque no objeto de estudo do presente trabalho, do que a escravidão. Nela, 

seres humanos são reduzidos a objetos de consumo e mercadorias, tendo sua 

dignidade traduzida em cifras, enquanto meros instrumentos para obtenção de 

lucro. 

Milton Santos já havia alertado para o fato de que “tirania do dinheiro e 

tirania da informação são os pilares da produção da história atual do 

capitalismo globalizado.” De sorte que, o aprofundamento da crise na 

sociedade globalizada decorre também do “papel avassalador do sistema 

financeiro e a permissividade do comportamento dos atores hegemônicos, que 

agem sem contrapartida”.3 

Neste sentido, também a Declaração da Filadélfia, de 1944, no seu art. I, 

ao elencar “os princípios fundamentais sobre os quais se funda a 

Organização”, estabelece que “o trabalho não é uma mercadoria”. 

Esse princípio fundamental serve para justificar as medidas de 

valorização do trabalho digno4, haja vista que, não sendo mercadoria, é visto 

enquanto forma de emancipação do ser humano e garantia de sua 

subsistência, sendo protegido por meio de direitos fundamentais sociais, eis 

que é forma de possibilitar a própria liberdade e capacidade de 

autodeterminação do homem. 

                                                             
2 SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. 
Tradução: Clóvis Marques. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 16. 
3 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência 

universal. 6ª ed.  Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 35. 
4 Trabalho digno pode ser conceituado como “aquele adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, igualdade, segurança, satisfação pessoal e capaz de garantir uma 
vida digna ao trabalhador e à sua família. Cf. em: GAMBA, J. C. M. Frentes de trabalho 
versus direito fundamental ao trabalho digno: redimensionamento (urgente) das políticas 
públicas. In: SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; GNATA, Noa Piatã Bassfeld (Org). Trabalhos 
marginais. São Paulo, SP: LTR, 2013. p. 296. 



10 
 

 
 

As considerações aqui expostas demonstram, portanto, que nem todos 

os bens humanos poder ser comercializados e vistos enquanto mercadorias. O 

valor do trabalho humano, decerto, é um deles. 

 

 

2.1 O CONCEITO DE TRABALHO DECENTE TRAZIDO PELA OIT 

 

Como mencionado alhures, a OIT conceitua o trabalho decente como 

um trabalho produtivo, exercido por homens e mulheres em condições de 

liberdade, igualdade, segurança e dignidade.  

O trabalho, nesta ótica, é visto enquanto elemento que define a 

existência humana. E isto ocorre pois, em geral, as sociedades humanas se 

organizaram de uma forma em que é o trabalho o meio que permite o homem 

suprir as suas mais básicas necessidades, sendo, por esta razão, fonte de 

dignidade. 

Nesta senda, o conceito de trabalho decente é organizado em quatro 

pilares, princípios ou objetivos: a promoção dos direitos fundamentais no 

trabalho, o emprego, a proteção social e o fortalecimento do tripartismo e do 

diálogo social. 

 O ex-diretor geral da OIT, Juan Somavía, explica que esses quatro 

pilares atuam de forma integrada na promoção do trabalho decente e 

possibilitam, a partir deles, a obtenção de objetivos mais amplos, tais como a 

erradicação da pobreza e o desenvolvimento social.5 

Acerca da viabilidade prática da adoção de um modelo de trabalho 

baseado no trabalho decente, em razão do crescente paradigma de 

desenvolvimento econômico baseado em uma “sociedade de mercado”, 

conforme já aqui tratado, Somavía oferece resposta interessante: 

  

¿Es posible cambiar el modelo de globalización actual? Mi 
respuesta es um rotundo “sí”. Salvo ciertos avances que son 
irreversibles (principalmente en cuanto a tecnologías de la 
información), muchos aspectos de la globalización distan de 
ser inmutables y dependen en gran medida de decisiones 
puramente políticas. En consecuencia, es del todo posible 

                                                             
5 SOMAVÍA, Juan. El trabajo decente. Una lucha por la dignidad humana. Santiago: 
Organización Internacional del Trabajo, 2014, p. 25. 
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imprimir a la globalización uma dirección nueva, ya que las 
políticas, sean ellas macroeconómicas, financieras, 
comerciales o sociales, pueden ser modificadas o adaptadas. Y 
esto puede hacerse sin rechazar la idea de economías y 
sociedades abiertas al mundo y sin poner en tela de juicio 
algunos aspectos fundamentales, como la necesidad de 
combatir la inflación o la importancia del buen manejo 
macroeconómico.6 

 

Prossegue ainda afirmando que, considerando que um dos maiores 

freios ao desenvolvimento mundial decorre do fato de que grande parte da 

população tem poucas possiblidades de consumo, transformar essa massa 

populacional em consumidora seria um acerto tanto do ponto de vista 

econômico, quanto político. Desta feita, como via de conseguir este objetivo e 

humanizar a globalização, em primeiro lugar, deveria se reconhecer o “pleno 

emprego” enquanto mecanismo eficaz de combate à pobreza e exclusão 

social.7 

Como se pode perceber, a ideia de pleno emprego também pode 

fornecer elementos que ajudam no aprimoramento do conceito de trabalho 

decente da OIT.  

A Convenção 122 da OIT versa sobre política do emprego, com o 

objetivo de promover o “pleno emprego, produtivo e livremente escolhido”, 

buscando elevar os níveis de vida. 

Registre-se que o pleno emprego busca elevar os níveis de vida do 

trabalhador. Assim, na perspectiva do trabalho decente, o labor humano, ao ser 

exercido, deve propiciar uma melhora nas condições de vida do homem, ou 

seja, um trabalho que não propicia melhora nessas condições, não é trabalho 

decente. 

Os três eixos da política do pleno emprego, previstos no art. I, 2 da 

Convenção em exame, são: 

 

                                                             
6 Id., ibid. É possível mudar o modelo de globalização atual? Minha resposta é um redondo 

“sim”. Exceto certos avanços que são irreversíveis (principalmente em termos de tecnologias 
da informação), muitos aspectos da globalização estão longes de serem imutáveis e dependem 
em grande parte de decisões puramente políticas. Em consequência, é inteiramente possível 
dar a globalização uma nova direção, já que as políticas, sejam elas macroeconômicas, 
financeiras, comerciais ou sociais, podem ser modificadas ou adaptadas. E isso pode ser feito 
sem rejeitar a ideia de economias e sociedades abertas ao mundo e sem comprometer alguns 
aspectos fundamentais, como a necessidade de combater a inflação e a importância de boa 
gestão macroeconômica. (tradução nossa) 
7 Id., p. 26. 
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a) que haja trabalho para todas as pessoas disponíveis e em 
busca de trabalho;  
 
b) que este trabalho seja o mais produtivo possível; 
 
c) que haja livre escolha de emprego e que cada trabalhador 
tenha todas as possibilidades de adquirir as qualificações 
necessárias para ocupar um emprego que lhe convier e de 
utilizar, neste emprego, suas qualificações, assim como seus 
dons, qualquer que seja sua raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem social. 

 

Assim, a busca pela proteção ao desemprego e manutenção dos postos 

de trabalho, bem como o próprio acesso ao emprego, com livre escolha do 

trabalhador na escolha do seu ofício, também indicam critérios balizadores da 

atuação das autoridades públicas nesta seara, como forma de promoção do 

trabalho decente. 

 

2.2 OS PILARES DO TRABALHO DECENTE 

 

Como sobejamente demonstrado, o conceito de trabalho decente da OIT 

se funda em quatro pilares estruturantes: a promoção dos direitos 

fundamentais no trabalho, o emprego, a proteção social e o fortalecimento do 

tripartismo e do diálogo social. 

A diante, esses quatro pilares do conceito serão objetos de análise, 

para, posteriormente se verificar como se dá o enquadramento do conceito de 

trabalho decente no ordenamento jurídico brasileiro, bem como realizadas 

críticas ao conceito trazido pela OIT acerca do trabalho decente. 

 

2.2.1 A promoção dos direitos fundamentais no trabalho: igualdade, liberdade, 

segurança e meio ambiente de trabalho sadio 

 

A declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do 

trabalho, estabelece que, como forma de propiciar a união entre o progresso 

social e econômico, a promoção dos direitos fundamentais no trabalho tem o 

condão de oportunizar aos trabalhadores a “possibilidade de reivindicar 

livremente e em igualdade de oportunidades uma participação justa nas 
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riquezas a cuja criação têm contribuído, assim como a de desenvolver 

plenamente seu potencial humano”. 

No tocante à terminologia atinente aos direitos humanos e direitos 

fundamentais, não há consenso doutrinário no que se refere ao conteúdo de 

cada termo. 

Ingo Sarlet entende ser correta a distinção entre direitos humanos e 

fundamentais, argumentando que o termo direitos fundamentais diz respeito 

aos direitos que já foram reconhecidos e positivados por determinada ordem 

constitucional do Estado, na medida em que o termo direitos humanos é 

atinente aos direitos elencados em documentos internacionais, 

“independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional”, e que “aspiram à validade universal”. Em suma, os direitos 

humanos seriam aqueles reconhecidos no âmbito internacional, enquanto os 

direitos fundamentais seriam aqueles que já foram positivados pela ordem 

constitucional de determinado Estado.8 

Nesta senda, acaso não haja essa positivação acima mencionada, os 

“direitos do homem são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por 

vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob a forma de 

normas (regras e princípios) de direito constitucional.”9  

Desta sorte, parece correta a distinção entre direitos humanos e 

fundamentais até mesmo como forma de reforço à juridicidade destes, 

enquanto direitos elencados e acolhidos por determinada ordem constitucional. 

Corrobora esta ideia a divisão da tutela dos direitos humanos em eixos 

jurídicos de proteção, conforme lição de Maurício Godinho Delgado e Gabriela 

Neves Delgado.  

A divisão é feita levando em conta a amplitude da proteção dos direitos 

humanos, sendo o primeiro eixo jurídico de proteção, mais amplo, aquele que 

tem amplitude universal, presente no âmbito internacional, elencados em 

tratados e convenções internacionais, patamar civilizatório universal de direitos 

que servem como parâmetro mínimo de proteção. O segundo eixo jurídico de 

proteção “é composto pelos sistemas regionais de proteção aos direitos 

                                                             
8 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva. 4ª Edição, 2015, p. 384 e 385. 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Edição revista. Livraria 

Almedina: Coimbra, 1993, p. 497. 
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humanos”. Já o terceiro eixo jurídico de proteção é justamente o nacional, 

previsto nos direitos fundamentais das constituições, ou seja, aqueles direitos 

que a ordem jurídica constitucional alçou à esta categoria diferenciada, 

expressando uma concretização dos direitos humanos por determinado 

Estado.10 

Os referidos autores arrematam ao concluir que: 

 

Como os diversos eixos jurídicos de proteção devem interagir 
em benefício dos indivíduos protegidos, e o que importa é o 
grau de eficácia dessa proteção, deve-se aplicar, em cada caso 
concreto, ‘a norma que ofereça melhor proteção à vítima’, 
adotando-se o valor humano, orientado pelo postulado da 
dignidade da pessoa humana, como referência maior para o 
cotejo da norma. No caso do Direito do Trabalho, a norma mais 
favorável ao trabalhador será identificada pela teoria do 
conglobamento.11 

 
Sarlet sustenta que, embora não previsto expressamente na 

Constituição do Brasil, por meio de interpretação sistemática, percebe-se que o 

princípio da universalidade foi adotado pela Carta Magna, o que significa que 

“todas as pessoas, pelo fato de serem pessoas, são titulares de direitos e 

deveres fundamentais.”12  

 Trazendo essa noção para o campo específico do Direito do Trabalho, 

percebe-se que os direitos fundamentais devem incidir, em maior ou menor 

grau, em todas as relações de trabalho, não apenas nas que sejam revestidas 

das características que o legislador elencou para que haja relação de emprego, 

eis que o labor, seja ele qual seja relação de trabalho, é efetuado por pessoa 

titular de direitos fundamentais. 

Nas relações laborais, o Direito do Trabalho passou a reconhecer que, 

numa seara em que há marcante desigualdade das partes da relação, com vias 

de proteger o trabalhador, para lhe preservar o mínimo de dignidade no 

desempenho das funções, é necessária a ampliação das normas cogentes e 

restrição da liberdade contratual. Deste modo, percebe-se que o trabalhador é 

                                                             
10 DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e 
direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. 
3ª Edição. São Paulo: LTr, 2015, p. 177 e 178. 
11 Id., ibid. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. Atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 189. 
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titular, além dos direitos específicos da área trabalhista, de direitos 

fundamentais, por sua condição de ser humano.13 

Em virtude dessa desigualdade é que a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações de trabalho é tão importante, até porque, 

modernamente, o “poder de direito”, aquele que se apoia menos na coerção e 

mais no consentimento14, também é exercido por atores privados da sociedade, 

como resta claro nas relações de emprego. 

Por tal razão, a promoção de direitos fundamentais no ambiente de 

trabalho é imprescindível, eis que que o poder, como visto, já não está 

concentrado nas mãos do Estado, e sim disperso em toda sociedade, como 

resta claro em situações em que as partes não possuem a mesma liberdade 

para discutir as cláusulas pactuadas, quando uma delas não tem outra 

alternativa senão aceitar as cláusulas impostas unilateralmente, como ocorre 

quando há dependência econômica, traço marcante das relações de 

emprego.15 

O pilar do conceito de trabalho decente em estudo, destarte, busca 

promover a justiça, dignidade e igualdade na relações de trabalho, através do 

reconhecimento de garantias básicas ao trabalhador. 

A construção teórica aqui realizada, portanto, demonstra a importância 

de se obter, no Brasil, a proteção e eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações de trabalho nos termos da declaração da OIT sobre os princípios e 

direitos fundamentais do trabalho. 

 

2.2.2 O emprego digno 

 

O emprego é o segundo pilar do conceito de trabalho decente 

consignado pela OIT. 

De logo, insta destacar que o entendimento da OIT é no sentindo de 

abarcar todos os tipos de trabalhadores. Nesta toada, a organização busca 

                                                             
13 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição 3ª Tiragem. 

Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010, p. 96 e 97. 
14 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª Edição Revista e Atualizada. Malheiros: São 

Paulo, 2000, p. 106. 
15 BILBAO UBILLOS, Juan María. ¿en qué medida vinculan a los particulares los derechos 
fundamentales? Revista da AJURIS / Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. -   v. 32, 
n. 98. - Porto Alegre: AJURIS, 1974, p. 335. 
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abranger tanto o trabalho realizado no setor formal, quanto no informal, sendo 

que a existência deste é justamente o motivo que faz a OIT não focar 

exclusivamente nos “direitos do trabalho”, haja vista que, entende o Órgão, se 

assim o fizesse, estaria excluindo a maioria dos trabalhadores do mundo, bem 

como aqueles que se encontram desempregados em privilégio de uma “elite de 

trabalhadores”, que tem empregos na economia formal e que tem defesa de 

seus interesses garantidos por sindicatos.16 

Assim, percebe-se que a noção de emprego para a OIT é muito mais 

ampla que aquela prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Interessante notar também que o entendimento do órgão não é o de 

que, ante o crescimento do desemprego, qualquer trabalho basta, mas sim a 

busca de um trabalho digno, como fica destacado na seguinte passagem de 

Somavía: 

 

Frente a las cifras de desempleo y a lo extendido del trabajo 
informal, se podría caer en la tentación de descuidar los 
derechos laborales o la protección social y contentarse 
simplemente com dar trabajo. La OIT rechaza este 
razonamiento. Sigue convencida de que toda persona que 
trabaja tiene derechos y que, cualquiera sea su trabajo, sus 
derechos deben ser respetados, postura que no está reñida 
con dar prioridad a la creación de empleo. Uno de los derechos 
clave del mundo del trabajo es el derecho a organizarse, pues 
es un instrumento que permite a los trabajadores reunirse 
como ciudadanos, expresar sus opiniones y hacerse 

escuchar.17 
 

Frise-se que grande parte da crítica ao trabalho moderno e o seu 

processo de mecanização reside no fato de que a indiferença do trabalhador 

com o produto do seu trabalho termina por retirar a capacidade autônoma do 

obreiro, desqualificando-o, reduzindo o valor de seu trabalho e tornando-o 

menos produtivo, eis que o trabalho acaba reduzido à mera quantidade, 

ensejando a situação de que “não é operário que trabalha a matéria e ajusta 

                                                             
16 SOMAVÍA, Juan. Op. Cit., p. 32. 
17 Id., Ibid. 
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seus esforços segundo os efeitos que nela deve produzir. Não: antes é a 

matéria, agora, que trabalha o operário”.18 

A OIT, portanto, como visto, preocupa-se não apenas em dar empregos, 

mas com o emprego digno, que garanta, através da proteção de direitos 

fundamentais, o bem estar do trabalhador, de sua família e a possibilidade que 

este trabalho seja produtivo. 

 

2.2.3 Proteção social 

 

O terceiro pilar do conceito de trabalho decente consignado pela OIT é a 

proteção social. 

A proteção social está diretamente ligada ao surgimento do Estado do 

Bem-Estar Social (Welfare State), decorrente da crise das instituições liberais e 

que buscou reconhecer a existência de direitos e benefícios sociais com vias 

de conter a expansão do socialismo e os riscos da radicalização da esquerda e 

da direita. 

Conforme lição de Eric Hobsbawm, no auge do período da Grande 

Depressão, nos anos de 1932 e 1933, cerca de 27% da força de trabalho 

americana não tinha emprego, número que chegava a 44% na Alemanha. 

Ademais, a situação se tornava ainda mais crítica em razão do fato de que “a 

previdência pública na forma de seguro social, inclusive auxílio-desemprego, 

ou não existia, como nos EUA, ou, pelos padrões de fins do século XX, era 

parca, sobretudo para os desempregados a longo prazo.” Esse fato, diz o 

autor, explica o anseio dos trabalhadores da época em ver promovida a 

seguridade social eis que, ainda que os salários fossem mais modestos, seriam 

mais seguros, com proteção contra as mazelas do desemprego e com 

aposentadoria.19 

O desemprego em massa foi, portanto, o impacto central sobre a política 

dos países industrializados da época, de sorte que o desemprego era visto 

como “ferida profunda e potencialmente mortal ao corpo político.” A situação 

                                                             
18 GORZ, André. Adeus ao proletariado: para além do socialismo. Tradução de Ângela 

Ramalho Vianna e Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: forense universitária, 1982, p. 49 e 
50. 
19 HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução Marcos 
Santarrita, revisão técnica Maria Célia Paoli. 2ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 97. 
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não encontrava solução dentro do esquema da velha economia liberal, “que 

tornou tão dramática a situação dos tomadores de decisões econômicas”. A 

conjuntura ensejou a ocorrência de uma mudança de perspectiva, conforme 

mencionado alhures, obrigando “os governos ocidentais a dar às 

considerações sociais prioridade sobre as econômicas em suas políticas de 

Estado”. A título de comparação, no mesmo período, a União Soviética parecia 

imune à Depressão, triplicando sua produção industrial entre 1929 e 1940.20 

No que tange ao mercado de trabalho, a seguinte passagem de 

Hobsbawm é elucidativa para demonstrar a mudança no pensamento 

econômico ocorrida: 

 

Quanto aos trabalhadores, após a guerra o “pleno emprego”, 
ou seja, a eliminação do desemprego em massa, tornou-se a 
pedra fundamental da política econômica nos países de 
capitalismo democrático reformado, cujo mais famoso profeta e 
pioneiro, embora não o único, foi o economista britânico John 
Maynard Keynes (1883-1946). O argumento keynesiano em 
favor dos benefícios da eliminação permanente do desemprego 
em massa era tão econômico quanto político. Os keynesianos 
afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela 
renda de trabalhadores com pleno emprego teria o mais 
estimulante efeito nas economias em recessão.21 

 

Imprescindível contextualizar o pensamento da época para uma melhor 

compreensão da teoria de Keynes e como isso reverberou na proteção social 

dos trabalhadores.  

Como visto, na década de 1930 a economia mundial estava em franca 

recessão, e os ideais econômicos então vigentes, malgrado a crise se 

arrastasse por alguns anos, acreditavam que o problema seria passageiro. 

Predominava, portanto, “o liberalismo e a crença de que o mercado sozinho 

permitiria recuperar o nível de atividade e emprego”. Ao publicar A teoria geral 

do emprego, do juro e da moeda, Keynes buscou demonstrar porque as 

políticas econômicas da época não funcionavam, bem como demonstrar 

soluções para a crise. As prescrições de Keynes eram baseadas “na maior 

intervenção do Estado na condução da economia, via gasto público”, e, ao 

serem implementadas, “o resultado obtido aumentou de maneira meteórica as 

                                                             
20 Id., p. 98-100. 
21 Id., ibid. 
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possibilidades da utilização da teoria econômica, para ajudar de maneira 

efetiva a melhoria do padrão de vida da coletividade.”22 

Para efeitos ilustrativos, citando apenas uma das vias inovadoras do 

pensamento de Keynes, buscou-se o fomento na criação de empregos por 

meio de investimentos públicos, por exemplo, com a construção de moradias e 

estradas.  

Refutando os argumentos contrários à este entendimento que com 

frequência surgiam, o britânico sustentou que: 

 

Apresenta-se, comumente, como objeção aos planos tendentes 
a aumentar o emprego por meio de investimentos patrocinados 
pela autoridade pública, o fato de que assim estão sendo 
criadas dificuldades para o futuro. “Que faremos”, pergunta-se, 
“quando tivermos construído todas as casas, estradas, 
prefeituras, redes de energia elétrica, sistemas de distribuição 
de água e outras instalações de que possa necessitar a 
população estacionária do futuro?” Há, contudo, mais 
dificuldades em compreender que o mesmo inconveniente se 
apresenta no caso dos investimentos privados e da expansão 
industrial, particularmente com a última, desde que é muito 
mais fácil prever a próxima saturação das necessidades de 
novas fábricas e equipamentos, que isoladamente absorvem 
pouco dinheiro, do que a procura de construções para 
moradia.23  

 
A ideia de Keynes, deste modo, era a de que o capital não é uma 

entidade que exista por si mesma, independente do consumo, eis que o 

consumo “é o único fim e objetivo da atividade econômica”. Desta forma, o 

enfraquecimento na propensão a consumir, levava também a demanda de 

capital a enfraquecer-se, juntamente com a demanda de consumo.24  

O Welfare State buscou, portanto, justamente fortalecer a renda do 

trabalhador e essa propensão ao consumo por via da atuação Estatal, 

intervindo nas relações de trabalho e com a criação de políticas públicas de 

caráter social. 

Com o tempo os Direitos Sociais passaram a alcançar o patamar 

constitucional, como é o caso da Constituição do Brasil de 1988, movimento 

                                                             
22 VASCONCELLOS, M. A. S. Economia Micro e Macro. 4ª Edição. Editora Atlas: São Paulo, 
2006, p. 23. 
23 KEYNES, John Maynard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de 

Mário R. da Cruz, Revisão Técnica de Cláudio Roberto Contador. Editora Nova Cultural Ltda.: 
São Paulo, 1996, p. 125. 
24 Id., Ibid., p. 121 e 126. 
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este inaugurado pelo constitucionalismo social, iniciado com a Constituição do 

México de 1917, e, posteriormente como a Constituição de Weimar em 1919. 

No tocante à efetivação dessa proteção social quando inseridos em 

normas internacionais, o caminho a ser percorrido ainda é grande. O Brasil, por 

exemplo, após o país subscrever e ratificar a Convenção 158 da OIT, que 

versa sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, “a 

denunciou meses após ter declarado, no plano internacional, que iria efetivá-

la.”25 

A ampliação da proteção social também esbarra nos custos que 

terminam por gerar aos empregadores, encarecendo o valor da contratação de 

mão-de-obra. Por esta razão, surgem iniciativas tendentes à flexibilização das 

relações de trabalho e redução de custos do empregado em todo o mundo, 

contexto no qual também se insere a reforma trabalhista ocorrida no Brasil, 

temática que será abordada em momento oportuno desta pesquisa. 

 

2.2.4 Fortalecimento do tripartismo e do diálogo social 

 

O quarto pilar do conceito de Trabalho Decente da OIT é o 

fortalecimento do tripartismo e do diálogo social. 

De logo, cumpre destacar que o entendimento da OIT é de que tais 

conceitos, de tripartismo e do diálogo social, não se confundem. Com efeito, 

entende-se por tripartismo, “a oportunidade de, conjuntamente, governo, 

trabalhadores e empregadores se manifestarem a respeito de assuntos do 

mundo do trabalho que afeta a todos”, tem como premissa, portanto, uma 

relação que envolva governo, trabalhadores e empregadores.26  

O diálogo social, contudo, é mais amplo, pois envolve todas as 

negociações, consultas ou intercâmbio de informações entre representantes de 

governos, empregadores e trabalhadores. Assim, o diálogo social pode ser 

constituído de um processo tripartite, com a participação do governo, 

empregadores e trabalhadores, mas também pode ser bipartido, entre 

                                                             
25 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. Saraiva: São 
Paulo, 2013, p. 106. 
26 MERINO, L. T. A eficácia do conceito de Trabalho Decente nas relações trabalhistas. 

2011. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 139-140. 
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trabalhadores e empregadores, ou mesmo entre organizações de empregados 

e empresas, sem a intervenção direta do governo.27 

Conclui-se, desta forma, que o dialogo social, enquanto gênero que 

abarca todas as negociações, consultas e troca de informações entre 

governos, trabalhadores e empregadores sobre questões de comum interesse, 

tem como uma de suas espécies o tripartismo, que é justamente aquela 

relação em que os três sujeitos acima citados estão presentes na relação. 

Esse pilar do conceito de trabalho decente institui um modelo 

representativo que representa o escopo de um sistema democrático, 

garantindo a participação dos principais atores sociais em matéria trabalhista 

em questões de interesse comum. 

Frise-se, que nesse contexto, o modelo brasileiro é um tanto quanto 

complexo em razão do poder normativo que é dado à Justiça do Trabalho nas 

sentenças de dissídios coletivos. Nesta senda, José Soares Filho adverte que 

esse poder normativo poderia ocupar um espaço que, em um regime de 

autonomia privada coletiva, seria preenchido pelas normas produzidas, por via 

da negociação, pelas próprias organizações de trabalhadores e 

empregadores.28 

Deste modo, é um desafio para os Estados, na promoção do tripartismo 

e do diálogo social, como forma de expansão do trabalho decente, identificar 

qual a medida ideal de intervenção estatal na área trabalhista, e em quais 

áreas ela deve determinante. 

Ademais, malgrado seja desejo da OIT que, por meio do diálogo social, 

as decisões de interesse comum no domínio trabalhista sejam debatidas por 

governo, empregados e empregadores, de forma democrática, para, por meio 

da divergência de opiniões se encontrar uma solução ideal, no Brasil, o PL 

6.787, que instituiu profundas mudanças nas relações de trabalho, com a 

aprovação da Reforma Trabalhista, que será objeto de posterior análise neste 

trabalho, tramitou um regime de urgência para a votação, sem amplas 

discussões com a sociedade civil acerca do tema. 

                                                             
27 Id., Ibid. 
28 SOARES FILHO, José. A negociação coletiva em face das relações de trabalho. Revista 

eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, PR, v. 5, n. 51, p. 103-119, 
jun. 2016, p. 109. 
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A Reforma citada promoveu também profundas alterações nos modelos 

de negociações coletivas vigentes até então, com a “prevalência do negociado 

sobre o legislado”. Novamente, em descompasso com o diálogo social e 

tripartismo defendido pela OIT, bem como com a sua Convenção 154, que, em 

seu art. 7, consigna que as medidas adotadas pelo Estado para estimular o 

desenvolvimento da negociação coletiva deverão ser objeto de consultas 

prévias ou, até mesmo, quando assim permitirem as condições fáticas, de 

acordos tripartites envolvendo o Estado, trabalhadores e empregadores.29 

Resta claro, portanto, que a tramitação da reforma, sem o devido 

cuidado que seria necessário para uma mudança legislativa desta magnitude, 

não respeitou diversos preceitos estabelecidos pela OIT no que se refere ao 

diálogo social. 

 

2.3 A NOÇÃO DE TRABALHO DECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Conforme já demonstrado neste trabalho, o direito fundamental ao 

trabalho passou a ganhar status constitucional na primeira metade do século 

XX, por via das Constituições do México, em 1917, e de Weimar, em 1919. 

No Brasil, esse processo de “evolução” temporal da proteção ao trabalho 

não foi uniforme, sofrendo avanços e retrocessos a depender do contexto 

histórico, econômico e político da época, consoante será relatado em breve 

perspectiva histórico-constitucional adiante. 

A Constituição de 1824, que estabelecia um governo monárquico no 

Brasil era absolutamente omissa no tocante aos direitos sociais. A segunda 

constituição brasileira, de 1891, que estabeleceu a forma de Estado Federal, 

com sistema de governo presidencialista, malgrado reconhecesse as 

liberdades de reunião e associação, estabelecia que estas poderiam sofrer 

restrições para manutenção da ordem pública. Ademais, neste período, “os 

                                                             
29 Artigo 7 da Convenção nº 154 da OIT: “As medidas adotadas pelas autoridades públicas 
para estimular o desenvolvimento da negociação coletiva deverão ser objeto de consultas 
prévias e, quando possível, de acordos entre as autoridades públicas e as organizações 
patronais e as de trabalhadores”. 



23 
 

 
 

detentores dos meios de produção, também estabeleciam rígido controle no 

ambiente de trabalho, com destaque para superexploração da mão-de-obra.”30 

É somente em 1934 que a influência do já citado constitucionalismo 

social, chega no Brasil, sendo a Constituição de 1934 a primeira a tratar dos 

direitos sociais. Por meio dela é que foram garantidos direitos básicos aos 

trabalhadores, tais como, a proteção do trabalho das mulheres e menores, 

isonomia salarial, salário mínimo, férias anuais remuneradas, repouso semanal, 

jornada de oito horas e, no âmbito do direito coletivo, a liberdade sindical.31 

Este período, todavia, era de grande turbulência no cenário político 

brasileiro. O país se encontrava divido pelas ideologias que se alastravam pelo 

mundo no pós guerra de 1918. Nesta senda, os partidos políticos da época 

assumiam as suas posições. De um lado, o partido fascista liderado por Plínio 

Salgado, a Ação Integralista Brasileira (AIB), e de outro, o partido comunista de 

Luís Carlos Prestes. É nesse contexto que Getúlio Vargas, no poder, “dissolve 

a Câmara e o Senado, revoga a Constituição de 1934 e outorga a carta 

constitucional de 10.11.37”.32 

A nova Constituição, de 1937, malgrado mantivesse os direitos previstos 

na Constituição de 1934, apresentou retrocessos: “não mencionou o princípio 

da isonomia salarial, proibiu a greve e o lockout, eis que considerados recursos 

antissociais, garantiu a liberdade de associação, mas reservou ao Estado o 

reconhecimento dos sindicatos.”33 

Como é cediço, no período do Estado Novo também foi criada a Justiça 

do Trabalho, em 1939 e foi a aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) em 1º de maio de 1943. 

Realizando um breve recorte acerca da política trabalhista no Estado 

Getulista, impende consignar que dentre 1930 e 1945 ela passou por diversas 

fases, mas foi, por certo, transformadora em relação ao período anterior.  

Um dos seus principais objetivos era reprimir a organização de 

trabalhadores urbanos fora do controle do Estado e atraí-la para o apoio ao 

governo. Como forma de atingir esse apoio, os problemas da classe 

                                                             
30 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo, SP: LTr, 
2006, p. 74. 
31 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, p. 11. 
32 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 25ª Edição. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005, p. 82. 
33 DELGADO, Gabriela Neves. Op. Cit., p. 75. 
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trabalhadora urbana foram uma política governamental específica do governo 

Vargas. Logo em 1930 foi o criado o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, em seguida vieram as já citadas leis de proteção ao trabalhador e de 

enquadramento de sindicatos pelo Estado, bem como a criação de Juntas de 

Conciliação e Julgamento para a resolução de conflitos entre empregados e 

empregadores, dependendo, a possibilidade de postular direitos nas Juntas, da 

condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo.34 

O enquadramento sindical foi estabelecido pelo Decreto nº 19770 de 

19/03/1931, sendo o sindicato definido como “órgão consultivo e de 

colaboração com o poder público.” Ademais, foi adotado o princípio da unidade 

sindical, não sendo obrigatória a sindicalização. O controle do governo no 

sindicato era amplo, eis que a legalidade deste dependia de reconhecimento 

ministerial, bem como determinava que funcionários do governo assistiriam às 

assembleias do sindicato. O referido decreto teve vigência até 1934, quando foi 

substituído pelo Decreto nº 24694, que adotou o princípio da pluralidade 

sindical, que durou até 1939.35 

Não por outra razão, Sérgio Pinto Martins afirma que a CLT harmoniza 

todas as fases do Governo Vargas: 

 

A primeira fase era dos decretos legislativos de 1930 a 1934. A 
segunda fase foi aproveitar o material legislativo do Congresso 
Nacional de 1934 a 1937. A terceira fase era dos decretos-leis 

de 1937 a 1941. As inspirações da CLT foram o Primeiro 
Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em São Paulo, 
em 1941. Em segundo lugar foram utilizadas as Convenções 
da OIT que tinham sido ratificadas e também as que não 
tinham. Em terceiro lugar foi utilizada a Encíclica Rerum 
Novarum, que preconiza a ideia de justiça social. Por último, os 

pareceres dos consultores jurídicos do Ministério do Trabalho 
Oliveira Vianna e Oscar Saraiva.36 
 

O trecho deixa claro, inclusive, o papel realizado pelas Convenções da 

OIT no processo de elaboração da CLT. 

Com a queda de Getúlio e eleição de Eurico Gaspar Dutra, foi 

promulgada a Constituição de 1946, que, em matéria trabalhista manteve 

                                                             
34 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 

Fundação do Desenvolvimento da Educação, 1995, p. 335-336. 
35 Id., Ibid. 
36 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. Cit., p. 12. 
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direitos que estavam na constituição anterior, bem como previu a participação 

dos trabalhadores nos lucros da empresa, repouso semanal remunerado, 

estabilidade e o direito de greve.37 

A Constituição de 1967, malgrado de tendências arbitrárias e 

autoritárias, manteve direitos trabalhistas previstos nas Constituições que lhe 

antecederam, e ainda “definiu mais eficazmente os direitos dos 

trabalhadores”.38 

Interessante notar ainda que, a reformulação da política econômica 

iniciada em 1964, com a ditadura militar, gerou reflexos nas leis trabalhistas, 

“que passaram a ter um caráter econômico, subordinadas às metas prioritárias 

que se estendem desde essa época até os nossos dias, entre as quais o 

combate à inflação.”39 

É na Constituição de 1988 a proteção ao trabalhador e à sua dignidade 

encontra o seu ápice. Já no seu preâmbulo é dito que o Brasil é Estado 

Democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais. 

Na nova ordem estabelecida o Brasil tem como princípio fundamental, 

dentre outros, a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º da Constituição 

Federal, que constituem os objetivos fundamentais da República, são 

consagrados ideais de justiça social, assim como no art. 193. Há ainda capítulo 

próprio para os direitos sociais, que, em seu art. 7º, elenca os diversos direitos 

dos trabalhadores rurais e urbanos, sem exclusão de outros que visem à 

melhoria de sua condição social. No seu art. 8º é garantida liberdade de 

associação profissional ou sindical, sendo assegurado, também, em seu art. 9º, 

o direito de greve. 

Desta forma, do exposto, resta claro que o direito ao trabalho, consoante 

as explanações já realizadas em momento oportuno, “além de direito humano, 

é também direito fundamental, mormente em nosso sistema jurídico, porquanto 

positivado na Constituição Federal”.  Ademais, registre-se que “não é qualquer 

trabalho que deve ser considerado um direito humano e fundamental, mas 

                                                             
37 Id., p. 13. 
38 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 86-87. 
39 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 
direito do trabalho relações individuais e coletivas do trabalho. 26ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 105. 
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apenas o trabalho que realmente dignifique a pessoa humana. Fala-se, assim 

em direito ao trabalho digno ou ao trabalho decente”.40 

É o trabalho decente, com as características já aqui analisadas, 

portanto, que fundamenta a República. A Constituição de 1988 permite a 

ampliação de perspectivas no tocante ao direito fundamental ao trabalho digno, 

permitindo amplas possibilidades para a sua efetivação. 

 

2.4 CRÍTICAS AO CONCEITO TRAZIDO PELA OIT ACERCA DO TRABALHO 

DECENTE 

 

Como visto anteriormente, o conceito de trabalho decente da OIT abarca 

diversa situações e objetivos, bem como busca à universalidade, ou seja, 

abarcar tanto as relações em que o trabalho é subordinado (similar à relação 

de emprego no Brasil), como quando não há esta subordinação, e mesmo 

quando o trabalho é formal ou informal. 

Percebe-se, portanto, que a amplitude do conceito pode lhe retirar a 

efetividade e dificultar a sua aplicação prática. O risco que se corre é que o 

preceito se torne um “tigre de papel”41, que, malgrado previsto na legislação 

nacional ou internacional, não encontra aplicabilidade na vida prática. 

Para além disto, para que seja possível, de fato, a efetividade do 

conceito de trabalho decente, as normas que visam promovê-lo devem 

representar um direito fundamental do trabalhador, mais do que normas 

puramente programáticas, com eficácia diferida. Devem possuir, em verdade, 

implicações jurídicas concretas e inerentes à sua condição de direitos 

fundamentais. 

Segundo o professor Marcelo Neves, a força normativa dos direitos 

humanos é atinente “em primeiro lugar, à concretização das respectivas 

normas, sejam constitucionais ou legais no âmbito dos Estados, sejam jurídico-

                                                             
40 LEITE. Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 38. 
41 Expressão cunhada pela própria OIT ao se referir às normas de proteção da Jornada de 

Trabalho que são escassamente observadas, consulte: LEE, Sangheon, MCCANN, Deirdre, 
MESSENGER, Jon C. Duração do Trabalho em Todo o Mundo: Tendências de jornadas de 
trabalho, legislação e políticas numa perspectiva global comparada. Secretaria 
Internacional de Trabalho. Brasília: OIT, 2009, p.2. 
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internacionais ou jurídico-globais.”42 Essa concretização será o sentido da 

norma jurídica a ser aplicada no caso concreto. Assim, a dificuldade do 

processo concretizador se encontra em duas situações: “com decisões 

totalmente incompatíveis com o sentido semântico-pragmático do texto 

normativo ou, simplesmente, a insuficiente realização (ineficácia e 

inefetividade), da norma.”43 

Por essa razão, o conceito de trabalho decente, enquanto direito 

humano inalienável deve ser objeto de constante refinamento, para que não 

careça de força normativa e nem que sua aplicação seja dissonante do sentido 

semântico-pragmático da norma. 

Adiante, portanto, serão estabelecidas breves premissas, para que se 

possa compreender, a partir delas, em que ponto o conceito de trabalho 

decente da OIT é passível de crítica. 

A primeira delas é que na relação de emprego (subordinada), a margem 

de manifestação de vontade do empregado é mínima, não havendo, na prática, 

discussão dos termos do contrato, cabendo ao empregado simplesmente anuir 

ao “acordado” por meio da sua assinatura. 

De acordo com a doutrina dominante, o direito do trabalho tem natureza 

jurídica de direito privado, possuindo o contrato de trabalho natureza jurídica 

contratual, sendo resultado da livre manifestação de vontade das partes.44 

Todavia, resta claro que ainda que se entenda pela natureza privada do 

contrato de trabalho, não há divergência sobre a grande incidência de normas 

de ordem pública neste. 

Respeitável entendimento, contudo, capitaneado pelo professor Miguel 

Reale, entende que o Direito do Trabalho é Direito eminentemente público, e 

que o “caráter publicístico do Direito do Trabalho é transparente, embora ele 

diga respeito a interesses individuais concretos.”, se distinguindo dos demais 

ramos do direito privado pelo seu elemento publicístico de defesa não do 

trabalho considerado em si mesmo, “mas do trabalhador como elemento 

integrante da coletividade”, a saber: 

 

                                                             
42 NEVES, Marcelo. A força simbólica dos direitos humanos. Revista Eletrônica de Direito do 

Estado. Edição nº 4 (out/nov/dez 2005). Salvador, 2005, p. 16. 
43 Id., Ibid. 
44 Nesse sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite, Maurício Godinho Delgado, etc. 
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Constitui-se, com efeito, como sistema de princípios e regras 
destinados a disciplinar as relações entre empregadores e 
empregados, e as respectivas entidades representativas, a 
instituir órgãos de Previdência e de Seguro sociais, a reger as 
formas e meios necessários à solução dos conflitos dos 
indivíduos e das categorias profissionais, não apenas segundo 
o desejo ou interesse de cada uma delas, mas principalmente 
segundo exigências do bem coletivo. Quando o Estado 
disciplina as formas de prestação do trabalho, ou da 
Previdência Social; ou, então, quando disciplina os contratos 
coletivos, ou institui fundos de garantia, ou normas processuais 
etc., ele interfere na sua qualidade fundamental de poder 
soberano, estabelecendo o equilíbrio entre as partes 
interessadas e impondo soluções a que os particulares estão 
todos sujeitos. Tais vínculos são de subordinação, e não de 
coordenação.45 
 

A outra premissa é a de que, apesar das divergências no tocante à 

natureza do direito do trabalho, é cristalino de que a relação de emprego é 

representada por um contrato em que não há igualdade entre as partes, 

havendo um claro desequilíbrio de forças. Portanto, a segunda premissa é a de 

que, justamente, no campo prático, é por meio do contrato de trabalho que o 

trabalhador tem reconhecida sua condição de hipossuficiência, garantido a 

incidência de uma série de normas protetivas. 

Por fim, a terceira premissa é a de que “a OIT, acredita-se, não entende 

o termo emprego como trabalho subordinado regido por regras protetivas, mas 

sim como denominação genérica de trabalho”.46 

Conclui-se portanto, diante do exposto, malgrado não haja impedimento 

que o trabalho decente seja reconhecido em outras espécies de trabalho que 

não a relação de emprego, na prática, é nesta espécie que o trabalhador 

encontra maior arcabouço normativo protetivo à sua condição de 

hipossuficiente, sendo o trabalho subordinado o melhor parâmetro para o 

trabalho decente. Neste sentido, Lucylla Telez Merino: 

 

O órgão aplicaria mais eficácia ao conceito que criou se, nas 
suas ações, nos projetos, pesquisas e material didático fosse 
mais incisivo na defesa do conteúdo específico do termo, ou 
seja, no reconhecimento de que o trabalho subordinado, por 
toda significância jurídica que detém (subordinado, 
protegido, limitado quanto à autonomia da vontade do 

                                                             
45 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
327-332 
46 MERINO, L. T. Op. Cit., p. 156. 



29 
 

 
 

trabalhador), é o mais adequado na realização do trabalho 
decente. 
 
[...] 
 
O conceito de trabalho decente da OIT não conduz ao 
propósito de estabelecer, preferir ou ainda reconhecer que 
a melhor forma de contratação é o emprego; alude trabalho 

produtivo e adequadamente remunerado, exercido por homens 
e mulheres de todo o mundo em condições de liberdade, 
igualdade segurança e dignidade, e livre de qualquer forma de 
discriminação, mas não diz qual forma deve ser a mais 
adequada.47 (grifo nosso) 

 

Falha o Órgão, portanto, ao reconhecer que o trabalho decente é o 

“trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido por homens e 

mulheres de todo o mundo em condições de liberdade, igualdade, segurança, 

dignidade, e livre de qualquer forma de discriminação”, mas não reconhecer 

que é a contratação pelo emprego a ideal, eis que garante a aplicação de 

diversas normas protetivas ao trabalhador, dirigindo a sua atuação neste 

sentido, mormente para que haja “liberdade na ação de emprestar a força de 

trabalho.”48 

Para além das críticas aqui realizadas, impende considerar que os 

direitos, quando muito amplos, “no sentido amplo de reivindicação de uma vida 

boa ou tolerável, não são fins em si mesmos, mas aspirações vastas que 

podem ser realizadas através de estratégias sociais complexas e mutantes, 

sobre os quais eles não esclarecem nada de específico”. Deste modo, a 

declaração de um direito de forma ampla, sem viabilizar a forma como este 

pode ser atingido na prática, é mero “floreio retórico”.49 

Deste modo, Hobsbawm exemplifica a questão acima posta ao tratar do 

direito “a não passar necessidade”. Afirma o autor que a declaração de um 

direito desse gênero “é apenas um outra forma de afirmar que o procedimento 

público, ou comportamento particular ou ambos deveriam dedicar-se a este 

amplo propósito”. O britânico, então, conclui que “uma declaração deste tipo 

                                                             
47 Id., p. 158-160. 
48 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da 
exploração do trabalho: trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 3. ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p.12. 
49 HOBSBAWM. Eric J. Mundos do Trabalho. Tradução: Waldea Barcellos e Sandra Bedran. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 433. 
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não nos diz absolutamente nada, por si mesma, sobre como este objetivo pode 

ser atingido na prática”.50 

O mesmo caso ocorre com o direito ao trabalho decente, caso fique de 

fora do seu conceito os meios que podem possibilitar a sua concretização, eis 

que é simples traçar um objetivo sem que se busque os meios para atingi-lo, 

todavia, deve-se buscar uma linguagem dos direitos humanos adequada à 

realização de mudanças econômicas e sociais na sociedade. 

Portanto, ao não adotar o conceito de emprego enquanto trabalho 

remunerado, subordinado protegido, que serve de modelo para a implantação 

do trabalho decente, OIT ainda “abre campo para a flexibilização do Direito do 

Trabalho, passando a ideia que qualquer forma de trabalho possibilita a 

realização de trabalho decente, o que não se mostra na realidade.”, eis que 

não fornece um modelo às partes acerca da melhor forma de contratação.51 

Milton Friedman já alertava para o fato de que “os repetidos fracassos de 

programas bem-intencionados não são mero acaso. Não são simplesmente 

resultado de erros de execução. O fracasso está profundamente enraizado no 

uso de meios ruins para se atingirem bons objetivos.”52 

A eficiência do conceito, portanto, deve ser pensada a partir de seus 

resultados, e não pelas suas intenções, por isso a importância de refinar o 

conceito de trabalho decente para lhe possibilitar de maior aplicabilidade 

prática. 

 

2.5 A CONTRAPOSIÇÃO AO TRABALHO DECENTE: O TRABALHO 

DEGRADANTE 

 

O avesso de todo o exposto acerca do trabalho decente e dignidade do 

trabalhador é o trabalho degradante.  O trabalho humano vem sendo marcado 

pela exploração do homem pelo homem em uma ávida busca pelo lucro, assim, 

ainda nos dias atuais se luta pelos direitos dos trabalhadores à plena 

cidadania, para que possam usufruir de direitos e liberdades. 

                                                             
50 Id., Ibid. 
51 MERINO, L. T. Op. Cit., p. 161. 
52 FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose. Livre para escolher. Tradição: Ligia Filgueiras. 4. 
Ed. Rio de Janeiro: Record, 2017, p. 151. 
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Deste modo, para muitos, há tempos parece refutada a ideia da 

economia clássica de que as condições e trabalho e salários poderiam ser 

fixados somente através do mercado, eis que tal situação ensejaria para os 

patrões “ter um exército permanente de mão-de-obra de reserva de todos os 

graus necessários de habilitação, para emprego permanente dos 

trabalhadores, pleno ou melhor superlentos”.53 

Em reverência à dialética, contudo, pontua-se a existência de 

pensadores que sustentam a ideia de que o capitalismo e seus novos modelos 

de produção, em verdade, trouxeram enormes benefícios à população em geral 

e aos trabalhadores. 

Ludwig von Mises, por exemplo, malgrado reconheça que as condições 

de vida dos trabalhadores ingleses do século XIX era extremamente baixa, 

sustenta que as condições de vida antes do capitalismo eram “absolutamente 

escandalosas”, portanto “não era porque as recém-criadas indústrias 

capitalistas estivessem prejudicando os trabalhadores: as pessoas contratadas 

pelas fábricas já subsistiam antes em condições praticamente subumanas.” 

Continua ainda afirmando que o horror ao capitalismo primitivo pode ser 

refutado estatisticamente, ao se verificar que no período da Revolução 

Industrial da Inglaterra, entre 1760 e 1830, “a população do país dobrou, o que 

significa que centenas de milhares de crianças – que em outros tempos teriam 

morrido – sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres.”54 

Por óbvio, acaso se deixe relações econômicas e trabalhistas ao puro 

arbítrio do mercado, dificilmente haverá espaço para direitos e deveres 

positivos. Lúcida é a observação de Hobsbawm neste sentido: 

 

O ponto principal não consistia no fato da economia liberal não 
se importar que as pessoas morressem, muito menos que ela o 
desejasse. Pelo contrário, ela argumentava com grande 
veemência que os mecanismos da empresa geradora de 
lucros, funcionando através do mercado, acabariam por 
beneficiar um maior número de pessoas até então. O ponto 
principal é que ela não conseguiu, e não quis, expressas essa 

                                                             
53 HOBSBAWM. Eric J. Os trabalhadores: estudo sobre a história do operariado. Tradução 
Marina Leão Teixeira Viriato de Medeiros. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 399. 
54 MISES, Ludwig von. As seis lições. Tradução de Maria Luiza Borges. 7ª edição. São Paulo: 
Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009, p. 17-18.  
No mesmo sentido Cf. HAYEK, F.A. O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von 
Mises Brasil, 2010. 
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aspiração sob a forma de direitos. Não podia haver espaço por 

exemplo, para um direito ao emprego ou para um direito a 
ganhar seu sustento neste sistema.55 

 

Desta forma, o cerne da questão é compatibilizar a ordem econômica 

vigente com preceitos de justiça social, humanizando as relações de trabalho, 

como maneira de se identificar formas de trabalho degradante e perceber os 

seus efeitos deletérios para a sociedade, conforme será visto adiante. 

O trabalho degradante, em sentido amplo, é todo aquele desenvolvido 

em condições adversas ao ser humano. Assim, o termo trabalho degradante é 

utilizado como forma de contraposição ao trabalho decente. 

Importante destacar, deste modo, que o trabalho em condições análogas 

à escravidão e o trabalho degradante diferem entre si, eis que neste a 

liberdade de locomoção do trabalhador continua preservada, malgrado o 

trabalho se dê em condições adversas. Assim, de acordo com orientação do 

Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINPAIT, “trabalho 

degradante é aquele cuja relação jurídica não garante ao trabalhador os 

direitos fundamentais da pessoa humana relacionados à prestação laboral.”56 

No trabalho degradante, portanto, além de ser realizado em condições 

adversas de remuneração e de trabalho, também há “técnicas de punições 

humilhantes (mobbing ou assédio moral) para empregados que não 

conseguem atingir metas de vendas, tais como homens terem de se vestir de 

mulher, etc.”, e ainda “jornadas tão longas (acima do permissivo legal) que 

exaurem o empregado embrutecendo a alma e fragilizando o corpo.”57 

É marcante, portanto, no trabalho degradante, o fato de ser realizado 

sem garantias mínimas de segurança e saúde, bem como ausência de 

condições mínimas para que esse trabalho seja exercido, tais como higiene, 

alimentação, respeito, ou seja, é por meio da falta desses elementos que se 

reconhece o trabalho realizado em condições degradantes.58 

                                                             
55 HOBSBAWM. Eric J. Mundos do Trabalho. Tradução: Waldea Barcellos e Sandra Bedran. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 429. 
56 Cf. em http://sinpait.org.br/trabalhosinapitescravo03/, acesso em 26/05/2018. 
57 MELO, Guilherme Orlando Anchieta; LORENTZ, Lutiana Nacur. Uma abordagem 
interdisciplinar do trabalho análogo ao de escravo nas clivagens: trabalho forçado, 
degradante e desumano. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo 
Horizonte, MG, v. 54, n. 84, p. 263-288, jul./dez. 2011, p. 274. 
58 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho com redução à condição análoga à de 
escravo: análise a partir do tratamento decente e de seu fundamento, a dignidade da 
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Como efeito da expansão do trabalho degradante no atual modelo de 

produção, tem-se a exclusão social. O francês André Gorz, em seu trabalho 

Adeus ao Proletariado, ao realizar análise sobre a crise no modelo europeu de 

produção capitalista e a redução do operariado industrial, conclui que o 

proletariado estaria prestes a desaparecer. Assim, essa crise capitalista geraria 

uma substituição da classe operária por outra, que o autor chama de “não-

classe de não-trabalhadores”, o neoproletariado pós industrial, “dos sem 

estatuto e sem classe”, que seria composta justamente de pessoas excluídas 

do mercado formal, desempregados e os que realizam trabalhos 

precarizados.59 

Assim, a “não-classe” engloba justamente os excluídos socialmente, “o 

conjunto dos indivíduos que se encontram expulsos da produção”, e diferente 

da classe operária tal qual concebida por Marx, não é produzida pelo 

capitalismo, e sim pela “crise do capitalismo e pela sua dissolução, sob o efeito 

de técnicas produtivas novas, das relações sociais de produção capitalista.” 

Além disso, expande-se uma forma de trabalho tipicamente degradante, que é 

aquela que aliena o empregado, em que a atividade a ser realizada não é 

própria do trabalhador, e o trabalho vira “uma atividade tornada passiva, pré-

programada, totalmente submetida ao funcionamento de um aparelho e que 

não dá lugar à iniciativa pessoal.”60 

A ideia de Gorz é interessante pois consegue captar a forma de início 

desse processo de exclusão atual. São excluídos sociais, portanto, aqueles 

que não conseguem a sua integração econômica na sociedade, principalmente 

por meio do emprego, eis que na sociedade atual este é o principal meio de 

consegui-la, o que termina por gerar a sua não integração social e também 

política. 

Desemprego e subemprego, como o trabalho degradante, portanto, são 

causas da exclusão econômica, social e política de grande parcela da 

sociedade. Daí a importância de combate-los e promover formas de trabalho 

                                                                                                                                                                                   
pessoa humana. In: Trabalho escravo contemporâneo: o desafio de superar a negação. São 
Paulo: LTr, 2006. p. 131-132. 
59 GORZ, André. Adeus ao proletariado: para além do socialismo. Tradução de Ângela 
Ramalho Vianna e Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: forense universitária, 1982, p. 85-90. 
60 Id., Ibid. 
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que realmente permitam que o homem melhore a sua condição por meio do 

labor. 

 

3 O TRABALHO DECENTE, O TRABALHO DEGRADANTE E A GERAÇÃO 

DE EMPREGOS: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI 13.467/17 

 

Em 11/11/2017, entrou em vigor no Brasil a Lei 13.467/17, que 

promoveu profundas alterações em diversos institutos do Direito do Trabalho. A 

mudança legislativa busca combater o desemprego reduzindo os custos da 

mão de obra, supostamente com vias de facilitar a contratação e aumentar a 

geração de empregos, apostando também em contratações temporárias, por 

tempo parcial e no trabalho intermitente, preterindo a típica contratação 

indeterminada.  

Buscou, ainda, retirar do Estado o papel de regular imperativamente 

diversas matérias decorrentes da relação de trabalho, a saber, aquelas 

previstas no rol exemplificativo do novo art. 611-A da CLT. Assim, privilegiou-se 

as negociações coletivas de trabalho, todavia, de forma contraditória, sem 

promover uma reforma sindical que aprimorasse a atuação dos sindicatos, 

sabidamente deficitária no Brasil, e ainda reduzindo suas fontes de custeio, 

com a extinção da contribuição sindical obrigatória.61 

Essas mudanças, portanto, da forma como realizadas, podem vir a 

ensejar a redução dos níveis do proteção do trabalhador. 

Impende consignar ainda que essas alterações apresentam uma 

tendência na evolução do Direito do Trabalho na ótica sociojurídica atual. 

Destarte, Gabriela Neves Delgado, com esteio no pensamento do italiano 

Franco Liso, aponta algumas das transformações que este ramo do Direito vem 

sofrendo em sua base atualmente:  

 

Perda da importância e do grau de proteção dos elementos da 
não-eventualidade da relação de emprego e da estabilidade, 
com reforço para a flexibilização e a temporalidade dos 
contratos; acentuada flexibilização e individualização dos 
modos de emprego do trabalho, o que dificulta a 

                                                             
61 O Supremo Tribunal Federal, em 29/06/2018, no julgamento da ADI 5.794, relator Ministro 

Edson Fachin, entendeu ser constitucional, por 6 votos a 3, a extinção da contribuição sindical 
obrigatória. 



35 
 

 
 

representatividade coletiva; crescente política de flexibilização 
do horário de trabalho [...]62 

 

Como se pode perceber, todas essas transformações estão presentes 

na nova legislação trabalhista advinda com a Lei 13.467/17 e se inserem em 

um contexto maior de precarização das relações trabalhistas, em razão do 

suposto custo excessivamente oneroso do contrato de trabalho formal, o que 

será objeto de análise pormenorizada a seguir. 

 

3.1 GLOBALIZAÇÃO E A IDEOLOGIA NEOLIBERAL 

 

É questão central de toda sociedade, e que enseja os mais calorosos 

debates, quando se aspira obter sucesso na elevação do padrão de vida da 

coletividade, a definição do equilíbrio ideal entre o governo e o mercado. Por 

óbvio, trata-se de tarefa hercúlea e cuja solução varia de acordo com a 

localidade sob análise, todavia é seguro afirmar que a definição deste equilíbrio 

foi dificultada pela globalização. 

O processo de globalização e as constantes mudanças no sistema de 

produção ocorridas ao longo XX ensejaram profundas mudanças no mundo do 

trabalho como um todo. Assim, as grandes empresas, multinacionais, 

passaram as descentralizar as etapas periféricas do seu processo de produção 

para países subdesenvolvidos, possibilitando a redução nos custos de mão de 

obra, ao passo que mantém o desenvolvimento tecnológico nos núcleos 

centrais de produção. 

A evolução dos meios de transporte e de comunicação, possibilitou a 

exploração de atividade econômica de forma dispersa pelo mundo. Como 

resultado, “a fábrica tradicional”, acabou sendo substituída “por organizações 

flexíveis, baseadas em noções toyotistas, sem rigidez, à base de relações 

contratuais flexibilizadas entre capitalistas e trabalhadores.”63 

Essa citada descentralização, que ocorreu como forma do mercado se 

adaptar às exigências técnicas ou concorrenciais, faz com que as empresas 

                                                             
62 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo, SP: LTr, 
2006, p. 190. 
63 ROMITA, Arion Sayão. O impacto da globalização no contrato de trabalho. In: Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 66, n. 4, p. 84-91, out./dez. 2000, p. 85. 
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sejam organizadas em dispersão. Ackerman, ao analisar o fenômeno, sustenta 

que esse distanciamento entre aquele que executa o trabalho e o núcleo do 

empreendimento, enseja um menor grau de proteção do trabalhador.64 

O autor entende ainda que as razões que levam à citada 

“externalização” do trabalho podem ser divididas em dois grandes grupos: 

necessárias e fictícias. Portanto, são razões necessárias que levam à 

descentralização aquelas que estão ligadas aos requisitos operacionais da 

empresa, ou seja as adequações referentes às demandas de produção ou 

concorrência.  De outro lado, são razões fictícias aquelas que não estão 

ligadas aos requisitos operacionais da empresa e que tem por única finalidade 

excluir o trabalhador do âmbito de aplicação da regulação trabalhista estatal e 

cuja expansão só foi possível em razão de uma legislação e jurisprudências 

que privilegiam a eficiência econômica em detrimento da lógica de proteção do 

Direito do Trabalho.65 

Outra faceta do processo de globalização e também característico do 

paradigma neoliberal é que “o desemprego não possui mais o caráter cíclico e 

conjuntural típico do Estado Social de Direito, cujo a política predominante era 

a do pleno emprego”, ao contrário, o desemprego passa a se tornar “um 

problema de base ou da estrutura interna do sistema.”66 

O que se pode notar, portanto, é o crescimento do desemprego 

conjuntural, que “ocorre quando a demanda agregada é insuficiente para 

absorver a produção de pleno-emprego”, e do desemprego tecnológico, ou 

seja, “o desenvolvimento tecnológico do capitalismo, por ser capital-intensivo, 

marginaliza a mão-de-obra”, que serão objeto de estudo deste trabalho em 

momento oportuno.67 

As duas faces da globalização são bem expostas pelo norte-americano e 

Nobel de economia Joseph Stiglitz em seu ensaio Making Globalization Work. 

Demonstra o economista que, no início dos anos 1990, houve grande euforia 

em torno da globalização, sendo que o fluxo de capital em países em 

desenvolvimento aumentou seis vezes em seis anos, de 1990 à 1996. A 

                                                             
64 ACKERMAN, Mario E. El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo. In: Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho. Porto Alegre: Magister, v. 73, n. 3, jul./set. 2007, p. 70. 
65 Id., Ibid. 
66 DELGADO, Gabriela Neves. Op. Cit., p. 189. 
67 VASCONCELLOS, M. A. S. Economia Micro e Macro. 4ª Edição. Editora Atlas: São Paulo, 
2006, p. 421 e 422. 



37 
 

 
 

própria fundação da OMC, em 1995, trazia aparência de um estado de direito 

ao comércio internacional, de sorte que, supostamente, todos seriam 

“vencedores”, países desenvolvidos e em desenvolvimento, a globalização iria 

trazer crescimento sem precedentes para todos.68 

Todavia, prossegue o autor, o atual processo de globalização gerou 

resultados desequilibrados tanto entre como dentro dos países. O processo é 

curioso porque a riqueza está, de fato, sendo criada, mas muitas pessoas não 

compartilham desses benefícios. A globalização não proporcionou as 

aspirações humanas de um trabalho decente e um melhor futuro para as 

próximas gerações, com milhares de humanos vivendo no limbo da economia 

formal e sem a devida proteção social. Em resumo, a globalização pode ter 

ajudado muitos países a aumentar o seu PIB, mas não ajudou as pessoas que 

vivem nesses países, criando países ricos e pessoas pobres.69 

Uma humanização da globalização, que seja voltada para os seres 

humanos e não apenas para atender interesses financeiros, tem, como um de 

seus feixes, a promoção do trabalho digno e possibilidade de melhora nas 

condições de vida por meio do exercício do trabalho, por isso a importância de 

entender o atual contexto de precarização, flexibilização e desregulamentação 

das relações de trabalho e lutar pela promoção do trabalho digno. 

 

3.2 A REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA E O TRABALHO 

 

No modelo capitalista de produção, o trabalhador industrial e o chefe da 

produção são ligados por um vínculo distinto dos modelos de produção 

anteriores, de sorte que, posteriormente, estudiosos do tema puderam verificar 

quais elementos fáticos estavam presentes neste vínculo, cujo elemento central 

é a subordinação. Assim, a sujeição à ordens, instruções ou, de forma mais 

recente, ao poder de gerência e organizacional do empregador, são tidas como 

manifestações de facetas jurídicas ou econômicas da dependência, que 

                                                             
68 STIGLITZ, Joseph E. Making Globalization Work. 1st Ed. W W. Norton & Company, Inc., 
500 Fifth Avenue, New York, N.Y.: p. 7-10. 
69 Id., ibid. 
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caracterizam a relação empregatícia, sendo esta a relação jurídica central do 

modelo de produção capitalista.70 

Portanto, a subordinação passa a ser o elemento central que permite 

visualizar a existência de uma relação de emprego. Contudo, nos dias atuais, 

as novas formas de trabalho geraram uma reformulação na ideia de 

subordinação clássica. É o que ocorre, por exemplo, com o teletrabalho, em 

que, malgrado o empregado não preste serviços no ambiente físico da 

empresa, é sujeito ao controle finalístico da atividade por parte desta, mas há 

uma maior autonomia na prestação de serviços. 

Não por outra razão, criou-se a figura da parassubordinação, uma 

terceira categoria de trabalho que se encontra entre o trabalho autônomo e o 

subordinado.  

A teoria da parassubordinação, foi considerada apta a explicar as 

transformações recentes da divisão jurídica do trabalho, como citado. A teoria 

surge justamente para explicar o fato de que “existem relações de trabalho que 

se situam numa zona cinzenta, que não se enquadram nem na autonomia 

plena nem na subordinação total”, se caracterizando como um “trabalho com 

características híbridas de autonomia e subordinação, que não se enquadra em 

nenhuma dessas duas áreas, tendendo para a coordenação no lugar da 

subordinação.”71 

O esforço doutrinário é no sentido de que, com as novas formas de 

prestação dos serviços características dos dias atuais nenhum grupo de 

trabalhadores fique sem proteção em razão do fato do seu trabalho não ser 

enquadrável no modelo clássico de subordinação. 

 

3.3 O CONTEXTO ECONÔMICO E O DESEMPREGO NA ATUALIDADE 

 

Segundo dados da OIT, entre 2014 e 2017, países em desenvolvimento 

experimentaram um grande aumento nas taxas de desemprego, que foi 

impulsionado por fortes desacelerações econômicas, que se deveu, em parte, 

                                                             
70 GOLDIN, ADRIÁN O. El Futuro del Derecho del Trabajo Un nuevo desafío para el 
derecho y la equidad. Revista Derecho & Sociedad, nº 13, Peru, 1998, p. 75. 
71 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 
direito do trabalho relações individuais e coletivas do trabalho. 26ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 216 e 547. 
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à queda dos preços das commodities no mercado internacional, afetando 

países com largas economias, como o Brasil e a Rússia.72 

As projeções do órgão, todavia, são de que o Brasil consiga obter a 

primeira redução na taxa de desemprego desde 2014, alcançando a taxa de 

11.9% da população desempregada em 2018, contra os 12.9% do ano de 

2017.73 

As otimistas projeções da OIT, todavia, parecem não condizer com o 

plano fático. Isto porque segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo IBGE, a taxa de 

desemprego do trimestre referente aos meses de janeiro fevereiro e março de 

2018 chegou em 13.1%, representando 13,7 milhões de pessoas, 

apresentando crescimento em relação ao ano de 2017. Apenas a título de 

comparação, no último trimestre de 2014, a taxa de desocupação era de 

6.5%.74  

O Brasil experimentou, portanto, de 2004 à 2013, um período de grande 

expansão do mercado de trabalho e de aumento da formalização, com 

períodos, inclusive em que a oferta de emprego cresceu acima da PEA. 

Interessante notar que “entre 2004 e 2013, a população ocupada cresceu, em 

média, 2,2% ao ano, enquanto a População Economicamente Ativa avançou 

1,5% ao ano”. Deste modo, “o crescimento econômico do período absorveu 

mão de obra a um ritmo superior àquele de entrada de pessoas no mercado de 

trabalho.”75 

Esse panorama serve para ilustrar o quanto disparou a taxa de 

desemprego no Brasil, a partir de 2014, reflexo da crise econômica que assola 

o país, que apresentou como consequências uma grande queda no PIB e do 

salário domiciliar per capta.  

                                                             
72 ILO, International Labour Office. World Employment and Social Outlook: Trends 2018 
International Labour Office. Geneva: ILO, 2018, p. 2. 
73 Ibid., p. 17. 
74 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação mensal, disponível em 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-
desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018.html. Acesso em 09/06/2018. 
75 GOLDFAJN, I. BICALHO, Aurélio. Medidas para elevar a contribuição do trabalho ao 
crescimento econômico e melhorar a competitividade. In: Coletânea de capítulos da 
agenda “sob a luz do sol”. INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa Centro de Políticas 
Públicas (CPP), São Paulo, SP, p. 70 
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Assim, como a procura por postos de trabalho segue crescendo e o 

número de empregos se tornou bastante reduzido, a tendência natural do 

mercado é que haja uma diminuição nos valores dos salários, principalmente 

para aqueles trabalhadores que possuem pequena qualificação. 

Desde a Teoria Geral de Keynes se argumenta que o “desemprego 

poderia ser uma característica estável da economia capitalista se o governo 

não implementasse políticas que alterassem seu andamento”. O economista 

João Sayad, ex-ministro do planejamento do Brasil, adverte, neste sentido, 

explicando o assunto na visão keynesiana, que políticas governamentais para 

atuar no problema do desemprego dizem à políticas monetária e fiscal, ou seja, 

“é o funcionamento do mercado monetário que está no centro do problema.”76 

O ensinamento é valioso, pois são as políticas monetária e fiscal, com 

vistas de aumentar a capacidade de produção e competitividade do país que 

devem ser o foco da atuação governamental no combate ao desemprego. 

Conforme será visto adiante, as leis de proteção ao emprego têm pouco efeito 

nos índices de desemprego, de sorte que flexibilizar a legislação, como 

realizado na Reforma Trabalhista, não parece uma solução ideal para o 

problema. 

 

3.4 A LEI 13.467/17: UMA ANÁLISE COM BASE NA PERSPECTIVA 

ECONÔMICA VIVENCIADA PELO BRASIL 

 

No tópico anterior foram sedimentadas as bases para que se entenda o 

contexto geral vivenciado pelo país na edição da reforma trabalhista para que, 

neste momento, seja realizada uma análise da lei 13.467/17 com base nesta 

perspectiva.  

Desde a criação da CLT, em 1943, a Reforma Trabalhista foi a maior 

alteração já realizada na legislação trabalhista, o que demonstra o impacto no 

ordenamento da nova Lei. A própria estrutura do ramo especializado do direito 

do trabalho foi atingida, mormente com a valorização de acordos individuais e 

ampla utilização da negociação coletiva para a instituição das condições de 

trabalho. 

                                                             
76 SAYAD, João. Dinheiro, dinheiro: inflação, desemprego, crises financeiras e bancos. 1ª 
ed. São Paulo: Portfolio Penguin, 2015, p. 23-27. 
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O discurso oficial, diversas vezes repetido na tribuna do Congresso 

durante a tramitação da lei, foi sempre no sentido de que se trata de uma 

adequação da lei ao tempo, ou seja, se trata de adequar a supostamente 

antiquada legislação trabalhista, de 1943, às novas relações de trabalho do 

mundo moderno, suavizando a rigidez da legislação trabalhista, para propiciar 

um incremento na geração de empregos. E que a reforma seria necessária, 

ainda, em razão do fato da Justiça do trabalho tutelar excessivamente o 

trabalhador, aumentado os custos dos empregadores e que a legislação 

anterior “engessava” a capacidade de produção do brasil, em razão dos 

enormes custos dos encargos trabalhistas. 

Dentre as principais alterações introduzidas pela Reforma, em linhas 

gerais, destacam-se: a prevalência do negociado sobre o legislado; a previsão 

do contrato de trabalho intermitente; alteração do regime de trabalho por tempo 

parcial; banco de horas semestral por meio de acordo individual; a figura do 

empregado “hipersuficiente”, que pode negociar as condições previstas no art. 

611-A da CLT; o distrato; restrição à criação de súmulas e orientações 

jurisprudenciais; possibilidade de homologação de acordo extrajudicial; 

previsão de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, inclusive 

para beneficiários da justiça gratuita, dentre outras mudanças. 

A vendida promessa de que a reforma traria mais empregos, por meio 

da flexibilização da legislação, contudo, não se concretizou.  Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 

divulgados pelo IBGE, demonstram que no último trimestre de 2017, período da 

entrada em vigor da Lei 13467/2017, a taxa de desemprego no Brasil era de 

11.8%, saltando para 13.1% no primeiro semestre de 2018. Em números 

absolutos, o total de pessoas desempregadas também saltou no período, 

passando de 12,3 milhões para 13,7 milhões, o que representa um aumento de 

11.2% nesse contingente, em números absolutos, mais 1,4 milhões de 

desempregados no país. Para além disto, também os postos de trabalho com 

carteira assinada diminuíram, eis que na comparação entre esses dois 
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trimestres, verifica-se uma redução de 408 mil pessoas (- 1.2%) no total de 

empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada.77 

O aquecimento do mercado informal, sem carteira assinada e do 

segmento dos trabalhadores que passam a laborar por conta própria é 

característico do atual dinamismo do mercado de trabalho, eis que são esses 

dois grupos os que mais absorvem desempregados. 

Se a lesão aos direitos trabalhistas não tendem a diminuir com a nova 

legislação, por certo, a possibilidade do trabalhador tutelar os seus direitos na 

Justiça do Trabalho torna-se reduzida, como demonstram a constante queda 

no número de ajuizamento de ações trabalhistas, em razão dos diversos 

entraves colocados pela Reforma, sendo o mais polêmico deles, por certo, a 

previsão de pagamentos de honorários advocatícios sucumbenciais e periciais 

até mesmo para o beneficiário da Justiça Gratuita, consoante previsão nos 

artigos 791-A, §4º e 790-B, §4º, respectivamente.78 

Frise-se, ainda, que as lesões à direitos trabalhistas mais frequentes no 

Brasil dizem respeito à direitos básicos do trabalhador, de sorte que os 

entraves postos pela nova legislação irão prejudicar justamente a tutela desta 

categoria de direitos. De acordo com relatório geral realizado pelo TST, por 

ordem, os assuntos mais frequentes na Justiça do Trabalho, entre janeiro e 

maio de 2018, foram, respectivamente: aviso prévio; multa do artigo 477 da 

CLT; multa de 40% do FGTS; multa do artigo 467 da CLT e férias 

proporcionais.79 

Esse “fracasso” inicial da reforma trabalhista é comum com a tendência 

mundial de reformas trabalhistas realizadas em todo mundo no período pós-

crise de 2008, e que, conforme será visto adiante, essas reformas que 

diminuem a regulação trabalhista, tal qual realizada no Brasil, têm efeitos 

bastante negativos nos níveis de emprego nos anos posteriores, sejam em 

países ricos ou em países em desenvolvimento.  

                                                             
77 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação mensal, disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-
desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018.html. Acesso em 09/06/2018. 
78 Os artigos mencionados têm a sua constitucionalidade discutida no STF por via da ADI 5766, 
cujo relator é o Ministro Roberto Barroso. 
79 Ranking dos Assuntos mais Recorrentes na Justiça do Trabalho Janeiro a maio de 
2018 (Casos Novos). Tribunal Superior do Trabalho, disponível em: 
http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes?inheritRedirect=true. Acesso 
em 09/06/2018. 
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3.4.1 A reforma trabalhista na perspectiva do princípio da proteção e 

vedação de retrocesso social no Brasil 

 

Conforme visto no tópico anterior, diversas foram as alterações 

promovidas pela lei 13.467/17 que trouxeram disposições prejudiciais aos 

trabalhadores. 

E de fato, parece seguro afirmar que tal constatação não tem natureza 

ideológica. Os professores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, 

apontam para algumas contradições argumentativas que tentaram justificar a 

necessidade da reforma, e oferecem conclusões interessantes. Ora, malgrado 

se afirme que a intenção da reforma legislativa foi afastar a intervenção do 

Estado nas relações trabalhistas, ao que se parece, em verdade, em alguns 

dispositivos, é a tentativa de promover uma intervenção do Estado em favor do 

empregador, como ocorre, por exemplo, na restrição da execução ex officio.80  

Não se olvidar que o processo legislativo da reforma durou cerca de 

quatro meses e a opinião de todos os envolvidos no mundo do trabalho não foi 

corretamente levada em consideração. Neste sentido, os autores supracitados 

questionam: “sustenta-se que reflete a vontade da sociedade brasileira, mas 

alguém já viu alguma mobilização de trabalhadores pleiteando: Trabalho 

intermitente? Mais terceirização? Mais horas de trabalho? Menores 

salários?”.81 

Como já demonstrado neste trabalho, os direitos trabalhistas foram 

erigidos ao patamar constitucional na Constituição de 1988, deste modo, esta 

situação faz com que este direitos possuam efeitos, ou “cargas eficaciais”, na 

terminologia de Sarlet. Dentre os efeitos jurídicos gerados pelas normas 

constitucionais destaca-se a proibição de retrocesso, “pois aqui também está 

em causa a possibilidade de impugnar medidas legislativas e administrativas 

que tenham por objetivo abolir ou reduzir determinados níveis de proteção e 

promoção de direitos fundamentais.”82 

                                                             
80 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz.  SEVERO, V. S. Os 201 ataques da “reforma” ao 
trabalhadores. Disponível em: https://www.jorgesoutomaior.com/blog/os-201-ataques-da-
reforma-aos-trabalhadores. Acesso em 12/06/2018. 
81 Id., Ibid. 
82 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva. 4ª Edição, 2015, p. 240-243. 
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Impende destacar ainda, a distinção realizada por José Afonso da Silva 

no sentido de que direitos sociais, não se confundem com direitos econômicos, 

ao menos esta foi a opção do Constituinte, eis que aqueles constituem formas 

de tutela pessoal, enquanto estes têm uma dimensão institucional. Buscam, os 

direitos sociais, “melhoras nas condições de vida aos mais fracos”, daí o 

essencial destaque que ganha a proibição do retrocesso quando se trata desta 

seara de direitos, no sentido de possibilitar a manutenção dos avanços sociais 

conquistados.83 

A proibição do retrocesso social, portanto, remonta à ideia de que os 

direitos sociais, “uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, 

simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo”, de sorte 

que, independentemente da situação fática, tais como contextos de crises e 

recessões econômicas, como o Brasil atual, o  princípio em análise justifica, 

pelo menos, “a subtração à livre e oportunista disposição do legislador, da 

diminuição de direitos adquiridos, em clara violação do princípio da proteção da 

confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e 

cultural.”84 

Nesta senda, percebe-se que o princípio em questão estabelece que a 

ordem jurídica, ao instituir direitos trabalhistas, estabelece garantias aos 

trabalhadores que não podem ser simplesmente suprimidas, “sendo 

juridicamente inviável a eliminação dos padrões sociais já estabelecidos, sem a 

correspondente criação de um conjunto normativo compensatório e 

qualitativamente mais vantajoso.” Afinal, este princípio expõe um verdadeiro 

“compromisso internacional dos Estados promoverem, no máximo de seus 

recursos disponíveis, a proteção da pessoa humana em sua dimensão 

econômica, social e cultural.”85 

Assim, resta demonstrado a frontal violação por parte do legislador da 

reforma trabalhista ao princípio em análise, em razão do claro retrocesso 

realizado quando comparado à legislação anterior, o que gera, por tabela, 

                                                             
83 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 25ª Edição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005, p. 206. 
84 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Edição Revista. Livraria 
Almedina: Coimbra, 1993, p. 468-469. 
85 REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do retrocesso no direito do trabalho. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 21. 
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conforme a supracitada lição de Canotilho, violações também o princípio da 

proteção da confiança e da segurança dos cidadãos. 

 

3.5 AS GARANTIAS TRABALHISTAS SÃO UM ÓBICE À GERAÇÃO DE 

EMPREGOS? 

 

O ponto principal de tudo quanto exposto aqui, portanto, é verificar se a 

existência de garantias trabalhistas e Leis de Proteção ao Emprego (LPE), por 

aumentarem o custo da mão de obra, constituem um óbice à geração de 

empregos, ou mesmo têm o condão para criar distorções no mercado de 

trabalho, em razão da existência do mercado informal, com o surgimento de 

uma “elite de trabalhadores” que têm os seus direitos protegidos em detrimento 

de outros que estariam entregues à própria sorte. Afinal de contas, a 

flexibilização das relações de trabalho é conditio sine qua non para 

manutenção e/ou expansão dos postos de trabalho? 

Inicialmente, registre-se que a consciência do “custo” não deve diminuir 

o compromisso da sociedade com a proteção de direitos básicos. Perquirir 

acerca do quanto custa determinado direito, em primeiro lugar, não é perguntar 

se ele vale à pena. Ora, mesmo se fosse possível estabelecer milimetricamente 

o quanto custa efetivar determinado direito em determinado exercício 

orçamentário, ainda não se saberia o quanto a sociedade deveria gastar com 

este direito, haja vista que esta é uma questão para avaliação política e moral, 

que não pode ser resolvida apenas pela contabilidade.86  

A questão da promoção de direitos, portanto, não é meramente 

matemática ou de contabilidade, não podendo ser pensada estritamente pelo 

viés econômico, haja vista que a questão é muito mais complexa e perpassa 

por escolhas que a sociedade deve tomar para definir que tipo sociedade ela 

almeja ser. 

As decisões de políticas públicas neste sentido, portanto, não podem ser 

tomadas com base em uma concepção imaginária de que haveria uma 

hostilidade entre o direito a ser promovido e aquele que arca com os seus 

                                                             
86 HOLMES, Stephen, SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on 
taxes. W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10110, 1948, p. 28-
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custos (o pagador de impostos), pois se situação de hostilidade fosse real e 

houvesse esse descordo, todas as liberdades básicas da sociedades seriam 

candidatas à serem abolidas, eis que também para promovê-las há custo.87 

A breve exposição de ideias acima realizada busca demonstrar que a 

proteção de direitos, inclusive trabalhistas, têm custos, por óbvio, mas que 

estes não podem ser exclusivamente os fatores preponderantes para a decisão 

de promovê-los ou não. Então, se existem alternativas para a geração de 

empregos, não parece correto adotar unicamente uma visão ortodoxa liberal no 

sentido que a oferta de postos de trabalho só continuará a existir caso sejam 

eliminadas as leis de proteção ao trabalho (LPE). 

Assim, parece existir uma terceira via, no sentido de que “uma economia 

de mercado crescente pode ser reconciliada com uma boa sociedade”; de que 

“a competição econômica pode coexistir com a cooperação social” e de que 

“valores e políticas que embasam esta abordagem constituem uma boa política 

eleitoral”.88 

Sem a regulamentação o mercado de trabalho é degradado, mormente 

para aqueles que não possuem grande qualificação. Maurício Rands, 

combatendo a tese liberal ortodoxa de que “maior ou menor rigidez do mercado 

de trabalho é fator decisivo para os níveis de desemprego”, compara os 

mercados de trabalho estadunidense e de países da união europeia, 

verificando que muitos países europeus têm taxa de desemprego menor 

mesmo com maior número de leis trabalhistas.89 

As comparações permitiram a conclusão de que no modelo 

regulamentado, há “menos desigualdade de rendas”, o que enseja uma melhor 

qualidade de vida para os habitantes. O autor, ainda, analisando relatórios 

anuais da OCDE sobre o emprego, com base em dados colhidos entre seus 

países membros, conclui que leis trabalhistas não são um fomento ao 

desemprego, sendo que “comparações simples entre os países, sugerem que 

as LPE têm pouco ou nenhum efeito nos índices gerais de desemprego”.90 

                                                             
87 Id., Ibid. 
88 LATHAM, Mark. A terceira via: um esboço. In: o debate global sobre a terceira via. 
GIDDENS, Anthony (org.). Tradução de Roger Maioli dos Santos. São Paulo: Editora UNESP, 
2007, p. 51-52. 
89 RANDS, Maurício. Desregulamentação e desemprego: observando o panorama 
internacional. Revista do TST, volume 67, nº 3, Brasília, 2001, p. 81-83. 
90 Id., Ibid. 
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Em estudo realizado pelo economista britânico Stephen Nickell, com 

base em profunda análise dos mercados de trabalho europeus e 

estadunidense, restou concluído que a regulação do mercado de trabalho não 

parece ter sérias implicações nos níveis médios de desemprego, incluindo 

normas que versam sobre proteção estrita do emprego e legislação geral sobre 

normas do mercado de trabalho. São mais relevantes para a variação nos 

índices de desemprego medidas externas à regulação do mercado de trabalho 

em si, tais como baixos padrões educacionais na extremidade inferior do 

mercado de trabalho.91 

Em outro trabalho relevante, comparada a rigidez da legislação e o 

conjunto de variáveis econômicas (competitividade internacional, atratividade 

da economia, desigualdade econômica, capacidade produtiva nacional e 

produtividade do trabalho, ou seja, tudo aquilo que justificou a argumentação 

em favor da reforma trabalhista no brasil), “para 44 países, com os dados da 

OCDE, demonstraram que não existe relação estatisticamente significativa 

entre elas.” De igual modo, “o coeficiente de determinação entre as variáveis foi 

muito baixo em todas as relações testadas, mostrando que o grau de rigidez da 

legislação trabalhista explica muito pouco da variação dos indicadores 

econômicos entre o conjunto de países considerado.”92 

Algo que não pode deixar de considerado, no Brasil, acerca do mercado, 

é a sua relação com a Justiça do Trabalho. Assim, não se pode olvidar que a 

maioria dos direitos dos trabalhadores “são perfeitamente negociáveis na 

Justiça do Trabalho, diante de um advogado e de um Juiz”, no momento em 

que o empregador ajuíza a demanda, geralmente após extinto o contrato. “O 

Juiz do trabalho ali presente, tão logo inicia a audiência, propõe um acordo 

entre as partes. Cabe ao empregador fazer uma proposta ao trabalhador, e se 

o fizer, o trabalhador pode ou não aceitá-la.”93 

E ainda, considerando a demora de um processo judicial, o que pode 

tender ao trabalhador a realizar um acordo, “80% dos processos são resolvidos 

                                                             
91 NICKELL, Stephen. Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North 
America. In: Journal of Economic Perspectives. Volume 11, Number 3, 1997, p. 72-73 
92 SILVA, Sandro Pereira. A estratégia argumentativa da reforma trabalhista no brasil à luz 
de dados internacionais. In: Mercado de trabalho: conjuntura e análise. v.1, Brasília: Ipea: 
Ministério do Trabalho, 2018, p. 102-107. 
93 LISBOA, Marcos de Barros (org.). A Agenda Perdida diagnósticos e propostas para a 
retomada do crescimento com maior justiça social. Rio de Janeiro, 2002, p. 21-23. 
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em primeira instância e os trabalhadores recebem, em média, 40% do que 

demandam.” Ora, este quadro revela que a melhor estratégia para o 

empregador “seria não pagar os direitos trabalhistas ao longo da relação de 

trabalho, deixando para fazê-lo apenas quando o trabalhador os demandasse 

na Justiça, após ser demitido. O empregador ganha tempo e paga apenas uma 

parte do que deve.”94 

Este quadro demonstra a importância de ter uma Justiça do Trabalho 

atuante no país bem como a importância das LPE ao trabalhador, parte frágil 

da relação.  

Sendo este o panorama nacional, e aqui demonstrada, com base em 

comparações com diversos países e economias do mundo, que o impacto da 

regulação é irrelevante nas taxas de desemprego, conclui-se pela importância 

da promoção de um trabalho decente e que de fato possa melhorar as 

condições de vida do trabalhador. 

 

4 A BUSCA DE UM MODELO DE TRABALHO PAUTADO NO TRABALHO 

DECENTE 

 

Ao longo deste trabalho restou demonstrado que as medidas que 

buscam realizar a desregulamentação ou flexibilização da legislação trabalhista 

têm pouco impacto nos índices de desemprego, além de causar um indesejado 

desequilíbrio entre os poderes do empregador e as garantias dos 

trabalhadores, que servem justamente como freio à este poder. 

Há o risco, ainda, com o aumento da rotatividade da mão-de-obra 

decorrente dessas políticas, que ocorra um crescimento nos desníveis salarias, 

da precarização do meio ambiente de trabalho e do enfraquecimento da 

representatividade sindical, o que será visto adiante, por exemplo, ao se 

analisar as condições de trabalho do empregado terceirizado. 

Deste modo, refutada a hipótese amplamente defendida nos discursos 

neoliberais mais ortodoxos, inclusive bastante difundida no Congresso Nacional 

durante a tramitação da reforma trabalhista, de que a existência de postos de 

trabalho depende da redução dos custos inerentes à relação de emprego com 
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a diminuição da intervenção estatal e flexibilização ou desregulamentação das 

regras trabalhistas, parece ainda mais importante apresentar meios para que 

se promova um modelo de trabalho baseado na regulamentação e proteção 

das relações de trabalho, pautado no trabalho digno. 

Uma legislação protetiva dos empregados e dos sindicatos, baseada no 

trabalho decente, gera benefícios sociais fundamentais para melhora nos 

índices de desenvolvimento do país, eis que reverbera em diversos outros 

indicadores de bem-estar da população, tais como renda, habitação, satisfação 

pessoal, dentre outros. 

A crise que assola o país não decorre da proteção ao emprego e não 

será resolvida reduzindo garantias da classe trabalhadora, parecendo se tratar 

de uma tentativa dos poderes públicos de se esquivarem das verdadeiras 

causas da crise. O relatório econômico da OCDE do Brasil em 2018, por 

exemplo, aponta a existência de um déficit fiscal de 7.8% do PIB e uma dívida 

pública de 74% do PIB (podendo crescer até 90% em 2024), sendo que a piora 

nas perspectivas do mercado de trabalho mina a capacidade de consumo do 

brasileiro, o que pode servir para piorar este quadro. O mesmo relatório parece 

realizar um ultimato neste sentido:95 

 

O setor público precisa fazer uma escolha política difícil: 
manter o status quo ou cortar transferências para faixas de 
renda não relacionadas à pobreza e, ao mesmo tempo, 
aumentar o apoio às famílias pobres e vulneráveis para 
continuar contribuindo com o crescimento e o progresso social, 
os quais estão entrelaçados.96   
 

Assim como sugerido no relatório da OCDE, crescimento e progresso 

social estão entrelaçados. Portanto, malgrado seja fato que as barreiras 

regulatórias aos empreendimentos são demasiadamente elevadas no Brasil, a 

melhora neste aspecto pode ser e deve ser conciliada com a promoção de 

garantias dos trabalhadores. 

 

                                                             
95 Relatórios Econômicos OCDE: Brasil, OECD 2018, p. 7. 
96 Relatórios Econômicos OCDE: Brasil, OECD 2018, p. 8. 
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4.1 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO COMO UM ÓBICE PARA A 

CONSAGRAÇÃO DO TRABALHO DECENTE 

 

A precarização do trabalho é um fenômeno que vem ganhando novos 

contornos no Brasil, cujos novos formatos surgem em razão de mudanças “nas 

formas de organização/gestão do trabalho, na legislação trabalhista e social, no 

papel do Estado e suas políticas sociais, no novo comportamento dos 

sindicatos e nas novas formas de atuação de instituições públicas e 

associações civis.”97 

Em verdade, o que ocorre é uma “metamorfose de precarização”, eis 

que esta está presente “desde as origens do capitalismo”, todavia, nas últimas 

décadas, em razão da expansão da ideologia neoliberal e do capital financeiro, 

“se trata de um processo que instala – econômica, social e politicamente – uma 

institucionalização da flexibilização e da precarização modernas do trabalho, 

renovando a precarização histórica e estrutural do trabalho no Brasil”. Essa 

precarização agora é justificada pelos que a promovem, como visto 

anteriormente, pela “necessidade de adaptação aos novos tempos globais, 

marcados pela inevitabilidade e inexorabilidade de um processo mundial de 

precarização.”98 

Graça Druck elenca ainda quais são os cinco grandes tipos de 

precarização do trabalho, destacando-se: expansão de formas precárias de 

inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, a saber, informalidade, 

pejotização, subcontratação/terceirização, cooperativas, sempre na tentativa de 

mascarar a relação de emprego, privando os trabalhadores de seus direitos; 

aumento do ritmo de da intensidade de trabalho, por meio da extensão da 

jornada de trabalho e estabelecimento de metas inalcançáveis, por exemplo; 

redução das condições de segurança do trabalho; o desemprego, que deixando 

de se tornar uma condição provisória, torna-se de longo prazo ou até 

permanente; fragilização dos sindicatos.99 

                                                             
97 DRUCK, M. G. A precarização social do trabalho no Brasil: alguns indicadores. In: 
Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil II. ANTUNES, Ricardo (org.). Editora Boitempo, 1ª Ed., 
São Paulo, 2013, p. 55-56. 
98 Id., ibid. 
99 Idem, p. 62. 
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É dentro deste contexto que se inserem as recentes alterações 

legislativas promovidas em matéria trabalhista no Brasil, que parecem abarcar 

todos os cinco grandes tipos de precarização supracitados. Apenas a título de 

exemplo, citamos as alterações promovidas pelas leis nº 13.429/2017 e 

13.467/2017 no tocante à terceirização, prevendo expressamente a 

possibilidade de terceirização nas atividades-fim da empresa, bem como a 

nova possibilidade de prorrogação da jornada em ambientes insalubres mesmo 

sem a autorização prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho, conforme preceitua o art. 611-A, XIII da CLT. 

Pode-se dizer que a precarização resulta do “consistente processo de 

abertura das economias nacionais à competição internacional e da revolução 

nas formas e conteúdos do trabalho trazidos pela informatização”. Como 

resultado, “o emprego formal no Brasil começou a encolher, enquanto o 

emprego informal e o trabalho autônomo aceleraram o ritmo de seu 

crescimento.”100  

A situação acima descrita, por óbvio, é um claro entrave à consagração 

do trabalho decente no Brasil e no mundo. Não por outra razão o quadro de 

precarização do trabalho também é denominado de “déficit de trabalho 

decente”.101 

Imperioso, portanto, mudar forma de encarar o valor do trabalho 

humano, seja por meio da via legislativa ou ainda pela atuação de órgãos 

internacionais, da jurisprudência dos tribunais superiores ou dos órgãos que 

buscam defender o ordenamento jurídico trabalhista, eis que o valor do 

trabalho não pode ser encarado como mercadoria, e sim como forma de 

inclusão social e emancipação do ser humano.  

 

4.1.1 Precarização, desregulamentação e flexibilização 

 

Conforme sobejamente demonstrado neste trabalho, o desenvolvimento 

do capitalismo financeiro difundiu a ideia de que a flexibilização e a redução 

                                                             
100 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 3ª Ed. São 
Paulo: Contexto, 1999, p. 109. 
101 DRUCK, M. G. Trabalho, precarização e resistências: novos e velhos desafios? In: 
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dos custos da força de trabalho e, consequentemente, das garantias conferidas 

aos trabalhadores seriam condições para a existência do emprego no mundo 

moderno. 

Assim, o que se sucede é o surgimento de novos processos de trabalho, 

em que a produção em massa, como forma de adequar o modelo produtivo às 

exigências do mercado, é substituída “pela flexibilização da produção, pela 

especialização flexível, por novos padrões de busca de produtividade”.102  

Neste contexto, os direitos trabalhistas são desregulamentados e 

flexibilizados, “de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 

adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores 

são substituídos e eliminados do mundo da produção.”103 

Registre-se, ainda, que de acordo com a lição de Arnaldo Süssekind, a 

flexibilização difere da desregulamentação do direito do trabalho em alguns 

pontos. A desregulamentação seria a completa retirada da proteção do Estado 

ao trabalhador, permitindo que as condições de trabalho e os direitos e 

obrigações oriundos da relação trabalhista sejam regulados exclusivamente 

pelas partes do contrato. Seria, portanto, a ausência de legislação protetiva 

oriunda do Estado, que delegaria o papel de regulamentar as relações 

trabalhistas somente à autonomia individual ou coletiva das partes.104 

 Na flexibilização, todavia, permaneceriam as normas básicas de 

proteção ao trabalhador, mas há a previsão de fórmulas opcionais ou flexíveis 

para o estabelecimento das condições de trabalho (por via de negociações 

individuais ou coletivas, regulamento interno das empresas, dentre outros). 

Deste modo, percebe-se que na flexibilização continua a existir a intervenção 

estatal, ainda que básica, que estabelece um patamar mínimo de dignidade do 

trabalhador, que são infensos à negociação privada.105 

Diversas são as hipóteses de flexibilização presentes no ordenamento 

jurídico brasileiro. Na Constituição Federal, por exemplo, destaca-se a 

compensação de jornada, possibilidade de redução salário e jornada 

superiores à seis horas para trabalhadores que laboram por turno ininterruptos 

                                                             
102 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo trabalho. 16ª Ed., São Paulo: Cortez, 2015, p. 34. 
103 Id., ibid. 
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de revezamento, todos por via de negociação coletiva. Na CLT, agora com a 

reforma trabalhista, o exemplo maior é a previsão expressa da prevalência do 

negociado sobre o legislado, ou seja, hipóteses em que a convenção coletiva e 

o acordo coletivo de trabalho terão prevalência sobre a lei quando dispuserem 

acerca das matérias previstas no art. 611-A. 

A questão a ser pensada é o fato de que a flexibilização, quando 

demasiadamente abrangente (de forma a subverter o seu propósito razoável, 

qual seja, a adequação das normas, pela via da negociação coletiva, às 

realidades regionais e econômicas da empresa) e a desregulamentação, ao 

serem privilegiadas, em reverência ao princípio da autonomia privada, 

terminam por excluir o interesse com elas conflitante, que é o princípio da 

proteção ao trabalhador, e ainda impedir a realização do trabalho decente. 

Nesta senda, não se pode olvidar que o princípio da proteção ao 

trabalhador “consubstancia a ‘partícula de Deus’, o ‘princípio unificador’ ou o 

‘norte magnético’ do subsistema laboral. Esteve na origem do Direito do 

trabalho e mantém plena atualidade, ainda que, porventura, em moldes 

distintos.” Afinal, “ele encerra a principal valoração do subsistema laboral e 

contém, por si só, uma consistência interna que extravasa as suas derivações 

e ultrapassa a soma das mesmas. E é absolutamente crucial para o futuro do 

Direito do trabalho.”106 

É cediço, ainda, que o Direito do Trabalho, “ao invés de inspirar-se num 

propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo 

preferencial a uma das partes: o trabalhador”, o que ocorre em razão da clara 

desigualdade que marca a relação, eis que “o Direito do Trabalho responde 

fundamentalmente ao propósito de nivelar desigualdades”.107 

Problemas complexos não reclamam por soluções simples. Acreditar 

que para contornar o período de crise econômica e de desemprego da 

população bastaria uma “canetada” do legislativo extinguindo o Direito do 

Trabalho e as garantias dos trabalhadores é ignorar as diversas outras 

variáveis que estão envolvidas na celeuma. A saída a ser buscada, portanto, 

deve ser constitucionalmente adequada, privilegiando o valor do trabalho digno. 

                                                             
106 DRAY, Guilherme Machado. O princípio da proteção do trabalhador. São Paulo: LTr, 

2015, p. 22. 
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4.1.2 A precarização laboral e a reforma trabalhista: um exame de alguns 

institutos precarizantes 

 

Como visto acima, a reforma trabalhista realizada no Brasil, introduziu ou 

expandiu alguns institutos precarizantes das condições de trabalho, na 

esperança de que isto realizasse algum retorno no nível de emprego do país. 

A seguir serão examinadas os dois institutos que são a marca maior da 

precarização laboral, ambos tratados pela reforma: a terceirização e o trabalho 

intermitente. 

 

4.1.2.1 A terceirização 

 

A reforma trabalhista alterou a redação da lei nº 6.019/1974, dando novo 

texto ao caput do seu art. 4º-A, passando a possibilitar expressamente a 

terceirização nas atividades-fim das empresa, o que não era permitido pelo 

entendimento consubstanciado na súmula nº 331 do TST. 

Agora portanto, qualquer transferência feita pela empresa contratante 

para execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade-fim, à 

outra empresa prestadora de serviços será hipótese de terceirização lícita. 

A terceirização pode ser observada em duas formas distintas. Márcio 

Túlio Viana as divide em terceirização interna e externa, explicando que “numa 

das formas de terceirização a empresa leva para fora etapas de seu ciclo 

produtivo; ao passo que na outra traz para dentro trabalhadores alheios.”108 

A terceirização externa diz respeito à uma parceria entre empresas, de 

sorte que “uma empresa contrata a outra, mas o que lhe interessa é o produto 

final. Por isso, só ao término da produção passa a ter propriedade sobre ele.” 

Nesta forma de terceirização, cada empresa se especializa em determinada 

atividade ligada à entrega do produto final com estrutura própria, ou seja, seus 

próprios empregados, sede, etc. Na terceirização interna, por outro lado, “uma 

empresa se serve dos empregados contratados por outra, e o que lhe interessa 

diretamente, é a própria prestação de serviços. Assim, à medida que o produto 
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é construído, vai passando automaticamente para as suas mãos.” Nessa forma 

de terceirização, portanto, uma empresa tomadora adquire a força de trabalho 

de empregados terceirizados contratados por uma empresa prestadora de 

serviços.109 

Os efeitos da terceirização no mundo do trabalho são variados. Essa 

técnica de administração, que, serviria justamente para permitir que empresas 

foquem exclusivamente em sua atividade fim, também possui alguns impactos 

negativos nas relações de trabalho. 

Gabriela Neves Delgado realiza importantes ponderações acerca dos 

efeitos da terceirização no plano econômico e das condições de trabalho dos 

terceirizados. 

 No plano econômico, adverte a autora, “a terceirização ocasiona o 

decréscimo no número de empregos formais firmados com as empresas 

tomadoras”, estimulando, em contrapartida, “o surgimento de pequenas e 

médias empresas em todos os setores da economia que, de maneira geral, 

utilizam a subcontratação dos serviços.” Há uma tendência à ampliação do 

desemprego, eis que “a maioria dos empregados, que têm seus contratos de 

trabalho extintos com as empresas tomadores, não conseguem inserir-se 

novamente no mercado de trabalho formal.” Por fim, há um estimulo à 

rotatividade da mão-de-obra, mormente em relação às empresas tomadores de 

serviço.110 

No que toca ao meio ambiente de trabalho das empresas terceirizadas, 

também é cediço que “geralmente elas não possuem as mesmas condições de 

segurança e higiene, em comparação às empresas tomadores de serviços, o 

que propicia uma maior degradação do ambiente de trabalho”, situação que 

pode vir a ensejar um maior números de acidentes de trabalho.111 

Critica-se, ainda a situação de desigualdade ocasionada pela 

terceirização, haja vista, por exemplo que “trabalhadores terceirizados são 

                                                             
109 Id., ibid. 
110 DELGADO, Gabriela Neves. Op. Cit., p. 188. 
111 Id., Ibid. 
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obrigados a se identificar com um crachá que revela sua condição de parias na 

empresa.”112 

Outra situação objeto de crítica criada pela reforma no tocante à 

terceirização diz respeito à isonomia salarial equivalente entre terceirizados e 

os empregados da empresa contratante. De acordo com o art. 4º-C, §1º, da lei 

6.019/74, com a redação dada pela lei 13.467/17, as empresas contratante e 

contratada, podem estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da 

contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da 

contratante. Ou seja, a isonomia salarial entre terceirizados e empregados da 

contratante, que exercem a mesma função, ficam condicionados à negociação. 

O teor discriminatório da medida fica mais claro quando comparado com 

as regras atinentes ao trabalhador temporário. Neste caso, de acordo com o 

art. 12, “a”, da lei 6.019/74, fica assegurado ao trabalhador temporário, a 

remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria 

da empresa tomadora, independente de negociação, como ocorre com os 

terceirizados. 

Os efeitos deletérios da terceirização também são bastante sentidos na 

seara sindical, gerando uma fragmentação da classe trabalhadora, em razão 

do enfraquecimento do poder de representação dos entes sindicais. Desta 

forma, tendo em vista que “a representação sindical é baseada na atividade 

econômica do empregador, que no caso dos trabalhadores terceirizados são da 

empresa que o contrata, e não daquela em que ele efetivamente exerce suas 

funções”, assim, em “uma grande empresa pode existir um leque enorme de 

sindicatos, diferentes entre si por aspectos de tamanho, força, estruturação, 

união, interesses e experiência de luta classista.”113 

A situação demonstra, portanto, que as possíveis vantagens econômicas 

e de gestão de mão-de-obra decorrentes da terceirização devem ser 

compatibilizados com os princípios gerais do direito do trabalho que visam a 

proteção do trabalho, haja vista que a sua utilização indiscriminada, como 

                                                             
112 RÜDIGER, Dorothee Susanne. Teoria da flexibilização do direito do trabalho: uma 
tentativa de contextualização histórica. Prima Facie, Editoria Prima Facie, ano 3, n. 4, 2004. 
p. 45. 
113 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação da mão-de-obra: ruptura 
do sistema trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2003, p. 130-134. 
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possibilitado agora pela lei 13.467/2017, pode vir a agravar mais ainda os 

quadros de precarização do trabalho acima narrados. 

 

4.1.2.2 O trabalho intermitente 

 

Com o advento da lei 13.467/2017, foi acrescentando o §3º do art. 443 

da CLT para possibilitar uma nova modalidade de contrato de trabalho, o 

trabalho intermitente.  

Essa nova figura contratual permite que a prestação de serviços não 

seja contínua, ou seja, que haja alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade, que podem ser, de acordo com a nova legislação, 

determinados em horas, dias ou meses. 

Deste modo, o trabalho será realizado com subordinação, todavia não 

de forma contínua, em razão da alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade. O trabalhador, assim, será convocado a trabalhar por 

um período determinado em horas, dias, ou meses. 

A precarização decorrente desta nova modalidade contratual é latente. 

Não por outra razão a própria doutrina especializada afirma que se trata de 

verdadeira “institucionalização dos bicos”, eis que a característica marcante 

dessa forma de contratação é a sua imprevisibilidade para o empregado, que 

não saberá qual a sua carga de trabalho no mês ou mesmo a sua 

remuneração, haja vista que só poderá ter essas informações no momento em 

que for convocado para trabalhar. Ademais, “tende a aumentar o desemprego, 

seja pelo deslocamento de empregados efetivos para intermitentes (que são 

empregados, mas em uma condição de desemprego), seja pela redução do 

consumo, dada a retração da taxa salarial que a proliferação do contrato 

intermitente tende a gerar.”114 

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos) também atenta para o fato de que a experiência europeia 

com essa modalidade de contratação não é positiva. No Reino Unido, por 

exemplo, o chamado zero-hour contract, cujo intuito é flexibilizar a contratação 

                                                             
114 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz.  SEVERO, V. S. Os 201 ataques da “reforma” ao 
trabalhadores. Disponível em: https://www.jorgesoutomaior.com/blog/os-201-ataques-da-
reforma-aos-trabalhadores. Acesso em 12/06/2018. 
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de mão-de-obra nos moldes do novo §3º do art. 443 da CLT, “é utilizado pelos 

empregadores para fugir das obrigações legais trabalhistas do contrato regular 

e também para maior controle sobre o trabalho.” As classes mais vulneráveis 

também são as mais submetidas à este tipo de contratação, sendo que “cerca 

de 900 mil (2,5% da PEA) pessoas estão submetidas a esse tipo de contrato, a 

maioria, mulheres e estudantes, com idades inferiores a 25 anos e superiores a 

65.”115 

Deste modo, com esta nova modalidade de contração, deu-se um largo 

passo rumo à precarização do trabalho, considerando que agora a própria 

legislação abarcou uma modalidade de contratação que reúne características 

justamente do trabalhador informal, que é a incerteza quanto à remuneração 

que será percebida ao final de cada mês de trabalho. 

 

4.2 UM MODELO DE TRABALHO BASEADO NO DECENTE 

 

Como visto ao longo desta pesquisa, um modelo de trabalho baseado no 

trabalho digno e decente perpassa por quatro eixos estruturantes: a promoção 

dos direitos fundamentais no trabalho, o emprego, a proteção social e o 

fortalecimento do tripartismo e do diálogo social. 

Em que consiste cada um desses pilares do trabalho decente também já 

foram objeto de exaustiva análise, razão pela qual, neste momento, serão 

observados possíveis desdobramentos de cada um destes conceitos para que 

se verifiquem quais medidas poderiam ser adotadas para que o modelo de 

trabalho, que hoje caminha para a precarização, seja baseado no trabalho 

decente. 

Vale lembrar que o trabalho digno, diretamente relacionado com a 

dignidade humana do trabalhador, pode ser compreendido sob dois aspectos 

integrantes da condição o humana. O aspecto intrínseco, ou subjetivo, “como 

atributo pessoal e psíquico inerente ao ser humano, incluindo, por exemplo, a 

satisfação pessoal do trabalhador em realizar determinada atividade; a 

                                                             
115 DIEESE. Texto-síntese: Contrato de trabalho intermitente. DIEESE, junho de 2017. 
Disponível em: https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2017/contratoIntermitente.pdf. 
Acesso em 10/08/2018. 
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sensação de ser útil para a comunidade, ser livre para escolher seu trabalho, 

etc.”116 

E ainda o aspecto extrínseco ou objetivo, “representando as condições 

materiais previstas na lei lato sensu em que o ato de trabalhar estaria 

regulado”. E aqui já está a primeira das frentes pelas quais se deve lutar para 

que haja uma mudança no modelo de trabalho vigente, eis que no aspecto 

objetivo do trabalho digno estão abarcadas “remuneração adequada e justa, 

sem discriminação de qualquer natureza; limite máximo e mínimo de duração 

da jornada de trabalho; norma de higiene e segurança; concessão de férias, 

licenças médicas em geral etc.”117 

O valor do trabalho digno, mormente em razão dos valores postos na 

Constituição Federal, deve servir como norte interpretativo para as relações 

trabalhistas no país. Deve-se buscar, portanto, para além da sua faceta 

objetiva, que são as condições materiais para o desenvolvimento do trabalho, 

também a sua faceta subjetiva, intimamente relacionada com a satisfação 

pessoal do trabalhador e o seu sentimento de utilidade, valores que não podem 

ser subestimados caso se almeje a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, como dispõe o art. 3º, I, da Carta Magna. 

Um retrato de que essas questões necessitam de maiores cuidados dos 

poderes públicos é a própria expansão dos subempregos, ou de empregos que 

não resolvem necessidades de outras pessoas, trabalhos que até possibilitam 

a circulação de capital mas que não geram contribuições para o 

desenvolvimento e bem-estar humanos. Malgrado a dificuldade em se 

empregar seja grande, é um anseio natural do empregado esperar algo mais: 

que o seu labor possa contribuir com o bem de todos, algo que não se 

consegue quando se está em um subemprego. 

O alemão Friedrich Nietzsche já anunciava que “Se se possui o porquê 

da vida, põe-se de lado quase todos os como”118. E não ter um propósito na 

vida parece ser a grande sina dos tempos modernos, algo que perpassa 

diretamente pelo modelo de trabalho vigente que resulta no processo de 

                                                             
116 GAMBA, J. C. M. Frentes de trabalho versus direito fundamental ao trabalho digno: 
redimensionamento (urgente) das políticas públicas. In: SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; 
GNATA, Noa Piatã Bassfeld (Org). Trabalhos marginais. São Paulo, SP: LTR, 2013. p. 296. 
117 Id., Ibid. 
118 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O crepúsculo dos ídolos ou a filosofia a golpes de 
martelo. Tradução: Edson Bini e Márcio Pugliesi. Ed. Hemus, 2001, p. 7. 
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mecanização e indiferença do trabalhador com o produto do seu trabalho. Daí a 

importância de buscar a valorização da satisfação pessoal no emprego, pois é 

por meio do trabalho que o trabalhador irá nutrir o seu sentimento de utilidade 

para a comunidade. 

É papel dos governos, portanto, estimular demanda em setores da 

economia que possibilitem as empresas direcionar a sua atividade e obter lucro 

em áreas que possibilitem um melhor desenvolvimento humano, para que seja 

possível, além de criar empregos, criar bons empregos. 

Nesta senda, a extensão da proteção social, com a consequente 

valorização do trabalho humano se faz essencial. Já foi aqui demonstrado que 

diversos países que apresentam uma legislação protetiva do trabalho 

apresentam bons índices de emprego para a população. 

A título de comparação, interessante notar que no Reino Unido, por 

exemplo, há toda uma rede de proteção aos empregados que denunciam 

práticas abusivas nas empresas e que afetam o interesse público, os 

chamados whistleblowers, algo que pode servir de estímulo ao cumprimento da 

legislação trabalhista e melhora nas condições de trabalho.119 

A redução legal da jornada de trabalho também é medida que pode 

melhorar a qualidade de vida do empregado ao passo que pode ser efetiva na 

redução de índices de desemprego. Na França, por exemplo, no início dos 

anos 2000, deflagrou processo de redução de jornada de trabalho, período em 

que ‘foram criados cerca de dois milhões de empregos” e a taxa de 

desemprego saiu de 11.3% para 8.7%.120 

Não se pode olvidar ainda do respeito aos direitos fundamentais, 

mormente o direito à igualdade, para que sejam criados empregos de 

qualidade para homens e mulheres, revertendo as distorções hoje existentes 

no mercado de trabalho. 

Também neste contexto, Arion Sayão Romita, ao analisar leis e atos 

normativos promulgados em todo o mundo do ano 2000 em diante, elenca 

quais os nove assuntos mais relevantes no cenário mundial, o que pode servir 

                                                             
119 Cf. em https://www.gov.uk/whistleblowing, acesso em 10/07/2018. 
120 RANDS, Maurício. Desregulamentação e desemprego: observando o panorama 
internacional. Revista do TST, volume 67, nº 3, 2001, Brasília, p. 87. 
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de norte para o legislador brasileiro, na busca pela concretização do trabalho 

decente: 

 

1º — igualdade de oportunidades e tratamento no emprego 
(inclusive igualdade entre homens e mulheres); 2º — direito de 
sindicalização; 3º — acesso à Justiça; 4º — não discriminação 
no emprego; 5º — saúde e segurança no trabalho; 6º — 
proteção contra assédio sexual e constrangimento moral; 7º — 
acesso a informações e proteção da intimidade; 8º — liberdade 
de manifestação do pensamento; 9º — proibição do trabalho 
forçado.121 

 

Desta forma, percebe-se que não faltam caminhos a serem seguidos 

para que se consiga a almejada concretização do trabalho digno ainda não 

alcançado em tempos de globalização. Para tal, é imprescindível ir além dos 

discursos rasos que reproduzem incessantemente o dogma de que uma menor 

rede de proteção ao trabalhador, reduzindo os custos da relação de emprego, 

geraria mais postos de trabalho. Para além disto, os governos devem se 

preocupar com quais empregos estão sendo gerados, bem como com a 

satisfação pessoal dos trabalhadores, eis que se tratam de dados que irão 

refletir em diversos outros índices de bem-estar da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
121 ROMITA, Arion Sayão Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 5. ed. rev. e 
aumentada. — São Paulo: LTr, 2014, p. 38. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O conceito de trabalho decente trazido pela OIT é bastante amplo e 

busca abarcar todas as formas de realização de trabalho humano, sem 

reconhecer, todavia, com vistas de combater a informalidade, que a 

contratação pelo emprego é a ideal, eis que esta garante a incidência de 

diversas normas protetivas ao trabalhador.  

Assim, o órgão não oferece, de forma prática, como compatibilizar um 

conceito de trabalho decente com a ausência de proteção legal inerente às 

outras formas de trabalho, como ocorre no setor informal. 

É neste sentido que o conceito de trabalho decente deve ser objeto de 

constante refinamento por parte dos estudiosos do tema, haja vista que parece 

correto afirmar que trabalho decente é trabalho regulamentado e protegido, 

algo que não ocorre caso a abertura conceitual seja muito grande. Trata-se, 

desta forma, de defender a regulamentação das relações de trabalho. 

Como este conceito busca alcançar um determinado estado de coisas, 

no caso, que a prestação de trabalho humana seja pautada na dignidade do 

trabalhador, como tantas vezes afirmado ao longo da pesquisa, deve-se buscar 

o trabalho formalizado, em outras palavras, trabalho informal não é trabalho 

decente, podendo aí inserir também, como formas que não são compatíveis 

com o trabalho decente, as formas de trabalhos degradantes e precarizados.  

 Que o conceito de trabalho decente abarque essa ideia parece ser algo 

fundamental em tempos de constantes tentativas de desregulamentação das 

relações de trabalho. 

Entender a importância da regulamentação trabalhista, que garante 

maiores índices de proteção ao trabalhador, perpassa também pela 

constatação de que, ao contrário do que afirmam muitos discursos favoráveis à 

reformas que promovam flexibilização e desregulamentação das relações de 

trabalho, que as Leis de Proteção ao Emprego, ou a regulamentação 

promovida pelo Direito do Trabalho, têm pouco ou nenhuma influência nos 

apontadores gerais de desemprego. 

Em verdade, como aqui relatado, são mais relevantes para a variação 

nos índices de desemprego medidas externas à regulação do mercado de 

trabalho em si, ou seja, fatores que não o nível de regulação promovida pelo 
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direito do trabalho, tais como baixos padrões educacionais da população em 

determinados setores do mercado de trabalho. 

Desta forma, considerando que o emprego é uma forma de combate à 

pobreza e exclusão social, deve-se buscar um modelo de trabalho baseado no 

trabalho digno e decente, pelos meios já expostos nessa pesquisa, fomentando 

a responsabilidade social das empresas, para que seja possível, ao ser 

humano, por meio do trabalho, melhorar a sua condição social e de sua família. 
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