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Errata à Primeira Edição da Revista Baiana da 
Inspeção do Trabalho

O currículo correto do Auditor Fiscal do Trabalho Emerson Victor 
Hugo Costa de Sá, autor do artigo “Meio Ambiente do Trabalho 
e Terceirização”, constante na página 35, da primeira edição é:

“Auditor Fiscal do Trabalho, lotado na SRTE/AM. Especia-
lista em Direito do Estado pela Universidade Anhanguera 
- Uniderp. Graduado em Direito pela Universidade Federal 
do Amazonas – UFAM. 
E-mail: emersonvictor.sa@gmail.com
Telefone: (92) 9.8805-4966
Endereço: Avenida Nilton Lins, 2401, Brisas do Parque, Bl. 
04, Apt. 403, Flores. CEP 69.058-580. Manaus-AM”.
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Prezados leitores,

Da ideologia à segunda edição. É esse sentimento de concretude que 
traduz a publicação da segunda edição da Revista Baiana da Inspeção 
do Trabalho. Uma revista nascida com o escopo de abordar o direito do 
trabalho sob a ótica multidisciplinar da fiscalização do trabalho.

Em um cenário nacional de possíveis alterações legislativas que afe-
tarão diretamente direitos e garantias dos trabalhadores, esta edição 
nos brinda com artigos atuais e que discorrem sobre temas diretamente 
relacionados com a tentativa de flexibilização dos direitos trabalhistas. 

E nessa esteira, reforçando o caráter multidisciplinar característico 
da Inspeção do Trabalho, esta edição conta com artigos teóricos, cien-
tíficos, jurídicos, sociológicos, históricos e em matéria de saúde e segu-
rança do trabalhador. Assim, serão abordadas temáticas como terceiri-
zação a vista da tramitação do Projeto de Lei da Câmara n.º 30/2015, 
grave e iminente risco à integridade física dos trabalhadores, flexibiliza-
ção da jornada móvel e variável, auditoria em bancos de horas e requisi-
tos para descaracterização, auditoria em saúde e segurança no trabalho 
em empresas produtoras de ferro-gusa e a escravidão contemporânea 
de chineses a partir de uma perspectiva sociológica e histórica.

O caminho para a consolidação está no início, mas que venham no-
vas edições e com elas o fortalecimento desse espaço aberto de produção 
científica e de interação com todos os agentes e segmentos sociais que 
produzem conhecimento em matéria de direitos sociais e trabalhistas.

No curso da elaboração desta edição, nova reforma ministerial alte-
rou a nomenclatura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para 
Ministério do Trabalho (MTb), assim como suas unidades, motivo pelo 
qual o leitor encontrará nos artigos ambas denominações. 

Uma excelente leitura!

Lidiane de Araújo Barros
Editora
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Homenagem ao colega Luiz Correia

Gentilmente, agradeço ao Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho 
do Estado da Bahia (Safiteba) a incumbência a mim conferida de prestar 
esta homenagem. Conheci Luiz em 1990, recém-chegada de Santa Catarina, 
onde, no serviço municipal de saúde, aprendi a descer as minas de carvão 
com duas pessoas queridas, também fiscais do trabalho, Luiz Carlos e 
Cibele; anos de início da construção da saúde do trabalhador e do Sistema 
Único de Saúde (SUS); construção conjunta, não só dos sanitaristas e 
técnicos da Reforma Sanitária, mas dos movimentos sociais e sindicais, 
dos auditores do então Ministério do Trabalho e Delegacias Regionais do 
Trabalho (DRTs), da Fundacentro, do antigo Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social (Inamps), das universidades.

Cheguei em Salvador num sábado de março de 1990, somente para 
fazer o mestrado junto ao Departamento de Medicina Preventiva e Social da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), dinheiro só pra uma diária de hotel. 
No domingo, uma amiga em comum ligou para Luiz; na mesma hora ele 
veio, almoçou conosco e me levou, com malas e alguns livros, para sua casa, 
onde fiquei por alguns meses, até conseguir alugar um apartamento para 
morar durante os anos de mestrado. Fui generosamente e carinhosamente 
acolhida por ele e sua família; tive a sorte e o privilégio de conhecê-lo em sua 
intimidade, como amigo, companheiro, colega de trabalho na Unidade de 
Saúde do Trabalhador em Camaçari, por anos, e depois no próprio Centro 
de Estudos da Saúde do Trabalhador (Cesat). Ele retornara há pouco de sua 
formação na residência médica, em São Paulo e Rio de Janeiro, já como fiscal 
do trabalho na DRT da Bahia, sujeito ativamente implicado e responsável 
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pela construção da saúde do trabalhador na Bahia, no Coletivo de Saúde 
da Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela própria criação do Cesat; 
havia retornado há pouco da formação na Itália, pela Cooperação Italiana. 
Compartilhamos, eu, ele, seus amigos e colegas de trabalho, essa construção 
histórica na Bahia e no Brasil, esse sonho, essa utopia; riqueza que não se 
mede; aprendizado que não se esquece. Especialmente pelo que sentimos, 
trocamos e aprendemos com ele nesse convívio.

Como amigo, família, durante muitos anos estivemos próximos. Nossos 
filhos foram criados praticamente juntos. Nunca esqueço o dia em que 
me disse: “Leticia, não se preocupe, se algum dia alguma coisa acontecer a 
vocês [eu e meu marido], eu cuido de Lucas [nosso filho], eu crio; ele é como 
um filho para mim.”. Meu marido ficou um pouco indignado: o pai sou 
eu, o filho é meu! E eu, fiquei de fato tranquila; senti e entendi isso como 
uma manifestação de amor, de sua capacidade de transcender; ele amava 
seus meninos e também amava outros. Tinha essa generosidade, imensa 
capacidade de acolhimento, esse espírito universal tão raro.

Falar agora de Luiz Carlos Correia Oliveira é muito duro, sofrido; pela 
perda violenta e injusta de um homem, amigo, companheiro e pessoa 
profundamente humanista, generosa, instigante, questionadora; espírito 
irreverente; ninguém a seu lado ficava sem ser cutucado, instigado a sair 
de seu lugar comum, de sua zona de conforto, provocado a olhar, sentir e 
perceber mais além das aparências; mais que tudo, Luiz foi um corajoso, 
honesto e íntegro defensor dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, 
em sua trajetória pessoal, política e profissional. Lembro sempre dele me 
dizendo: “Leticia, o maior problema de saúde dos trabalhadores é a falta 
de democracia nos ambientes de trabalho.”. É vero! Tinha seus assombros, 
suas inquietações, suas incertezas; quem não as tem? Mas, e talvez por 
isso, tinha em si aquela coragem de colocar o dedo na ferida, de dizer o que 
pensava, de explicitar o que muitos de nós não estávamos tão preparados 
para escutar; ousadia de experimentar e se jogar com inteireza na vida, na 
sua e na dos outros. Amigo querido, você é e continuará sendo fundamental 
nas nossas vidas e corações!!!

Salvador, 23 de novembro de 2016.

Leticia Coelho da Costa Nobre
Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador
Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde
Secretaria da Saúde do estado da Bahia
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1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Medicina Social 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Auditor Fiscal do Trabalho da Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT/RS).

2 Bacharel em Direito.
3 Engenheiro, Auditor Fiscal do Trabalho da SRT/RS. Professor em exercício no Departamento de Medicina 
Social, Faculdade de Medicina da UFRGS. Agradecemos a Vitor Filgueiras pelos comentários e sugestões 
durante a consecução deste artigo.

GRAVE E IMINENTE RISCO À INTEGRIDADE 
DOS TRABALHADORES: ATÉ QUANDO A 
DESINFORMAÇÃO PODE SER CONVENIENTE?

Otávio Kolowski Rodrigues1 

Jacqueline Carrijo2 

Luiz Alfredo Scienza3

Resumo: O embargo/interdição é o principal instrumento de enforcement da 
Auditoria Fiscal do Trabalho. Por sua relativa complexidade e boa eficácia, 
também o mais incompreendido e atacado, tanto no âmbito institucional 
interno quanto externo. Este artigo parte de um estudo de caso real, um 
recurso administrativo para suspensão de interdição, e analisa o rol de 
incoerência e inexatidão encontrado em sua tramitação, bem como discute 
os diversos conceitos relacionados. Aponta fortemente para o necessário 
investimento em formação e capacitação dos Auditores Fiscais do Trabalho 
para a sua utilização. 

Palavras-chave: embargo e interdição; risco grave e iminente; proteção da 
integridade dos trabalhadores.

Abstract: The interdiction is the main instrument of enforcement of the Labor 
Inspectors in Brazil. Because of its relative complexity and good efficacy, it 
is also the most misunderstood and attacked, both in the internal and ex-
ternal institutional framework. This article starts with a real case study, an 
administrative appeal for suspension of interdiction, and analyzes the role 
of inconsistency and inaccuracy found in its process, as well as discusses 
the various related concepts. It strongly points to the necessary investment 
in training and qualification of the Labor Inspectors for their use.

Keywords: interdiction; high and imminent risk; protection of workers’ integrity.

Resumen: El embargo / interdicción es la principal herramienta para la 
aplicación por parte del Inspector del Trabajo. Por su relativa complejidad 
y la buena eficacia, también el marco institucional más incomprendido y 
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atacado, tanto internos como externos. Este artículo se basa en un estu-
dio de caso real, un recurso administrativo para prohibir la suspensión, y 
se analiza la lista de inconsistencia e inexactitud que se encuentra en su 
conducta, así como analiza los diversos conceptos relacionados. Apunta 
firmemente por la inversión necesaria en la educación y formación de los 
inspectores de trabajo para su uso.

Palabras clave: embargo y la prohibición; riesgo grave e inminente; La 
protección de la integridad de los trabajadores.

Recentemente, em face de recurso administrativo da empresa interessada, 
a Coordenação Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
(CGR/SIT) proferiu lamentável decisão, na forma da concessão de efeito 
suspensivo para interdição que proíbe a continuidade das atividades de 
fabricação, comercialização, leilão, cessão, a qualquer título, de máquinas 
comprovadamente desprotegidas e mortais. A interdição havia sido proposta 
por colegas Auditores Fiscais do Trabalho (AFT) junto à empresa fabricante 
de máquinas industriais do estado de Santa Catarina, que, confiante na 
inépcia do Estado, havia optado por inserir no mercado nacional equipa-
mentos perigosos, montados sem qualquer sistema de segurança efetivo 
para suas áreas de risco; a mesma concepção de máquina, em especial o 
seu chamado pré-picador de madeira, que previamente já havia assassi-
nado, por trucidação corporal, ao menos um trabalhador, no município de 
Cachoeirinha/RS. A posição da CGR/SIT, exarada nos autos do processo 
administrativo 47521.000166/2015-03, foi baseada na arguição de pre-
missas tecnicamente infundadas – a principal, embora admitisse que os 
riscos potenciais estivessem bem configurados, não teriam sido observados 
em uma “situação de trabalho” – e legalmente inconsistentes. Nem mesmo 
a posterior reversão da decisão recursal foi capaz de inibir nefastos efeitos 
para o exercício das competências dos AFT e para a prevenção de novos 
acidentes com máquinas. 

A decisão da CGR/SIT que autorizava a continuidade das atividades de 
fabricação, comercialização, leilão, cessão a qualquer título de máquinas 
comprovadamente desprotegidas e mortais extrapolou, de forma danosa, 
os limites do direito nacional e internacional humanitário. E também 
serviu para demonstrar, durante o episódio de concessão de uma licença 
para uma empresa notoriamente infratora trucidar e matar pessoas, pro-
movido pela instância que deveria zelar pela sua integridade, uma grande 
disfunção entre os conceitos de risco, nível de risco, eventos de risco e 
o respectivo processo de avaliação. Se mesmo entre os AFTs há confu-
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são e dissensos, as dificuldades aumentam exponencialmente quando 
consideramos algumas decisões judiciais e posicionamentos de outros 
setores da sociedade. Neste artigo, propomo-nos a esclarecer, ainda que 
de forma sucinta, alguns dos conceitos envolvidos nos procedimentos de 
embargo e interdição administrativos, em especial o significativo nível de 
risco conhecido como “grave e iminente” para a integridade das pessoas.   

No exercício de sua missão institucional, os AFTs têm oportunidades difi-
cilmente concedidas a outras categorias. Entre as quais, a imersão cotidiana 
no mundo do trabalho, sua complexidade, conflitos, injustiças, contradições 
e imensos desafios. Estar onde o trabalho está, onde se desenvolve, onde se 
afasta dos limites humanos, às vezes, sob a forma mais cruenta possível, 
permite-nos um acúmulo de saberes e experiências ainda pouco conhecidos 
e explorados. A sociedade pouco nos conhece, nós pouco sabemos sobre 
nossas experiências. Mas um sentimento comum, em nosso dia a dia, é 
perceber que a grande maioria dos empregadores vê, na chamada gestão 
dos riscos ocupacionais gerados por seu negócio, meramente um estorvo 
e fonte de custos adicionais. Seguidamente, propõem um gerenciamento 
apenas reativo, refratário a qualquer melhoria real nos ambientes e da or-
ganização do trabalho. Diante de tantas incertezas mal geridas, não raras 
situações-limite à integridade dos trabalhadores e rarefeitas intervenções 
do Estado, os acidentes de trabalho são uma consequência infelizmente 
esperada. 

Diante de uma situação onde a possibilidade e a severidade da lesão 
são significativas, o poder público tem o poder-dever de agir. O embargo 
e interdição são ferramentas preventivas em sua essência, cautelares em 
sua concepção, empregadas somente em situações onde laudo técnico do 
serviço competente das unidades regionais do Ministério do Trabalho (MTb) 
demonstre a existência grave e iminente risco para o trabalhador, com a 
paralisação de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento 
ou embargo de obra, sendo indicadas na decisão, tomada com a brevidade 
que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para 
prevenção de infortúnios de trabalho, nos termos do artigo 161 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT). Ao contrário de algumas afirmações 
apressadas ou tendenciosas, não são procedimentos estranhos ao orde-
namento jurídico nacional e internacional. Outros serviços de inspeção 
do trabalho estatais (como a OSHA4 norte-americana e o HSE5  britânico) 

4 OSHA - Occupational Safety Health Administration, órgão do Departamento do Trabalho dos EUA.
5 HSE - Health and Safety Executive, órgão da Grã-Bretanha.
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têm como importante prerrogativa a interrupção preventiva de atividades, 
setores ou equipamentos, na tutela de um bem maior, a garantia da vida 
e da integridade das pessoas.

Entre os mitos que cercam o conceito de risco grave e iminente está a 
sua obrigatória vinculação a eventos acidentários anteriores. Estes podem 
até existir, o que implica sua consideração no processo de avaliação de 
riscos. Porém, a simples não constatação de acidentes ou adoecimentos 
vinculados não é fator suficiente para que se permita caracterizar o ní-
vel de risco como aceitável. A análise deve prosseguir, com todo o apro-
fundamento justo e necessário. O não encontro de eventos acidentários 
pretéritos pode ser resultado da ação de múltiplos fatores, inclusive os 
inerentes à vulnerabilidade do próprio trabalhador, fragmentação crescente 
do mercado de trabalho e precariedade nos registros formais de acidentes 
e adoecimentos. Não reconhecer essa desvinculação com o passado seria 
o ápice da desumanização, da indiferença e da imprudência gerencial, 
pois daria ao empregador o direito de exercer atividades de forma alheia a 
quaisquer noções de segurança até que, efetivamente, cause lesão severa 
ou morte ao empregado. O conceito de risco, especialmente o laboral, deve 
estar associado ao de prevenção de futuros e indesejados eventos. Essa 
interpretação ampliada é condição necessária para a busca da garantia 
da vida no trabalho, e cabe, especialmente aos AFT, e seu poder-dever de 
se posicionar sempre pela proteção dos trabalhadores, impedir, anular, 
invalidar práticas trabalhistas consideradas injustas e desumanas. A 
extensão das suas decisões pode alcançar um, centenas e até milhares de 
trabalhadores no Brasil, tendo em vista o seu efeito educador, para o bem 
ou para mal, decorrente de ações ou inações. O alcance efetivo da decisão 
da autoridade fiscal é, portanto, função da prática administrativa adotada, 
que deve buscar ampliar o leque protetivo, jamais reduzi-lo.

Outro mito ainda em evidência é a crença de que todo embargo e in-
terdição pressupõe prévia violação de algum dispositivo legal. No Brasil, 
acintosas violações às normas trabalhistas são extremamente comuns, 
sendo raras as intervenções dos órgãos reguladores que não se obriguem a 
mencioná-las. No entanto, não há obrigatória vinculação do descumprimento 
de obrigação legal e a caracterização do nível de risco denominado “grave 
e iminente”. Se riscos significativos impostos no trabalho e a simultânea 
violação a preceitos normativos coexistem, estes são primos-irmãos do 
descaso e imprevidência com a vida humana. Mas se configuram como 
elementos de natureza juridicamente distintas – o primeiro podendo re-
sultar na paralisação da atividade de risco; o segundo, na imposição de 
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multas e sanções. Em tese, poderíamos estar diante de uma situação de 
risco grave e iminente à integridade das pessoas, mesmo sem qualquer 
aparente violação da lei. Um dos possível exemplos é a redução do quadro 
de trabalhadores para atendimento de determinada demanda, situação 
comumente adotada por empresas em tempos de crise, fator reconhecido 
como acidentogênico e recorrentemente encontrado na composição do 
amálgama de riscos. O embargo e interdição são medidas preventivas 
garantidoras da vida, nunca uma mera sanção ao empregador. 

Outra confusão comum no emprego do procedimento de embargo e 
interdição é o de iminência. Palavra etimologicamente derivada do latim 
imminens, imminentis, com o significado de “pendente, o que está para 
acontecer”, particípio presente do verbo imminere, com o significado de 
“estar suspenso sobre”. Essa percepção é muito, muito diferente do senso 
comum dos desavisados para os quais algo iminente seria sinônimo de 
imediato ou algo que ocorreria em poucos segundos. O caso da mencionada 
concessão de efeito suspensivo de interdição em Santa Catarina traz para 
o centro do debate máquinas sem proteção, sendo fabricadas em série, à 
revelia das prescrições legais de segurança no trabalho. Máquinas sendo 
produzidas em escala industrial, obviamente para serem vendidas e comu-
mente utilizadas nos rincões mais remotos do país. Máquinas projetadas 
para serem utilizadas no trabalho, mas que impõem, como subprodutos 
indesejados da ganância e da ausência de responsabilidade social, a po-
tencial lesão e morte de seus operadores e auxiliares. Como justificar a 
restrição do conceito de iminência para poucos segundos após o período 
de tempo tomado como referência? Ainda ampliando o perímetro da aná-
lise, como entender que não há submissão a riscos se, obrigatoriamente, 
haverá uma série de obrigatórias interações humanas com uma máquina 
desprotegida? Seja na fase de testes, no empacotamento/acondicionamento, 
na apresentação para clientes e em feiras de equipamentos, entre outras 
possíveis atividades correlatas. Faz alguma diferença se, entre a venda para 
o cliente e a inserção da máquina do processo produtivo, passam-se apenas 
algumas poucas horas ou muitos dias? Se o risco de mutilação ou morte 
“continua suspenso sobre as cabeças”, revigorando-se o conceito básico 
de iminência, de todos os seus usuários e mesmo indivíduos do público? 
As obrigatórias interações entre pessoas que trabalham x máquinas, em 
todas as fases e ciclos de “vida” dos equipamentos, está expressamente 
exposta até mesmo no regulamento legal do setor, a Norma Regulamenta-
dora n.º 12 do MTb. Se falarmos da chance ou possibilidade de ocorrência 
de um efeito deletério, na fabricação em série de máquinas ou qualquer 
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outro componente perigoso, o risco de ocorrência do evento isolado é 
obviamente multiplicado pelo número de peças fabricadas e distribuídas 
para consumo, cada uma delas induzindo novas situações de risco.

O amálgama que constitui uma situação de risco grave e iminente 
também deve ser pensado sob duas vertentes: o risco ao qual o trabalha-
dor está sendo submetido no momento da avaliação e a gravidade de um 
potencial efeito, que, na maioria dos casos, ainda não ocorreu. A iminência 
é um conceito ligado à exposição do trabalhador ao risco em algum lugar 
e momento (não restrito a poucos segundos), a gravidade nos remete aos 
efeitos deletérios esperados. Assim, o caráter iminente do risco não obriga 
a proximidade temporal dos efeitos adversos esperados, até pelo signifi-
cado etimológico da expressão iminente. Contrario sensu, o combate ao 
adoecimento relacionado ao trabalho, muitas vezes grave e fatal, que em 
geral comporta significativo tempo de latência entre a exposição ao agente 
e a manifestação do agravo, estaria fora da proteção legal. Restringir a 
medida preventiva de embargo e interdição somente para situações com 
potencial indução de acidentes típicos, com lesões que se manifestem de 
forma imediata ou quase, seria simplesmente torná-la inócua em muitos 
casos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as cha-
madas doenças profissionais causam um número de mortes seis vezes 
maior que os acidentes laborais típicos, implicando mais de dois milhões 
de mortes por ano. A interpretação restritiva do conceito de iminência 
como sinônimo de potencial efeito imediato não se sustenta sequer no 
campo da Estatística: é impossível afirmar a proximidade temporal de um 
evento tendo como base somente o conhecimento da sua chance ou proba-
bilidade de ocorrência, nesses casos ainda subjetivamente determinada. 
Dificilmente o acidente e adoecimento ligados à ocupação do indivíduo têm 
sua possibilidade de ocorrência determinada somente por dados estatís-
ticos. Para algumas questões relacionadas ao adoecimento, ainda estão 
disponíveis algumas extrapolações, baseadas em estudos epidemiológi-
cos específicos para poucas atividades (como o câncer e sua prevalência 
nos trabalhadores em operações de soldagem ou pintura atomizada) ou 
agentes. A probabilidade será quase sempre estimada de forma subjetiva, 
sem o controle integral das variáveis intervenientes e sem a garantia da 
reprodutibilidade das condições de organização e exposição relativas ao 
evento. Portanto, a correta interpretação do conceito de iminência deve 
ser entendida como a presente submissão ao risco, não ao seu efeito pró-
ximo. Nesse sentido, dispõem a própria CLT e a Norma Regulamentadora 
n.º 3 do MTb. A primeira, em seu artigo 161, prevê embargo e interdição, 
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por risco grave e iminente, para a “prevenção de infortúnios de trabalho”, 
expressão que congloba acidentes e doenças derivadas da ocupação, que 
comumente necessitam de um largo tempo para a sua manifestação clí-
nica. Já a segunda explicitamente admite, em seu item 3.1.1, o embargo e 
interdição motivados por riscos de acidentes e doenças. Portanto, associar 
a iminência do risco somente a efeitos com curto tempo de manifestação 
é incongruente também com a legislação vigente.

No tocante à gravidade do efeito esperado, há mais clareza e, portanto, 
menor polêmica. Eventos pretéritos permitem o uso de indicadores e ta-
bulações para estimar dias perdidos ou debitados decorrentes, permitindo 
algumas estrapolações, embora as críticas contundentes a essa forma 
de mensuração. Entre os fatores de desvio, estão os dias de afastamento 
do trabalho abortados por eventuais pressões pelo retorno da vítima ao 
trabalho ou pela vinculação da remuneração do empregado a parcelas 
salariais variáveis em função da produtividade. Mas diante de situações 
onde o evento ainda não ocorreu, é desconhecido ou ardilosamente negado, 
como estimar a gravidade? Algumas propostas envolvem a inserção como 
graves para todos os efeitos passíveis de gerar consequências não reversíveis 
aos trabalhadores, como fatalidades, danos e incapacidades laborativas. 
Mas mesmo alguns efeitos reversíveis poderiam indicar a possibilidade de 
sequelas não aceitáveis aos trabalhadores e coletividade. Exemplar seria 
a esperada irritação tissular aguda provocada pela exposição dos olhos, 
garganta e trato respiratório à amônia. Embora este possa ser um efeito 
reversível, sob determinadas condições de exposição da vítima, é a antes-
sala da morte súbita. Efeitos agudos, episodicamente reversíveis, poderiam 
indicar que instalações e processos de refrigeração estão precarizados e 
com alto risco de recorrência de vazamentos e desastres ambientais, o que 
certamente elevaria o nível de risco em estudo. Outras alternativas possí-
veis seriam a utilização, por similitude, de sistematizações já existentes, 
como o artigo 129, parágrafo 1º, do Código Penal – que tipifica o crime de 
lesão corporal grave – ou o protocolo de complexidade diferenciada para 
a Notificação de Acidentes do Trabalho Fatais, Graves, com Crianças e 
Adolescentes, do Ministério da Saúde. Felizmente, a prática nos revela 
que não há maiores divergências ou dificuldades em estabelecer-se o grau 
de gravidade de potenciais efeitos adversos associados aos riscos. Tanto 
as sequelas decorrentes de um contato elétrico acidental, em uma rede 
trifásica energizada, como aquelas relacionadas à silicose pulmonar são 
graves e inadmissíveis. Algo que as diferencia é o tempo de manifestação 
plena do agravo, mas não sua severidade.
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No Brasil, as formas clássicas de subtração da integridade dos traba-
lhadores, como a morte na operação de máquinas perigosas, ainda são 
lamentavelmente recorrentes. E estão em curso novas formas de aciden-
talidade e adoecimento no trabalho, muitas com desenvolvimento lento, 
insidioso, progressivo e prognóstico sombrio. A minimização dos riscos 
ocupacionais que levam a esses eventos trágicos deve ser diretriz priori-
tária e política de Estado, muito por argumentos econômicos, mais ainda 
pelos humanitários. Não encontramos quaisquer justificativas técnicas, 
legais ou éticas para as recorrentes tentativas de limitação de um conceito 
como o risco grave e iminente para a integridade das pessoas. E que será 
traduzido na consequente perda da eficácia da melhor alternativa para o 
seu combate: o embargo e a interdição administrativo. 

Temos muito a avançar até a garantia e efetividade do direito ao traba-
lho justo, seguro, saudável para todos. É preciso que as autoridades dos 
órgãos de regulação do trabalho avancem na sua atuação institucional 
e responsabilidade sobre a vida dos que trabalham, ampliando, ao invés 
de reduzir, a aplicação do princípio da progressividade das normas e da 
condição humana mais benéfica.  
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Resumo: Neste artigo científico, o fenômeno da terceirização é pensado a 
partir da experiência do trabalho em call centers, no qual, por uma opção 
das empresas do setor e por uma série decontrovérsias judiciais, vem sendo 
praticada a terceirização de atividade-fim de forma generalizada. A partir 
da observação dos indicadores de precarização do trabalho entre teleaten-
dentes brasileiros, e de sua relação estreita com a contratação terceirizada, 
projetam-se potenciais efeitos da aprovação do Projeto de Lei n.º 30 pelo 
Senado Federal. 

Palavras-chave: Terceirização. Precarização. Teleatendimento.

Abstract: In this scientific article the phenomenon of outsourcing is thought 
through the experience of work in call centers, in which, due to an option of 
the companies of the sector and to many judicial controversies, outsourcing 
of companies core business has been practiced in a generalized way. Based 
on the observation of indicators of precariousness of work among Brazilian 
telemarketing workers, and their close relationship with contracted out-
sourcing, potential effects of the approval of Draft Law n.º 30 (PLC n.º 30) 
by Federal Senate are forecast.

Keywords: Outsourcing. Precariousness. Telemarketing.

Resumen: En este artículo científico, el fenómeno de la externalización se 
piensa desde la experiencia del trabajo en los call centers, en el que, por una 
elección de las empresas del sector y por una serie de disputas judiciales, 
se ha externalizado el giro principal de las empresas de forma generaliza-
da. Desde la observación de los indicadores de precariedad laboral entre 
trabajadores de telemarketing brasileños, y de su estrecha relación con la 
contratación externalizada, se hace el pronóstico de los posibles efectos de 
la aprobación del Proyecto de Ley nº. 30 por el Senado.
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1 Introdução

Cansados daquele delírio hermenêutico, os trabalhadores re-
pudiaram as autoridades de Macondo e subiram com as suas 
queixas aos tribunais supremos. Foi lá que os ilusionistas do 
direito demonstraram que as reclamações careciam de toda va-
lidade, simplesmente porque a companhia bananeira não tinha, 
nem tinha tido nunca nem teria jamais, trabalhadores a seu 
serviço, mas sim que os recrutava ocasionalmente e em caráter 
temporário. De modo que se dissolveu a patranha do presunto de 
Virgínia, das pílulas milagrosas e dos reservados natalinos, e se 
estabeleceu por sentença do tribunal, e se proclamou em decretos 
solenes, a inexistência dos trabalhadores. (MÁRQUEZ, 2011)2

A agenda patronal para a regulação das relações de trabalho tem sido 
um dos cernes da atuação do governo pós-impeachment, aprofundando 
um processo de pressões e disputas que já se delineavam desde o início 
do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. 

A regulamentação permissiva da terceirização (PLC n.º 30/2015), ao 
lado das propostas de alteração legislativa que autorizam a prevalência 
do negociado sobre o legislado (PL n.º 4.193/2012 e PL n.º 4.962/2016) 
constituem as duas principais medidas do que se tem denominado “re-
forma trabalhista” do governo Temer, a qual se faz acompanhar de um 
pacote de medidas restritivas contra os direitos sociais de uma forma 
geral (previdência, saúde, ações afirmativas, renda mínima, valorização 
salarial)3. 

As reflexões desse ensaio se deitam especificamente sobre o PLC n.º 30 
(anteriormente designado PL n.º 4.330), já aprovado pela Câmara dos De-
putados, sob a batuta de Eduardo Cunha, e ainda pendente de deliberação 
no âmbito do Senado Federal. O referido projeto de lei, a pretexto de suprir 
uma lacuna de regulamentação do fenômeno da terceirização trabalhista 
no país, oportunisticamente, remove os principais limites que haviam sido 
construídos pelas nossas doutrina e jurisprudência em relação ao tema. 

Longe de ser carente de regulamentação, a terceirização, em verdade, 
revelava uma incongruência com o nosso sistema jurídico trabalhista, que 
prestigia, de forma estruturante, as contratações diretas entre empregado 

2 Pela inspiração para essa citação, agradeço ao amigo Luiz Henrique Souza Silva. 
3 Reflexões mais gerais sobre esse cenário já foram apresentadas em Um golpe contra o futuro? (DUTRA, 2016)
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e empregador, com plena assunção dos riscos e custos sociais da contrata-
ção do trabalho humano pelo beneficiário da prestação dos serviços. Essa 
assertiva evidente, que decorre dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), não impediu os tribunais trabalhistas de absorverem 
o fenômeno, que se moldou, sobretudo, no contexto da reestruturação 
produtiva pós-fordista, seguindo a lógica do capitalismo flexível, com sua 
contrapartida precária para o mundo do trabalho. 

No entanto, o principal marco regulatório firmado pela jurisprudência, 
notadamente a Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que, em linhas gerais, proíbe a terceirização nas chamadas atividades-fim 
das empresas, mas a legitima no âmbito das atividades-meio4,  rapida-
mente deixou de atender os anseios empresariais, conduzindo-nos hoje 
ao PLC n.º 30/2015, que, dentre algumas cautelas superficiais e laterais 
em relação ao processo de terceirização, traz como principal medida a 
liberação da terceirização para toda e qualquer atividade empresarial, 
incluindo as atividades finalísticas das empresas5.  

O projeto, de constitucionalidade duvidosa, colocaria no cenário jurídico 
nacional a possibilidade ampla de as empresas contratarem, por meio de 
relações terceirizadas, força de trabalho necessária ao desempenho de 
quaisquer de suas atividades. 

Estaria aí aberta a possibilidade de um mundo do trabalho formado 
majoritariamente por trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, esface-
lando-se categorias profissionais, comprometendo-se a afirmação de iden-
tidades, rebaixando-se os patamares de pactuação da força de trabalho, 
elevando-se os índices de precarização no trabalho, esvaziando de sentido 
as atividades empresariais. Essas últimas deixariam de consistir na rea-
lização de uma atividade econômica específica, passando a traduzir-se na 
mera produção do lucro através de “terceiros”, o que dificulta/inviabiliza 
qualquer possibilidade de controle das chamadas funções sociais das em-

4 Nunca é demais ressaltar que essa permissão da terceirização de atividade-meio, sem respaldo no nosso orde-
namento jurídico, já marca um momento de flexibilização do Direito do Trabalho Brasileiro pela via jurispru-
dencial, que, arrefecendo um posicionamento restritivo anteriormente manifestado (Súmula n.º 256 do TST), 
resolveu ceder às pressões empresariais e permitir a terceirização nas chamadas atividades-meio através da 
Súmula n.º 331 do TST. 

5 O art. 2º, I, do PLC n.º 30/2015 define terceirização como “[...] a transferência feita pela contratante da execução 
de parcela de qualquer de suas atividades à contratada para que esta a realize na forma prevista nesta Lei”.  E, 
mais adiante, no art. 4º, o projeto de lei deixa claro que a terceirização não implicará a formação do vínculo 
empregatício com as empresas tomadoras de serviços: “É lícito o contrato de terceirização relacionado a par-
cela de qualquer atividade da contratante que obedeça aos requisitos previstos nesta Lei, não se configurando 
vínculo de emprego entre a contratante e os empregados da contratada, exceto se verificados os requisitos 
previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943”.
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presas. Mais grave, tal generalização do trabalho terceirizado contribuiria 
para uma invisibilização das relações de trabalho, aprofundada, dia a dia, 
pelas supostas inevitabilidades econômicas que mascaram escolhas políticas.

A projeção nos parece óbvia. Basta pensar que os indicadores de que 
já se dispõe em relação às condições de trabalho dos terceirizados se ge-
neralizariam em relação ao nosso mercado do trabalho, que passaria a 
ter na contratação terceirizada a sua forma de contratação predominante. 
Assim, partindo-se, por exemplo, da pesquisa realizada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parce-
ria com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em setembro de 2011, 
a respeito das condições de trabalho terceirizadas, pode-se projetar que 
os números alarmantes ali contidos a respeito da terceirização no país 
passariam a ser o novo retrato dos trabalhadores brasileiros. 

A pesquisa identifica que a remuneração dos trabalhadores terceiriza-
dos é inferior, em 27,1%, à remuneração dos trabalhadores permanentes; 
que esse grupo de trabalhadores realiza, semanalmente, uma jornada 
de três horas a mais que a exercida pelos trabalhadores permanentes, 
sem considerar as horas extras e os bancos de horas realizados; que no 
tempo de emprego para os empregados diretos é de, em média, 5,8 anos, 
ao passo que, para os terceirizados, é de, em média, 2,6 anos. Desse fato, 
decorreria a alta rotatividade dos terceirizados: 44,9% contra 22% dos di-
retamente contratados6.  Outros estudos demonstram que a terceirização 
também repercute de forma acentuada na exposição da saúde e da vida 
dos trabalhadores terceirizados, tendo por consequência os alarmantes 
dados sobre a desproporção entre acidentes de trabalho entre empregados 
formais do tomador e terceirizados7. 

Neste artigo, abro mão dessas palpáveis projeções para tratar de uma 
experiência real e concreta que pode dizer muito sobre as tendências do 
mundo do trabalho brasileiro após uma eventual generalização das con-
tratações terceirizadas. 

Essa experiência real e concreta de burla à atual regulação do trabalho 
se opera no setor de teleatendimento. Nesse setor, no qual prevalecem 
contratações terceirizadas, vem-se observando, desde a década de 1990, 
a prática desenfreada de terceirização de atividades-fim, seja por institui-
ções bancárias (responsáveis por 31% das contratações de empresas de 

6 Ver: <http://www.sinttel.org.br/downloads/dossie_terceirizacao_cut.pdf>.
7 A título de exemplificação, dados da Federação Única dos Petroleiros (FUP) mostram que, das 133 mortes 
por acidentes de trabalho em toda a Petrobras, entre 1998-2003, 102 foram com trabalhadores terceirizados, 
ou seja, 76% dos óbitos registrados.
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teleatendimento), seja por empresas do setor de telecomunicações (res-
ponsáveis por 50% das contratações de empresas de teleatendimento)8.   

Ainda segundo o Dieese, 89% da força de trabalho recrutada nos call 
centers brasileiros hoje presta serviços para estabelecimentos de grande 
porte. Seguindo a lógica monopolista instalada no setor, sete grandes em-
presas têm dominado esse mercado, prestando serviços terceirizados ao 
próprio setor de telecomunicações, ao setor bancário e ao setor de varejo/
serviços de forma mais significativa.

As atividades dos teleatendentes variam desde o atendimento aos 
clientes até a realização de vendas por telefone, incluindo também ativi-
dades de cobrança e recuperação de crédito. Os teleoperadores têm sido 
incumbidos, portanto, de nada menos do que o trato com os clientes das 
empresas contratantes os seus serviços, tendo acesso, muitas vezes, aos 
seus dados bancários e aos seus contratos de consumo, realizando opera-
ções de vendas, manutenção e apoio, cobrança e extinção dos contratos. 
Tais atividades têm sido recorrentemente reconhecidas pela Justiça do 
Trabalho como atividades inerentes à atividade-fim dos tomadores de 
serviços (sejam eles empresas de telecomunicações ou bancos) e, portan-
to, impassíveis de terceirização, de acordo com o marco regulatório da 
Súmula n.º 331 do TST. 

Ocorre que, valendo-se de uma verdadeira guerra judicial, as empresas 
do setor de teleatendimento têm sido vitoriosas em, senão afastar defini-
tivamente a regulação da Justiça do Trabalho de seus empreendimentos, 
ao menos postergar ou suspender os efeitos de uma possível decisão que 
reconheça a ilicitude da terceirização por elas praticada. 

Primeiro, com relação ao setor de telecomunicações, muito se delon-
gou até uma definição da Justiça do Trabalho a respeito do tema, por 
meio da insistência do empresariado em uma interpretação do art. 94, II, 
da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que supostamente 
permitiria a terceirização de atividade-fim para esse setor. O TST, órgão 
responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista no país, 
permaneceu por um período longo em divergência interna a respeito do 
tema, tendo pacificado a questão apenas em 20119.  Esse lapso de incer-
teza e insegurança jurídica, entre a edição da legislação e a pacificação 
da sua interpretação, foi também um lapso no qual as empresas do setor 
assumiram a possibilidade de terceirizar, diante da vacilação do Poder 

8 Dados do Dieese para o ano de 2014. Pesquisa apresentada na Mesa Nacional de Teleatendimento do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE). Responsável: José Silvestre.

9 Para uma abordagem aprofundada do tema, consultar Dutra (2014).
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Judiciário, institucionalizando a prática da terceirização de atividade-fim.
Mesmo depois de pacificada a questão no TST, com a decisão defini-

tiva da Subseção especializada em Dissídios Individuais do TST (SBDI-1) 
no sentido de que seria ilícita a terceirização de atividade-fim, inclusive 
nesse setor, as empresas recorreram ao Superior Tribunal Federal (STF), 
alcançando, naquela instância máxima, a suspensão de todos os processos 
sobre o tema, até que sobrevenha a decisão final sobre a matéria10.  Nesse 
sentido, enquanto dura a suspensão processual, perdura igualmente a prá-
tica da terceirização de atividade-fim nesse ramo, sem maiores incômodos. 

Segundo, em relação ao setor bancário, a despeito das inúmeras con-
denações em reclamações trabalhistas individuais (ou seja, no “varejo” da 
Justiça do Trabalho), a prática persiste no sentido de serem terceirizados 
serviços bancários pelo telefone, de vendas e contratações de cartões de 
créditos, bem como de cobranças. Ainda que “importunados” por condena-
ções pequenas e reiteradas em reclamações singulares, os empregadores 
e tomadores seguem manejando seus recursos até as últimas instâncias, 
alimentando as expectativas (cada vez mais reais) de uma alteração no 
marco regulatório, e praticando a terceirização de atividade-fim, como se 
proibição não existisse. A deficiência da atuação de nossas instituições de 
fiscalização do trabalho (veja-se o déficit dos quadros de auditores fiscais 
do trabalho, por exemplo) aliada ao quadro de insegurança jurídica sobre 
o tema fomentam a prática ilícita. 

Então, como se vê, no universo particular das empresas de telea-
tendimento, a terceirização de atividade-fim, por toda essa conjuntura 
específica acima relatada, tem sido uma realidade. Portanto, é a partir 
dessa experiência e das consequências que ela vem produzindo na vida 
dos trabalhadores de teleatendimento, que ora proponho a reflexão e a 
projeção a respeito de um possível cenário do mundo do trabalho brasileiro 
caso essa condição jurídica particular do call center seja generalizada para 
todos os setores e atividades econômicas.

10 No ARE 791932, de relatoria de Teori Zavaski, os ministros entenderam que há repercussão geral na contro-
vérsia sobre se a não aplicação do art. 94, II, da Lei n.º 9.472/97 (que supostamente permitiria a terceirização 
de atividade-fim pelas teles) pelos Tribunais Trabalhistas demandaria observância da cláusula de reserva 
de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, que dispõe que: “Somente pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. Assim, será deliberado se a decisão do 
TST equivaleria a uma declaração de inconstitucionalidade desse artigo. E, no dia 24 de setembro de 2014, o 
ministro Teori Zavaski, relator do processo, deu um passo adiante, ao determinar o “sobrestamento de todas 
as causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida com foros de repercussão geral no presente 
caso, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Esse estado de 
suspensão perdura até a o fechamento do presente artigo. 
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2 Terceirização no Setor de Teleatendimento: 
a porta de entrada da precarização?

De início, cumpre firmar que não se pode, a partir da experiência do 
setor de teleatendimento, conceituar terceirização como uma forma de 
externalização ou de delegação das atividades de uma empresa (a toma-
dora de serviços) para outra empresa (a prestadora de serviços), como 
corriqueiramente se tem feito no campo jurídico11.  

A partir da realidade empírica das relações terceirizadas que se inves-
tiga no setor de teleatendimento, a terceirização melhor se define como 
um processo de valorização do capital por meio de organização e gestão do 
trabalho, (DRUCK, 2011) em que não há admissão da relação contratual 
com os trabalhadores em atividade e que se utiliza, para tanto, de um ente 
interposto. (FILGUEIRAS; CAVALCANTE, 2015)

Isso porque, como consistentes estudos da sociologia do trabalho vêm 
apontando, o que se tem observado nas empresas que terceirizam não é a 
retirada das empresas tomadoras de serviços do comando e coordenação 
da atividade terceirizada, mas sim um duplo exercício do poder empre-
gatício, por contratante e contratada, que acabam por engendrar uma 
dupla subordinação em relação ao trabalhador. Observa-se, em regra, 
que a empresa tomadora delega para a empresa prestadora de serviços os 
custos e as responsabilidades da contratação do trabalho, sem, todavia, 
abrir mão da gestão e direção dessa força de trabalho. 

Esse cenário se repete no âmbito da terceirização de atividade-fim que 
é praticada no setor de teleatendimento. A pertinência dos serviços do 
call center aos fins centrais das empresas tomadoras e a sua ingerência, 
mesmo quando a contratação se dá sob a forma jurídica da terceirização, 
foi evidenciada por diversos estudos. (OLIVEIRA, 2009) Ou seja, mesmo 
quando existente uma empresa intermediária, o controle sobre as ativida-
des dos teleoperadores é intenso e exercido conjuntamente pela empresa 
prestadora e pela empresa tomadora de serviços, seja por meio dos rela-
tórios de produtividade, seja pela possibilidade de escutar em tempo real 
os atendimentos. (VENCO, 2009a)

Como decorrência dessa dupla subordinação, a forma de controle de 
trabalho dos teleatendentes, de acordo com Selma Venco (2009a), pode 

11 Veja-se, por todos, o conceito de Alice Monteiro de Barros (2009).
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ser comparada a um panóptico eletrônico público, contínuo e adaptável, 
que se aproxima da ideia “orwelliana”, posto que o teleoperador é um ser 
permanentemente observado e ocasionalmente corrigido ou reorientado, 
remodelado just in time não apenas pelas chefias imediatas, mas também 
pelas empresas contratantes. 

É por isso que, em regra, os treinamentos dos operadores são orienta-
dos pelo manual de treinamento das próprias tomadoras de serviços, que 
também são responsáveis, muitas vezes, pelo estabelecimento de metas 
de venda e campanhas promocionais, pela escuta e monitoramento em 
tempo real os operadores e que, não raro, dispõem de prepostos no âmbi-
to da empresa prestadora. A chamada subordinação jurídica, portanto, 
perfaz-se em suas formas estrutural, objetiva e, até mesmo, direta, na 
terceirização de atividade-fim que é praticada no setor. 

Nesse marco e constatando o fenômeno da dupla subordinação, em 
maior ou menor grau, de forma mais explícita ou mais velada, porém 
sempre presente, é que se pode explicar a terceirização como uma forma 
específica de gestão e organização do trabalho e não necessariamente como 
uma modalidade de externalização de parcelas de uma dada atividade 
econômica, numa suposta busca por especialização. 

A distinção dessa modalidade exploratória, que preserva o exercício 
do poder de quem terceiriza, é que tal arranjo evita que esses emprega-
dos tenham acesso, por exemplo, aos mesmos salários e benefícios que 
os empregados contratados diretamente pelas empresas teriam, coíbe 
que se afirmem  identitariamente como trabalhadores dos setores con-
tratantes e que possam galgar uma ascensão profissional no âmbito da 
tomadora ou se agremiar coletivamente contra a real beneficiária de sua 
força de trabalho. Do contrário, todas as perspectivas de permanência e 
resistência que se poderiam cogitar em relação a um posto de trabalho 
protegido são sonegadas aos operadores de call center pela volatilidade 
e descartabilidade com que essa força de trabalho tem sido adjetivada. 
Essa estratégia de gestão, interessante do ponto de vista da redução de 
custos empresarial e da redução dos mecanismos individuais e coletivos 
de resistência à exploração tem sido uma face importante do processo 
mais amplo de precarização social do trabalho. 
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3 Indicadores de precarização no teleatendimento 
e sua relação com a terceirização

Por precarização social do trabalho, entende-se, nas palavras de Graça 
Druck, o fenômeno “em que se instala – econômica, social e politicamente 
– uma institucionalização da flexibilização e da precarização moderna do 
trabalho, que renova e reconfigura a precarização histórica e estrutural 
do trabalho”. Para a autora, o conteúdo da precarização seria a condição 
de instabilidade, insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação dos 
coletivos de trabalhadores e da destituição do sentido social do trabalho. 
O fenômeno, portanto, residiria para além da fragilidade das novas for-
mas de contratação e inserção, espraiando seus efeitos por toda a relação 
social de trabalho e pela vida dos trabalhadores. (DRUCK, 2011) Assim, a 
precarização consistiria em um processo de mudança de uma dada situ-
ação dos trabalhadores para outra condição menos favorável, como mais 
vulnerável, penosa, perigosa, instável, insegura etc., observando-se um 
determinado período de análise. (FILGUEIRAS, 2012) 

Nessa chave, a precarização dos postos de trabalho formais pode ser 
mensurada por uma série de indicadores, que consideram elementos como 
a condição salarial, a segurança dos postos de trabalho, a qualificação 
oferecida, a intensidade do trabalho, a saúde e segurança dos trabalha-
dores, as perspectivas de afirmação identitária e de inserção em coletivos, 
bem como a terceirização. (DRUCK, 2011) 

Embora não encerre em si o fenômeno da precarização (estratégia de 
dominação mais ampla do atual momento do sistema capitalista), a ter-
ceirização apresenta-se como um importante indicador e, também, como 
um dos seus principais instrumentos. (DRUCK; BATISTA, 2014) 

Do ponto de vista do Direito do Trabalho, a terceirização aparece como 
a porta de entrada para a fragilização e/ou violação de outros direitos, 
dando azo ao que Gabriela Naves Delgado denominou de “relações de 
trabalho rarefeitas”. (DELGADO; AMORIM, 2014)

No caso do teleatendimento, a rarefação dos direitos trabalhistas e a 
precarização das condições de trabalho associadas à contratação terceiri-
zada incluem os patamares remuneratórios reduzidos, rotatividade elevada 
nos postos de trabalho, arbitrariedade no exercício do poder empregatício, 
com restrições ao que se compreende por democracia no ambiente de 
trabalho, prática do assédio moral organizacional, altos índices de ado-
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ecimento profissional verificados, e, por fim, fragilização da organização 
coletiva dos trabalhadores. Vejamos. 

A perspectiva remuneratória que se tem atualmente na atividade de 
teleatendimento é de 1,5 salários mínimos, em média, com variações para 
menos, a depender da região do país em que o call center esteja instalado:

Tabela 1 – Trabalhadores do Teleatendimento, por UF
 

Vale dizer que essa remuneração tem sido composta de parte fixa re-
duzida e parcela mais importante paga por meio da remuneração variável, 
cujo alcance, todavia, vincula-se ao atendimento de metas excessivas vin-
culadas a disciplina rígida no ambiente laboral, as quais são alcançadas 
por um número mínimo de trabalhadores12.  

De outro lado, a força de trabalho empregada no serviço de call center é 
uma das mais rotativas do país. Um estudo do Dieese aponta que as taxas 
de rotatividade do setor de teleatendimento, de 2007 a 2013, mantiveram-
-se acima de 90%, alcançando, em 2013, 109,5%. Esse valor mostra sua 
grandeza quando comparado ao setor de serviços, cuja taxa de rotatividade 
fica, em média, em 50%, ou ao mercado de trabalho formal de uma forma 
geral, cuja média global foi de 63,7% em 2013. (DIEESE, 2014)

Fonte: Rais/MTE, 2014.

Nº

trabalhadores

Remuneração

média (R$)

SP 215.530 1.113,90R$ 48,3%

MG 53.197 1.028,47R$ 11,9%

RJ 36.071 1.175,61R$ 8,1%

PE 29.885 867,60R$ 6,7%

BA 17.208 780,59R$ 3,9%

GO 16.412 952,37R$ 3,7%

PR 10.760 1.153,85R$ 2,4%

RS 10.569 977,35R$ 2,4%

CE 10.462 915,71R$ 2,3%

DF 8.147 1.020,54R$ 1,8%
PB 7.854 930,20R$ 1,8%

SC 7.075 1.066,28R$ 1,6%

Participação

total 2013
Estado

2013

Trabalhadores do Teleatendimento, por UF

12 Em alguns casos, o registro é de que 74% dos trabalhadores não percebem nenhuma remuneração variada: 
Brasil. MTE. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Relatório de inspeção referente à Fiscalização Nacional da 
Contax S.A. Parte integrante do Auto de Infração nº 20.449.323-4. Documento público. 
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Segundo o Dieese, enquanto o tempo médio de permanência dos tra-
balhadores ativos no teleatendimento é de menos de um ano e meio (sendo 
que a faixa etária entre 18 e 24 anos concentra os trabalhadores do setor 
e possui tempo médio de emprego ainda menor, com menos de um ano), 
no setor de serviços, o tempo médio de emprego é de quase quatro anos. 
(DIEESE, 2015)

Ainda de acordo com o Dieese, há uma prevalência dos desligamentos 
por meio de pedidos de demissão e a maioria desses pedidos se dá entre os 
trabalhadores que possuem tempo de até três meses no emprego (42,5%). 
Demissões a pedido com até um ano de emprego totalizam 82% e dispen-
sas imotivadas (por iniciativa do empregador) representam 41,9% dos 
trabalhadores com permanência no emprego de até três meses e 69,7% 
daqueles com até um ano de permanência no emprego. 

O sentido de segurança social, inserção permanente por meio do em-
prego e a possibilidade de acumular direitos, de forma progressiva, no 
curso de um contrato de trabalho ficam frustrados por essa fragilidade 
dos vínculos laborais, que induz a noção de descartabilidade dos traba-
lhadores que operam como engrenagens do teleatendimento, na expressão 
de Selma Venco (2009b).

Sobre a alta taxa de pedidos de demissão, tal circunstância pode ser 
relacionada às condições de trabalho que são oferecidas aos trabalhadores, 
mas também como possível estratégia de defesa dos trabalhadores em face 
da política punitivista de gestão do trabalho identificada nas empresas. 

Seja a partir da coleta da literatura disponível sobre o tema, seja a 
partir das entrevistas com trabalhadoras do setor, seja a partir dos regis-
tros da última fiscalização nacional realizada pelo MTb em uma das cinco 
maiores empresas do setor, é possível observar-se um padrão específico 
de gestão, generalizado no setor, que se pauta em rigor disciplinar e ex-
cessivo número de advertências e suspensões, que são sucessivamente 
aplicadas pelas empresas, inclusive por razões banais (ex.: não cumprir os 
scripts de atendimento, deixar de oferecer um serviço ao cliente, deixar de 
falar uma frase específica ao final do atendimento, atrasar-se por frações 
de minutos do retorno da pausa etc.)13  em cumprimento da denominada 
“escala pedagógica”. 

Portanto, observa-se que, muitas vezes, os empregados que já receberam 
três punições optam por pedir demissão para evitar a penalização por justa 

13 Brasil. MTE. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Relatório de inspeção referente à Fiscalização Nacional da 
Contax S.A. Parte integrante do Auto de Infração nº 20.449.323-4. Documento público.
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causa. Também há significativos registros no sentido de que essa “opção” 
é oferecida pelos próprios superiores hierárquicos, mediante assédio, para 
que o trabalhador que se tornou inconveniente se desligue voluntariamente. 

O “tornar-se inconveniente” no call center, na perspectiva do padrão 
de gestão praticado, consiste em não atender às rigorosas exigências de 
pontualidade, assiduidade, aderência (conceito empresarial desenvolvido 
para mensurar o tempo “líquido” de trabalho dos operadores, aí incluídos 
intervalos legais, idas ao banheiros ou qualquer outro motivo que impli-
que que o trabalhador não esteja “logado” ao sistema),  produtividade, 
cumprimento dos scripts de atendimento, alcance de metas, avaliações 
de monitoria, atendimento do Tempo Médio Operacional (TMO) ou Tem-
po Médio de Atendimento (TMA), dentre outros requisitos subjetivos da 
empregadora e do tomador de serviços (empresa-cliente). 

Da breve apresentação dos requisitos exigidos dos operadores, é possível 
vislumbrar o ambiente de hipercontrole, pressão, cobranças, individuação, 
intensificação do trabalho e competitividade com o qual os atendentes se 
deparam. Aliados à dupla subordinação preconizada pela relação tercei-
rizada, essas práticas de gestão traduzem-se numa exacerbação do poder 
empregatício, notadamente em sua dimensão disciplinar, comprometen-
do a resistência e a organização dos trabalhadores no local de trabalho, 
elemento indicado constitucionalmente como critério de democratização 
das relações de trabalho (art. 11 da Constituição Federal).

Nesse cenário, o que se tem observado é que dificilmente um operador 
consegue manter o atendimento de todos esses requisitos por um período 
de tempo prolongado, sem se estafar, desestimular-se, desistir ou adoecer 
propriamente. 

O ambiente de medo, marcado pela frequência dos assédios de natu-
reza moral praticados por coordenadores e supervisores14,  figura como 
decorrência lógica do clima que a exacerbação do poder disciplinar do 
empregador engendra. Ao tentar converter os atendentes em autômatos, 
ao mesmo tempo em que deles exige empenho, proatividade, “vestir a 

14 “As práticas de gestão marcadas pelo desrespeito ao outro vem sendo sistematicamente denunciadas por 
pesquisadores, fiscais do trabalho e sindicatos como: o controle ao uso dos toilletes; o talho no cabelo de 
uma atendente por parte de um supervisor como punição pelo não cumprimento da meta estipulada; as ba-
tidas com uma vara de madeira nas costas das operadoras para ‘estimular’ as vendas; e superando todas as 
expectativas de abusos contra os trabalhadores um call center criou, mais recentemente, a ‘escala gravidez’, 
a qual apontava o período em que cada trabalhadora teria ‘o direito’ de engravidar, conforme a conveniência 
da atividade empresarial. Essa classificação priorizava as casadas e sem filhos em primeiro lugar; em segun-
do, as casadas com um filho; e, por fim, as solteiras que permaneciam fora da lista. Tal situação só veio ao 
conhecimento da sociedade quando uma funcionária que planejava o segundo filho recebeu a negativa da 
empresa em ‘escalar’ sua gravidez e recorreu à justiça.”. (VENCO; DUTRA, 2015)
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camisa” da empresa, adentra-se a uma colonização contraditória da sub-
jetividade dos trabalhadores, como conceituou Giovani Alves (2007), que 
causa sofrimento, frustração e, em muitos casos, adoecimento mental. 

É a essa caracterização da organização do trabalho no setor de call 
center que Ruy Braga atribui o que denominou o “ciclo do teleoperador”, 
período envolvendo, em média, 20 e 24 meses que abrangeria desde a con-
tratação do teleoperador até o seu “descarte” pela empresa. (BRAGA, 2012)

Segundo Braga, de início, os trabalhadores seriam contratados, ainda 
em condição de inexperiência em relação aos produtos e forma de tra-
balho, eis que é característica desse setor a contratação de mão de obra 
de baixa qualificação, sem exigência de atributos especiais. Com dois 
ou três meses de empenho, nos quais o trabalhador se depara com uma 
exigência excessiva, ele se tornaria proficiente no produto. Após esse pe-
ríodo, o teleatendente se encontraria apto a alcançar as metas impostas 
pela gerência: no período de um ano que se segue, o alcance das metas e 
a consequente remuneração diferenciada é objeto de satisfação pelo tra-
balhador e é nesse período que ele apresenta o seu melhor desempenho. 
No entanto, como observa Braga (2012, p. 194-195), “O endurecimento 
das metas, a rotinização do trabalho, o despotismo dos coordenadores de 
operação, os baixos salários e a negligência por parte das empresas em 
relação à ergonomia e à temperatura do ambiente provocam o adoecimento 
e alimentam desinteresse pelo trabalho”. 

É nesse momento, com a queda dos resultados, que o trabalhador deixa 
de ser interessante para a empresa. Então, porque pouco produtivo ou 
porque já acometido de alguma espécie de adoecimento, ele é descartado, 
dando lugar a outro trabalhador inexperiente que reiniciará o ciclo. 

O indicador do adoecimento entre teleoperadores merece uma observação 
à parte. A farta literatura sociológica referente ao setor tem sido uníssona 
no sentido de revelar o quadro acentuado de adoecimento entre os teleo-
peradores. (DAL ROSSO, 2008; ROSENFIELD, 2009; NOGUEIRA, 2009; 
SILVA, 2010) Esse dado se destaca quando considerada a faixa etária dos 
trabalhadores que se ativam no teleatendimento (majoritariamente entre 
18 e 29 anos de idade), o curto tempo médio de duração dos contratos de 
trabalho e, ainda, a heterogeneidade do adoecimento, que envolve desde 
lesões por esforço repetitivo, problemas na coluna, problemas na voz e nos 
ouvidos, até infecções urinárias, obesidade, problemas gástricos e, com 
cada vez mais intensidade, afetações de natureza psíquica.

A esse cenário de precarização, que já se apresenta como intensificação 
dos instrumentos de dominação do capital sobre o trabalho, soma-se a di-
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ficuldade de organização coletiva desses trabalhadores, induzida por uma 
série de elementos atinentes ao próprio perfil da categoria (mulheres, jovens, 
em situação de primeiro emprego, sem outras experiências de politização), 
mas, sobretudo, forjada pelo pouco tempo e perspectiva de permanência na 
organização do trabalho, pelo medo e inexperiência os trabalhadores que se 
engajam no trabalho e pela fragilização de coletivos que uma organização 
do trabalho pautada na individuação, na repressão e no medo acarreta. 
Os dirigentes sindicais têm relatado, além das barreiras geracionais entre 
os representantes formais e a categoria, uma profunda dificuldade de arti-
culação da categoria decorrente do curto tempo dos contratos de trabalho, 
que impede até mesmo que os dirigentes tenham tempo de “conhecer” cada 
um dos trabalhadores. Ressaltam também que o clima de medo instalado 
pela gestão inibe a aproximação dos trabalhadores em relação ao sindicato. 

4 Terceirização de atividade-fim e o PLC N.º 30: 
um caminho para a precariedade plena?

Nesse cenário, a questão que se coloca é: a terceirização tem relação 
com os demais indicadores de precarização apresentados? É a terceiriza-
ção responsável pelo patamar de precarização acentuado ao qual foram 
entregues os teleoperadores? Em que medida a contratação terceirizada 
requer ou viabiliza o padrão de gestão acima identificado e responsável 
por tantos efeitos nocivos sobre aqueles que vivem do seu trabalho?

Difícil falar, no âmbito dos fenômenos sociais, em coincidências. A gestão 
do trabalho no setor de teleatendimento forja boa parte do seu mecanismo de 
dominação a partir da objetificação e descartabilidade dos teleoperadores: é 
o curto tempo de trabalho e sua provisoriedade que inibem reivindicações, 
que esfacelam projetos coletivos, que ameaçam e demonstram que desvios 
e imperfeições não serão tolerados; que evidenciam que, para cada traba-
lhador que se insurge, falha ou adoece, existem milhares de outros que 
podem reassumir aquele posto, impingindo uma gestão disciplinarmente 
rigorosa e igualmente exigente na cobrança de resultados. É a mesma des-
cartabilidade e objetificação dos trabalhadores que faz com que seu custo 
de desligamento seja reduzido e que eventuais reclamações ou responsa-
bilizações pelos danos causados pelo trabalho (morais e materiais) sejam 
redirecionadas exclusivamente para as empresas prestadoras de serviços 
de teleatendimento. As tomadoras se “beneficiam” de um modelo de gestão 
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predatório sem tomar para si a reparação dos danos que tais práticas, ne-
cessariamente, produzem em suas “engrenagens”.  (VENCO, 2009b)

Assim, dentro do vínculo empregatício entre operador de telemarketing 
e empresa de teleatendimento, a despeito da formalização da relação de 
trabalho, a terceirização promove a rarefação dos direitos trabalhistas que 
deveriam decorrer desse vínculo.

Os fenômenos sociais são complexos e não regidos por causalidades 
únicas, mas entrecortados por uma série de condições sociais e históricas, 
que articulam questões de classe, gênero, raça, regionalidade entre outros 
fatores. Entretanto, se não é a terceirização o único e determinante fator para 
as condições de trabalho acima apresentadas, ela pode ser apontada, sem 
excessos, como a porta de entrada desse processo complexo de precariza-
ção da vida dos operadores de teleatendimento, na medida em que viabiliza 
aspectos fulcrais do modelo de exploração acima definido, ora identificados 
como a descartabilidade dos trabalhadores, a fragilização de identidades e 
organização de coletivos, e a vulnerabilidade dos terceirizados do ponto de vista 
econômico e quanto às articulações de poder dentro do ambiente de trabalho. 

Nesse sentir, importa frisar que estudos que comparam as condições 
de trabalho nos poucos call centers “primeirizados” com as condições dos 
terceirizados revelam disparidades: tempo de treinamento, patamar sa-
larial, importância do operador na estrutura empresarial (os call centers 
próprios ficam, em regra, com as contas mais importantes e melhores 
carteiras de clientes)15, menores índices de adoecimento. (FILGUEIRAS; 
DUTRA, 2014) A própria Associação Brasileira de Telesserviços corrobo-
ra essa informação ao afirmar, em seu sítio virtual que “O tempo médio 
inicial de treinamento observado na amostra é de 4,4 semanas. Nos call 
centers próprios essa média é de 5,4 semanas e nos terceirizados é de 3,5 
semanas”. (PESQUISA..., [20--])16 

Quando se analisa, por exemplo, a terceirização de operações ban-
cárias para centrais de teleatendimento, é gritante a divergência entre 
os patamares remuneratórios de um bancário e os de um operador de 
teleatendimento, bem como a segurança e a duração dos contratos de 
trabalho aí envolvidos. A liberação da terceirização de atividade-fim, de 
forma definitiva, aprofundando um processo já identificado (VENCO, 2013), 
reduziria a um mínimo o contingente de bancários em favor da criação de 
postos de trabalho de teleatendimento. 

15 Ver Almeida (2013).
16 Disponível em: <http://www.abt.org.br/pesquisa.asp?banner=ABT>. Acesso em: 16 ago. 2015.
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A tendência de degradação das relações de trabalho, já identificada 
como marca do momento histórico atual de aprofundamento das pers-
pectivas neoliberais e de consolidação das formas de gestão pós-fordista, 
leva a crer que a “contribuição” dada pela terceirização à precarização 
das relações de trabalho, caso admitida de forma plena, importará um 
“nivelamento por baixo” das relações de trabalho; e não a elevação dos 
padrões de contratação dos terceirizados, como a campanha midiática 
patronal quer fazer crer. A formalidade do emprego terceirizado, por si 
só, já se mostrou insuficiente para garantir a densidade dos direitos tra-
balhistas e o patamar social conquistado historicamente pelas categorias 
de trabalhadores organizados.

Assim, os poucos “cuidados” que o PLC n.º 30 assegura aos trabalha-
dores terceirizados em troca da relação de emprego direta, como a qualifi-
cação técnica da contratada (art. 2º, §§ 5º e 6º), as condições de trabalho 
previstas no art. 12; o direito às férias independentemente da alteração de 
prestadoras de serviços (art. 14); a responsabilidade solidária sobre um 
número restrito de parcelas trabalhistas (art. 15)17;  e o enquadramento 
sindical na mesma categoria dos empregados da tomadora de serviços, 
quando se tratar de atividade-fim (art. 8º) não são suficientes para afastar 
o conteúdo precário dessa relação. Basta observar que não reside na mera 
sonegação formal de tais direitos a origem dos indicadores de precarização 
apontados, mas na amplitude perversa da estratégia de gestão que afasta 
quem trabalha dos beneficiários do seu labor. 

A experiência dos trabalhadores de teleatendimento, categoria que 
tem chamado a atenção de sociólogos, juristas, profissionais de saúde e 
economistas, sendo apontada como uma das principais representantes 
do precariado brasileiro18  (assim entendida a parcela da classe trabalha-
dora acentuadamente vulnerabilizada pelas suas condições de trabalho), 
é indissociável da prevalência da contratação terceirizada no setor. Com 
o PLC n.º 30, a mesma porta pela qual passaram os teleantendentes 
poderá ser aberta para a classe trabalhadora brasileira de uma forma 
geral, traduzindo-se num grande convite ao empresariado para alargar 
ou generalizar o segmento que hoje se entende por precariado dentro do 
contexto da classe trabalhadora brasileira. 

17 Repisa-se, há aqui, com relação às terceirizações de atividade-fim, redução da responsabilidade, já que o ter-
ceirizado, que antes alcançaria o vínculo empregatício com a tomadora, passa a poder responsabilizá-la por 
um rol restrito de parcelas trabalhistas já rebaixadas por decorrerem da relação com a prestadora de serviços.

18 Ver Braga (2012).
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Resumo: A ideia central é de explicar, na história da China, como era difícil 
sobreviver, quando a fome e o sangue estão espalhados por todo país. Havia 
um sistema dinástico que passa ao socialista, sem experimentar o período 
do capitalismo. A Revolução Cultural na China foi usada para desmotivar 
novas ideias e os hábitos burgueses. A grande oferta de trabalhadores, di-
minuiu os salários e fez com que muitos trabalhassem por pouco ou mesmo 
tivessem de tentar a sorte em outro país. As consequências coisificaram o 
homem que se colocou numa situação de vulnerabilidade urbana. 

Palavras-chave: Escravidão de chineses. Direitos humanos. Direito do traba-
lho. Imigração. Trabalho escravo. Chineses no Brasil. Sistema de migração. 
Marcia Albernaz de Miranda.
 
Abstract: The central idea is to explain in Chinese history, as it was difficult 
to survey, when the hunger and blood are scattered throughout the country. 
There was a dynastic system passing to the socialism without experiencing 
the period of the capitalistim. The Cultural Revolution in China was used to 
discourage new ideas and the bourgeois habits. The large supply of workers, 
decreased wages and caused many to work for little or even had to try his 
luck in another country. The consequences made the man in object. Put 
an urban vulnerability.

Keywords: Slavery with chineses. Human wrights. Labour law. Imigration. 
Slavery work. Chineses in Brazil. System of migration. Marcia Albernaz de 
Miranda. 
 
Resumen: La idea central es explicar la historia de China, ya que era difícil para 
sobrevivir cuando el hambre y la sangre se encuentran dispersos en todo el 
país. Había un sistema dinástico passa al socialista, sin experimentar el período 
del capitalismo. La Revolución Cultural en China se utiliza para desalentar a 
las nuevas ideas y los hábitos burgueses. La gran oferta de trabajadores, dis-

DA CHINA AO BRASIL: A “FÁBRICA DO 
MUNDO” QUE TAMBÉM NEGOCIA PESSOAS

Márcia Albernaz de Miranda1 

1 Possui graduação em Direito pela Universidade Estácio de Sá (2001), graduação em Engenharia Química 
pela Universidade Federal do RJ (1989) e mestrado em Engenharia de Produção - COPPE - UFRJ (1991). É 
pós-graduada em Direito Processual Civil pela UNISUL (2008). Foi professora de Direito do Curso Prepara-
tório de Concursos MMK. É auditora fiscal e coordenou o combate ao trabalho escravo urbano de 2014 até 
2016 no Estado do Rio de Janeiro, assim como foi Coordenadora do GEFM (Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel - de 2011 a 2013) em plano nacional e membro desta equipe desde 2004. Lattes: <http://buscatextual.
cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785010J0&tipo=completo&idiomaExibicao=1>.
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minuyó los salarios y hizo que muchos trabajasem por poco o incluso teniam 
que probar suerte en otro país. Las consecuencias transformaran el hombre 
en objecto colocandolo en vulnerabilidad urbana. 

Palabras-clave: La esclavitude com el chino. Derechos humanos. Directo 
del trabajo. Inmigración. Trabajo escravo. China en Brasil. Sistema de in-
migración. Marcia Albernaz de Miranda.

1  Cenário atual e expansão das trocas, num 
projeto de acumulação de poder para modificação 
da ordem internacional estabelecida
 

Para prever o futuro, temos de executar a realização histórica com 
análise do passado e como um conjunto de possibilidades de se enxergar 
para além do presente. O saudoso professor Milton Santos falava de uma 
“outra globalização”, pois deve-se levar em conta o estado das técnicas de 
apropriação e da política. Mas a política não opera por si só. Para se ter 
poder político, há que ter   respaldo   financeiro. E quem “financia” o capital?

O espaço geopolítico é um sistema de objetos e de ações indissociavel-
mente articulados com a apropriação de elementos da natureza ou mesmo 
pela exploração de recursos naturais de forma predatória (em termos 
competitivos, estabelece-se na globalização atual uma atuação de falta 
de solidariedade com o território em suas especificidades, o que guarda 
profunda relação no plano de direitos sociais e ambientais, como ao final 
pretende-se elucidar). Nessas relações de poder, as grandes corporações 
que atuam em todo o mundo, não se restringem ao âmbito econômico, 
porque definem suas próprias políticas e portanto têm “ingerência” nas 
políticas estatais.

As grandes potências capitalistas passaram por rebeliões e guerras 
civis, provocadas quase sempre por temor de quebra da unidade territo-
rial, religiosa ou civilizatória. Não se diga que tais rebeliões sejam o mote 
da energia expansiva, como projeção do desenvolvimento e, por fim, do 
poder internacional. Há que se ressalvar que em todas as situações de 
beligerância, percebe-se a atuação de grupos unidos dentro dos Estados 
para ajuste de estratégias políticas e retroalimentação de suas atuações 
sem perder o foco na configuração de poder que estão inseridos. Nesse 
sentido, a China é um dos melhores estudos de caso, pois seus últimos 100 
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anos demarcam o porquê de um protagonismo econômico que emparelha 
ao estadunidense, que tem de preservar o controle sobre o capital trans-
nacionalizado. A geografia do comércio mundial, segundo Arrighi, está 
alicerçada na colonização direta, escravatura capitalista e no nacionalismo 
econômico. Há convergência, ainda, na competição das corporações para 
um campo de exploração da ciência e a tecnologia, que são alimentadas 
pela inovação contínua. Ter educação de base e possibilidade de inovar 
com difusão tecnológica é ter poder (reporto-me à tese de mestrado desta 
autora – Márcia Albernaz de Miranda – sobre o tema, quando afirma que 
há temporariamente a retirada de venda de algumas tecnologias, por 
razões estratégicas). Entretanto, até mesmo para existir transferência de 
tecnologia e absorção, há de se ter investimento em educação de longo 
prazo, não apenas simples capacitação ou alfabetização. O mundo do 
poder demanda a criação de massa crítica.  

2  Estado da arte

O efeito da globalização é o da “morte do Estado”, posto que forta-
lecido quando a serviço dos interesses de grupos hegemônicos. Não há 
contudo o fim da ideologia, quando na verdade esse conceito faz parte de 
uma ideologia de globalização perversa, contida na competitividade (não 
apenas para os grandes grupos), mas vinculando-se a comportamentos 
competitivos com ausência de solidariedade, induzindo a maior parte da 
população. A universalidade – que é um conceito de uso previdenciário, 
verbi gratia – possibilitaria a construção de uma nova história por meio 
do conhecimento concreto das possibilidades existentes e sinergia de inte-
resses, transformando o mundo em um ambiente mais socializado. Então, 
é a partir desse discurso de ilusão/perverso e dessa parábola ideológica 
que são impostas fórmulas que conduzem os países em suas diretrizes 
econômicas, políticas e de relações sociais. Os produtos comandam as 
pessoas, cresce a importância da figura do consumidor a despeito da do 
cidadão, por conseguinte, essa expansão do consumo junto a estruturas 
de controle faz com que a opinião pública seja moldada (não é de se es-
tranhar que grandes grupos de comunicação sejam patrocinados pelos 
financiadores dessas falácias). É uma tristeza que a discussão simplista 
sobre o desemprego se limite a uma relação mensal de números incertos. 
E que coisas estejam acima de valores.  
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3  A nova ordem mundial e as transnacionais no Brasil

No Brasil, o esquema exploratório de grandes transnacionais de confecção 
instaladas em São Paulo faz com que trabalhadores (bolivianos ou haitianos) 
sejam mantidos alojados dentro do próprio estabelecimento, o que configu-
ra desrespeito às leis trabalhistas, mas segundo a mídia, há espaço para 
“modernizações” nas leis trabalhistas, pressupondo-se que exista igualdade 
contratual. Há flagrantes lesões e desrespeito e é normal que as atividades 
durem até 14 horas por dia, afinal, os laboristas são imigrantes, presas vul-
neráveis (sem documentação nacional) e recebem entre R$ 0,12 e R$ 0,20 
por peça, após sucessivos repasses de interpostas empresas, chegando-se 
à “quinteirização”. Além disso, os trabalhadores podem ficar cerca de três 
meses sem salários, a fim de que os custos da viagem sejam logo abatidos 
(verdadeira dívida de servidão). São mantidos dentro do local de produção 
com portões fechados com cadeado e não podem sair sem autorização. Não 
há – por óbvio – formalização de contrato, além da falta de garantias sociais. 
Afinal, trata-se de gente descartável, como ao final esclareceremos. Apesar 
de tanta divulgação na imprensa, ninguém deixa de comprar nas “grifes” do 
esquema que tem preços competitivos. As transnacionais da moda (Zara e 
Nike, por exemplo) criam os modelos através de protótipos e objetivamente 
afirmamos que são as verdadeiras subordinantes da rede de produção. A 
Disney tem fábrica instalada na China que passa a ser fornecedora natu-
ral dos brinquedos aos parques que carregam seu nome. A distância dos 
estabelecimentos fabris do verdadeiro operador de poder parece elidir res-
ponsabilidades e torna opacas as diretrizes de comando que não mais são 
emitidas a empregados, na forma clássica, o que é despiciendo, em face 
das ordens já estarem contidas nas exigências de entrega do produzido em 
conformidade com a peça piloto e as remunerações se fixam ao montante 
produzido. Essa situação é combatida – no Brasil – com arrimo na teoria 
da cadeia produtiva. Mas a doutrina e jurisprudência que tratam da proi-
bição da terceirização na atividade matricial (citamos a S. 331 TST) vem 
sendo alvo de ataques políticos e de economistas neoliberais, que aplicam 
as velhas recomendações do Consenso de Washington. Existem projetos 
em curso no Congresso Nacional para uma maior flexibilidade contratual, 
a pretexto da ampliação do mercado de trabalho. Se o Projeto de Lei (PL) n.º 
4.330/2004 (atual PLC n.º 30/2015, uma vez que já tramita no Senado), for 
exitoso (permissivo do “marchandage”), o Brasil passa a ser um local mais 
atrativo à instalação de outras transnacionais, além das que aqui já operam.  
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4  Poder global e geopolítica do capitalismo
 

Estudar o salto da China dinástica para o socialismo, mas autoriza-
dora da instalação de empresas capitalistas, quando passa a produzir e 
ser denominada “fábrica do mundo”.  Consequências: demonstrar que a 
“fábrica do mundo” passa a contribuir no processo da mais-valia como 
“fábrica de pessoas”, reduzindo o homem à coisa2. 

A Revolução Chinesa reconfigurou a propriedade com a mudança 
de um sistema dinástico ao socialista (pulando a fase capitalista), mas 
na atualidade há uma expansão do capital, via manutenção de “Zonas 
Economicamente Especiais”, que são circunvizinhas ao “cantão” chinês, 
destacado por suas peculiaridades das demais regiões. Aliás, dadas as 
dimensões continentais da China e à existência de salários-mínimos di-
ferenciados, pois não há padrão uniforme para uma análise com outras 
regiões. Há modos predatórios de exploração, em especial nas zonas ur-
banas do cinturão litorâneo.  

Com o período de caos no pós-1911, os habitantes dos hutongs empo-
breceram e o espaço onde viviam foi dividido por um número cada vez maior 
de famílias, tendência que se intensificou depois da Revolução Comunista. 
Hoje, grande parte deles está degradada e pais e filhos dividem casas com 
apenas dois cômodos que não passam de 20 metros quadrados. A cozi-
nha fica num corredor estreito e o banheiro é comunitário, muitas vezes 
não dispõem de água encanada. Apesar disso, muitos dos moradores só 
abandonaram os hutongs (quando das obras olímpicas) sob força policial. 
Essas construções representam uma forma de vida marcada pela íntima 
convivência de seus habitantes. Em setembro de 2003, um homem ateou 
fogo sob seu próprio corpo em protesto contra a destruição de sua antiga 
casa quando houve grande desalojamento em Pequim. Acostumados a 
uma má condição de vida, encaram com normalidade um meio ambiente 
de trabalho degradado. 

Foi a partir do ano de 2013 que casos de escravização de chineses no 
meio urbano do estado do Rio de Janeiro foram tecnicamente configurados. 
Os laboristas moravam dentro dos estabelecimentos totalmente inadequa-
dos ao homem e à responsabilidade social do empregador. Já os custos 
de translados, bem diferentes daqueles de estrangeiros de países mais 
próximos, incomodavam a alguns que desejavam de seus empregadores a 

2 Ver: <http://istoe.com.br/441647_ESCRAVOS+CHINESES/>.
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ratificação da quitação da dívida, com acesso aos documentos nacionais. 
Ora, são compradas passagens aéreas de custo bem mais elevado, existindo 
a necessidade de aceitação migratória daqueles que não têm visto, com o 
criminoso pagamento de propina no aeroporto – no Galeão, foi descoberto 
um esquema via depoimentos, que estão em sigilo de justiça, de que o 
montante dos custos a ser diferido por uns três anos de trabalho é de R$ 
42.000,00 por imigrante, altamente vantajoso para o contratante do la-
borista chinês que deixa de recolher as custas de um contrato formal aos 
cofres públicos e “revoga” não só os limites de jornada com pagamentos 
extraordinários, mas suprime todos os direitos trabalhistas positivados, 
a exemplo das pagas de férias e trezenas natalinas. 

Vir para o Brasil é acreditar num projeto de “pirâmide”, que possibilitará 
gradualmente o atingimento das seguintes fases: 1) trabalho informal, sem 
retribuição por cerca de três anos ou menos, a depender de quantas horas 
extraordinárias sejam praticadas; 2) trabalho formalizado após o decurso 
de tempo de trabalho citado em (1), com carteira e percepção de salários 
complexivos (que englobam várias rubricas num único valor, sem discrimi-
nação) de R$ 1.500,00 e a regularização fica a cargo do grupo da “máfia”, 
mas com alojamento em condições precárias de trabalho; 3) após os está-
gios, o imigrante pode assumir a posição gerencial do negócio e, sem saber, 
torna-se o “laranja”, inclusive dando continuidade ao ciclo de recrutamento 
de vulneráveis, pois passa à posição de guardião dos passaportes e quem 
libera o mínimo necessário de dinheiro (menos de 30% do salário-mínimo 
brasileiro) aos empregados, apenas para despesas diminutas. Num estudo 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 2004, de Gao Yun, e 
nas auditorias realizadas pelo Ministério do Trabalho, a partir de 2013, 
encontramos similitudes neste modus operandi: na medida do possível, os 
traficados para o trabalho análogo ao de escravo são conhecidos, parentes, 
ou primos, o que não descaracteriza a irregularidade da exploração, porque 
não se trata de economia de regime familiar, não há caracterização de em-
presa familiar pelas leis brasileiras com o tomador de serviços.  

A Nova República chinesa foi um período de desagregação, humilhação 
e guerra civil. A Revolução Comunista de 1949 trouxe a promessa de unifi-
cação e fim da pobreza que assolava a esmagadora maioria da população. 
Experimentos maoístas como o grande Salto Adiante (1958-1962) mataram 
milhões de pessoas de fome e a insanidade da Revolução Cultural (1966-
1976) esgarçou o tecido social e familiar ao máximo. No último decênio, 
no entanto, os reflexos da política de Mao, sucedido por Deng Xiaoping 
(pertencentes à primeira e segunda geração de líderes respectivamente), 
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aqueceram o crescimento e o Produto Interno Bruto (PIB) chinês. Porém, 
ao nosso sentir, dadas as condições díspares das regiões, os fluxos mi-
gratórios demonstram fragilidades dos que são na sua maioria gente sem 
oportunidade, de baixa qualificação profissional, analfabetos. Os recentes 
presidentes chineses são oriundos do Partido Comunista da China (PCC): 
Jiang Zemin (1993-2003), que teve o mérito da devolução de Hong Kong 
pela Grã-Bretanha e de Macau por Portugal; Hu Jintao (2003-2013), que, 
quando esteve no Tibete, em 1989, impôs a lei marcial para responder aos 
protestos dos separatistas; e o atual Xi Jinping (desde março de 2013), 
que foi nomeado como uma das pessoas mais influentes do mundo em 
2009, 2011 e 2012, pela revista TIME. Os citados pertencem à terceira, 
quarta e quinta geração de poder, respectivamente. Isto é, suas atuações 
são complementares, discretas e respaldadas na consolidação do PCC. 

Gerentes e proprietários de pastelarias no Rio de Janeiro, curiosamente, 
tem cerca de 60 a 75 anos de idade. Desse modo, o processo migratório 
inicial é inegavelmente uma fuga da origem que despertou desejos e sonhos 
de dias melhores através de um novo posicionamento geográfico. As exe-
crações públicas eram frequentes com intelectuais que ousavam divergir 
e poucos se arriscavam à documentação dos fatos da Revolução Cultural 
em 1966, que tinha como objetivo de fundo o “desempoderamento” da 
burguesia através da condenação de seus hábitos (incentivava-se a arro-
tar em público, assim como descartar a higiene passa a ser a afirmação 
de uma libertação). Um dos ousados chineses foi Li Zhensheng, que fez 
diversas fotos do período e escondeu os negativos embaixo do piso de sua 
sala. Os dias passaram e recentemente o fotógrafo lançou um livro com 
os registros históricos do período acachapante. 

Os baixos salários em termos absolutos, visto que nos lugarejos chi-
neses há relativo poder de compra de algumas cidades de Guangdong, de 
certo impulsionam a continuidade imigratória dos chineses, que recebem 
amparo das associações locais de imigrantes (no Rio de Janeiro, a associa-
ção se situa na Tijuca). Em São Paulo, a comunidade é muito maior, mas 
tem, segundo os últimos acontecimentos violentos denunciados na mídia, 
o seu “Centro de Comando” na área da 25 de Março, o que só reafirma a 
ligação estreita com importadoras no Brasil, em atividades que reforçam 
a vocação chinesa de “fábrica do mundo” na comercialização majoritária 
de produtos de baixo valor agregado. 

Quanto à hereditariedade, os campesinos na China são fixados a ati-
vidades, desde o período pré-maoísta, por certidão de nascimento (hukou). 
Quando a mãe é agricultora, o exercício da cidadania requer a fixação ao 
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local de origem. Essa prática, passou a ser amenizada, em determinadas 
situações, liberando mão de obra para as cidades e ampliando a oferta, 
mantendo os salários baixos. Coisa que na atualidade vem sendo mitigada, 
pois vê-se um mecanismo de bloqueio de obtenção de emprego (danwei). 
Criou-se um vasto reservatório de trabalho excedente na agricultura, com o 
aumento da produtividade agrícola, o que permitiu que canais de escoamento 
populacional, não por abolição do hukou, mas pelo seu relativo relaxamento, 
contribuíssem para industrialização chinesa, com participação de migran-
tes rurais não formais em larga escala, servindo de peça-chave para a nova 
estratégia industrializante do país. De acordo com o relatório divulgado pela 
Fundação Walk Free, a República Popular da China possui hoje 3 milhões 
de habitantes em regime análogo ao de escravidão. Acusa-se o intenso mo-
vimento migratório de saída do campo para a cidade, associado ao sistema 
de registro chinês como facilitador das práticas escravistas no país, pois ao 
saírem da zona rural ou da cidade natal para a zona urbana ou para outra 
localidade, os migrantes passam a perder os direitos concedidos pelo hukou 
e tornam-se ilegais, fato que acaba por viabilizar sua escravização. Até hoje, 
a China não ratificou acordos internacionais de suma relevância como a 
Convenção Sobre a Escravatura de 1926 e sua Convenção Suplementar de 
1956, além do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. 

Da maior população do mundo, temos um percentual migratório de 20%, 
que por ironia passa a uma maior vulnerabilidade quando deixa o país sem 
amparo legal, mas com desejos justificáveis de uma qualidade de vida melhor: 
maior renda; menor jornada; menos insegurança. O país que era o reino 
das bicicletas em 1990, hoje é o segundo maior mercado automobilístico, 
perdendo para os EUA. O povo que mal tinha telefone fixo no final dos anos 
1980, chegou a 2009 com 640 milhões de celulares e trezentos milhões de 
internautas, em ambos os casos, os maiores números do mundo, segundo 
Cláudia Trevisan. Quando o processo de reforma foi lançado, a soma das 
exportações e importações da China representava menos de 1% do comércio 
global, percentual semelhante ao abocanhado pelo Brasil na mesma época. 
A China cresceu, mas se sustenta com seu mercado interno? Não há como 
entender o mundo de hoje e o que será o mundo de amanhã sem entender 
a China e sua crescente inserção à economia global. A mudança é fruto 
inegável de pressão competitiva, num cenário onde empresas transnacionais 
exercem um poder global conflitante em permanente expansão. 

Deng Xiaoping levava a sério o slogan de que enriquecer é glorioso, pois 
foi o idealizador das reformas que colocaram a China no mapa da economia 
mundial, rompendo com o igualitarismo de Mao Tsé-Tung, argumentando 
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ser necessário o enriquecimento de algumas pessoas primeiro. Sem amar-
ras ideológicas, as novas fortunas da China foram construídas a partir 
do zero por camponeses, operários e funcionários públicos e quase todos 
formaram a “primeira geração” de endinheirados, o que transformou a 
China no país com o maior número de novos ricos do mundo. Iniciou-se 
com o fim do bipolarismo (EUA e União Soviética) e um processo de for-
mação de novos blocos, com os Tigres Asiáticos e com o estabelecimento 
e progressivo aumento de Zonas Econômicas Especiais (ZEE), tais como 
Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, basicamente na área costeira. Ao 
final de 2006, a China tinha 345 mil milionários, segundo o Banco Merrill 
Lynch.  Entretanto, o preço dessa concentração de riquezas pode ser a 
exploração de mão de obra, nos moldes materiais das áreas circunvizi-
nhas às fábricas-dormitórios, que conquanto não sejam classificadas pelo 
ordenamento jurídico da China como fábricas de trabalho de escravidão, 
denotam uma acentuação no esgarçamento da relação capital-trabalho, o 
que faz naturalmente com que os obreiros sejam um dos principais alvos 
do tráfico de pessoas para o Brasil, ludibriados por promessas de melhores 
condições de vida ou mesmo “vendidos” por suas famílias. 

Diante desse cenário, indagamos: até que ponto há limites na mais-
-valia? Qual a eficácia dos instrumentos internacionais de boicote? Como 
traduzir em ideias simples o que vem acontecendo sem deixar de ressalvar 
os progressos para a população chinesa? A estrutura do emprego e dos 
salários na China, em especial nas províncias/regiões onde operam os 
traficantes de pessoas, considera que em tais áreas possam existir labo-
ristas ociosos, sem disposição da integralidade de direitos civis e sociais 
e que se oferecerão às fábricas voltadas à exportação. Lembremos que o 
incremento do comércio internacional do país foi marcado pela liberação 
de um excedente de trabalhadores da agricultura (oferta), grandes fluxos 
de investimento direto estrangeiro e câmbio desvalorizado. Desse modo, 
houve uma elevação das exportações de manufaturas intensivas em tra-
balho. Conquanto não existam impeditivos econômicos que impeçam a 
China de seguir se inserindo na economia internacional como exportadora 
de manufaturas baratas, bem como consumidora de commodities e mate-
riais poluentes, a exemplo do cobre, advogamos que existem formalmente 
tratados internacionais ratificados, que devem limitar de modo efetivo as 
práticas3,  sob pena de inexistir competição global comercial com equidade. 
A economia chinesa é hoje um dos motores do crescimento da economia 

3 Ver: <http://www.inpacto.org.br/2014/07/na-china600-mil-morrem-por-ano-de-exaustao/>.
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mundial, mas às custas de uma superexploração de mão de obra dentro 
de seu território, bem como são explorados aqueles imigrantes chineses 
transnacionais, que se tornam vulneráveis em seu fluxo migratório, alçados 
à condição de trabalhadores escravos, se escolherem o Brasil e confiarem 
nos ofertantes de emprego de Guangdong. Como a OIT tem tratado o tema 
através de recomendações, convenções e demais instrumentos para miti-
gar as novas formas predatórias de divisão do trabalho? A China ingressa 
na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001, mas não sabemos 
quais são as medidas que podem ser adotadas de acordo com interesses 
plurais no comércio mundial. Tampouco se há eficácia nesses mecanismos. 
Haverá uma reconfiguração espacial do capital produtivo? Pretendemos 
por ora apenas aventar o problema de mercados tendo como fonte a OMC.  

5  Os casos concretos desvendados no Brasil 
pela Auditoria Fiscal do Trabalho, de acordo 
com a Ordem Jurídica Positivada

A migração transnacional para o Brasil decorre da existência de   su-
perexploração na China e embora esta não tenha regramento jurídico que 
defina a escravidão moderna, consideramos existir por parte dos obreiros 
um senso de lesão, de modo que a perspectiva almejada é de melhoria 
para uma vida digna. Observamos, com recorrência, desejos frustrados 
de mudança de vida, pois pela proposição de migrar a qualquer custo, 
o laborista coloca-se em tripla vulnerabilidade: pela distância dos laços 
familiares, desconexão geográfica e econômica. As situações de exploração 
caracterizadas no Rio de Janeiro podem ser dissecadas, a seguir.  

Constitui-se uma servidão por dívida em razão das condições de vida, 
a teor do que restou configurado na origem (China), pois existe ampla 
oferta de empregos para o Brasil contratados via agências de Guang-
dong (de lá, vem 90% dos imigrantes). Ao chegar ao Brasil, o trabalhador 
chinês, carregando uma pequena mochila com algumas camisetas bem 
usadas, não tem sequer a aparência de turista, mas sua entrada é garan-
tida pelos traficantes de pessoas e não há um estranhamento inicial por 
parte do trabalhador de falta de alojamento condigno: sem disposição de 
roupa de cama fornecida pelo empregador, janelas de tamanho adequado 
à área de vivência, toalhas, espaçamento de camas (quando existentes) 



55Revista Baiana da Inspeção do Trabalho – Ano 1 – Vol. 1 – nº 2 – 2016

com separação suficiente à reparação biológica da energia desprendida 
no dia a dia. O pé direito do alojamento normalmente não é compatível, 
pois são acomodados nos mezaninos de pastelarias, canteiros de obra ou 
importadoras, sem aferição e controles de jornada, o que é bem diferente 
para os brasileiros que laboram para o mesmo empregador. Os recibos 
de pagamento com comprovação de quitação mensal não existem para os 
chineses, pois é com o trabalho sem retribuição monetária, ao quinto dia 
útil, que vão diferindo mês após mês, os custos de translado e imigração 
irregular, amparados na permissividade do sistema corrupto.

Com o tempo e de acordo com estudos da OIT sobre a imigração de 
chineses para Europa, o novato, após quitar o investimento com sua 
viagem, sofre uma ascensão na “pirâmide”, recebendo documentos e re-
gularização. Tudo indicia que existe consenso acerca do decréscimo na 
cidadania dos empregados, conquanto nosso ordenamento seja avançado 
e não permissivo de retrocessos sociais. 

O atraso salarial de todos os empregados chineses recém-imigrados é 
o natural, posto que o acerto mensal não quita nem mesmo a integralida-
de com horas extras, sendo certo que quanto mais empenho houver, tão 
mais rápido os estrangeiros poderão se libertar da dívida ilegal assumida. 
A jornada exaustiva é uma natural consequência da exploração e embora 
paradigmaticamente seja o usual na China, nosso país ratificou as Con-
venções de Números 29 e 105 da OIT, que tratam do trabalho forçado que 
internacionalmente é conhecido como gênero, conquanto no Brasil seja 
espécie do Art. 149 do Código Penal Brasileiro, que reúne sete elementos do 
tipo, que se praticados alternativamente já configuram o crime de escravidão.  

Com a caracterização de situação crítica de dependência de favores e 
com o assenhoramento, mediante a fraude, obriga-se os traficados a tra-
balhar quando deveriam repousar recuperando a energia deixada na lida, 
a fim de que se evite, inclusive, acidentes. Por tudo já exposto, é comum a 
sobrejornada, muito além das constitucionais 44h semanais para obreiros 
do comércio, produzindo-se aos sábados e domingos como dias regulares 
de trabalho,  não  só  para que possam obter  alimentação,  mas por ser 
esta uma necessidade biológica de saciar a fome. Desse modo, existindo 
degradação de cidadania, compromete-se a saúde psíquica e biológica do 
empregado, máxime quando são adolescentes (caso do chinês Liu Musi que 
chegou ao aeroporto do Galeão com mais cinco meninos aos 15 anos e foi 
conduzido diretamente ao local de trabalho)4.  Aqueles que não se coadunam 

4 Mais informações em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/um-conto-chines-no-brasil-16005309>.
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em honrar o ajuste ilegal podem sofrer retaliações (em face de familiares 
na China ou em face deles mesmos)5, o que caracteriza o trabalho forçado. 

O Brasil, ao ratificar o Protocolo de Palermo, como é conhecido (foi 
adotado  naquela  cidade italiana, em 15 de dezembro de 2000, e passou 
a vigorar no  plano  internacional em 29 de setembro de 2003) assume 
a repressão ao tráfico  de  pessoas  que inclui três elementos  básicos e 
cumulativos: a ação, os meios e a finalidade de exploração.  

Em regra, nos casos concretos, a ação se configura no ato de alojar, 
acomodar ou transladar nos meios, dentre muitos outros, a vulnerabilidade 
da vítima. E quanto à  finalidade, há caracterização no uso de mão de obra 
análoga  a  de  escravo ou de exploração sexual ou remoção de órgãos. 
As práticas finalísticas não são exaustivas e outras podem configurar o 
elemento, desde que visem a coisificação do ser humano. 

A relação entre o tráfico de pessoas e o trabalho análogo ao de es-
cravo é, portanto, um desrespeito  às Convenções Números 29 e 105, e 
ainda reflete nas Convenções Números 110, 111 e 158, todas  da  OIT, 
em razão de crime de plágio e discriminação de tratamento trabalhista  
entre  nacionais  e  estrangeiros. No trabalho forçado, há punição impos-
ta a trabalhadores e trabalhadoras que se apresentam de várias formas, 
que vão desde expressões  mais  explícitas  de  violência  (por  exemplo, 
confinamento, ameaças  de  morte), passando por formas mais sutis de 
violação, muitas vezes de natureza  psicológica  (por  exemplo,  ameaça  
de  denúncia  de  trabalhadores e trabalhadoras  em  situação  migratória 
irregular à polícia).  

A “involuntariedade” da execução do trabalho também se apresenta 
sob faces diferenciadas, uma vez que o trabalhador se encontra preso  à 
atividade laboral por esquemas de servidão (retenção de pagamentos) ou 
ainda devido ao isolamento geográfico, nesse  passo,  cabe  analisar  a  
total impossibilidade de retorno do imigrante, pois além de ter de dispor de 
dinheiro para arcar  com  a  passagem  de  avião,  não se encontra na posse 
de documento e disponibilidade dos objetos pessoais já que foi albergado 
pelo empregador. Um trabalho aparentemente voluntário, mostra-se, em 
verdade, involuntário. Dessa maneira, observa-se claramente a relação  
existente  entre trabalho forçado e tráfico  de  pessoas,  devendo  a Audi-
toria Fiscal do Trabalho engendrar todos os esforços   para  a  erradicação  
desse  tipo  de  vulneração  dos  direitos  dos trabalhadores.    

5 Ver: <http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-noar/videos/chines-e-torturado-por-patrao-em-pastelaria-na-zo-
na-norte-do-rio-18102015>.
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Kevin Bales (1999), ao explicar as diferenças entre a escravidão mo-
derna e a histórica, fala que os trabalhadores atuais são descartáveis6,  
digo mais, digo que são invisíveis. Desse modo, a exploração econômica, 
longe de favorecer o bem-estar dos trabalhadores, promove o enriqueci-
mento ilícito do empregador em detrimento dos direitos fundamentais. 
Não há dúvida de que os tomadores dos serviços – dolosamente – reduzem, 
assim, de forma significativa, seus custos com a contratação de mão de 
obra. No livro Disposable people, do citado pesquisador, encontramos 
ainda diferenças e semelhanças entre as explorações contemporâneas e 
coloniais, a saber:

a) No passado, a escravidão era legal e as relações de trabalho eram du-
radouras. Hoje, a escravidão é uma ilegalidade que perdura enquanto 
não houver pela polícia administrativa ou judiciária a flagrância do 
ato com sua cessação; 

b) A riqueza do empreendedor colonial estava diretamente ligada ao 
número de escravos saudáveis, cujo custo de aquisição era ele-
vado (em parâmetros atuais, as unidades custavam cerca de R$ 
120.000,00). Portanto, era do interesse do senhor de escravos bem 
alimentá-los, preservando a robustez de suas peças, enquanto que 
modernamente os empresários se apoderam da energia produtiva 
por muito menos dispêndio de valores, dada a prática corriqueira 
da imputação de dívidas, através da constituição de uma servidão 
ilegal, muitas vezes apenas vinculada ao custo de translado para o 
local de trabalho; 

c) Havia lucros baixos com a manutenção de muitos escravos e na atu-
alidade pode-se facilmente dispensar homens doentes, privando-os 
de direitos; 

d) Já a manutenção da ordem de exploração perdura em ambas as 
épocas, pelo uso da força ostensiva, ameaça ou mesmo coação moral. 

Acrescentamos que não há mais uma conexão com a cor da pele, raça 
ou etnia, o que torna menos evidente quem são os escravizados. Permitir 
que os exploradores da atividade econômica utilizem a degradação das 
condições de trabalho e a violação da dignidade de trabalhadores como 
facilidade para verem suas atividades capitalistas valorizadas a custos 
ínfimos é conduta com que os entes públicos e a sociedade civil não po-

6 Ver: <https://www.ted.com/talks/kevin_bales_how_to_combat_modern_slavery?language=pt -br>.
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dem compactuar. Assim, o conjunto de ilícitos relatados deve encontrar 
capitulação nos respectivos dispositivos legais, a fim de que sejam coi-
bidas as práticas a eles relacionadas: O tráfico de pessoas e a redução à 
coisificação do homem. 

Encerramos esta lógica de ideias com o seguinte texto:

O homem não pode ser empregado como um meio para a 
realização de um fim em si mesmo, haja vista que, apesar do 

caráter profano de cada indivíduo ele é sagrado, porquanto 
sua pessoa pulsa a humanidade.  (KANT, 2006, p. 58-59)  
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TERCEIRIZAÇÃO – PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N.º 30/2015 – E VEDAÇÃO AO 
RETROCESSO SOCIAL

Marina Sampaio1 

[...] não vamos falar em crise, vamos trabalhar.2  
Trabalhar 80 horas por semana, sem saber quem é o patrão.

Trabalhar sem tempo para pensar, sem ter de quem cobrar o quinhão.
Trabalhar um dia aqui e outro lá; é imprescindível a alienação.

Trabalhar no isolamento; pra quê sindicalização? 
Trabalhar sem forças para sorrir, apenas para reprodução.

Trabalhar invisível – sem ser – assim se cala a revolução.

Resumo: O presente artigo visa discutir a terceirização enquanto técnica 
administrativa desenvolvida com os objetivos de redução dos custos com 
mão de obra e de ganho de competitividade econômica em prejuízo das 
condições de trabalho. Busca-se demonstrar, por meio de dados estatísticos 
que evidenciam a correlação entre terceirização e acidentes do trabalho e 
trabalho análogo ao de escravos, que o fenômeno implica em retrocesso social. 

Palavras-chave: Terceirização. Acidentes do trabalho. Trabalho análogo ao 
de escravos. Retrocesso social. 

Abstract: This article aims to discuss the outsource as a business technique 
developed to reduce labor costs and gain economic competitiveness through 
the precariousness of relations and working conditions. Based on statistics 
that evince the correlation between outsourcing and work accidentes, slave 
labour and degeneration, it demonstrates that the phenomenon causes 
intense social regression.  

Keywords: Outsourcing. Work accidents. Slave labour. Social regression. 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir la externalización como 
una técnica administrativa desarrollada con los objetivos de reducción de cos-
tes con mano de obra y gano de competitividad económica a expensas de las 
condiciones de trabajo. La meta es demostrar, por medio de datos estadísticos 

1 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pós-Graduada 
em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Graduanda em ciências sociais 
pela UNICAMP. Auditora Fiscal do Trabalho desde 10/2011. E-mail: marina_sampaio@hotmail.com. Tele-
fone (19) 993775335.

2 Pronunciamento do presidente interino Michel Temer, em 12 de maio de 2016. Disponível em: <http://oglobo.
globo.com/brasil/veja-integra-do-discurso-de-michel-temer-19296029>. Acesso em: 15 jul 2016. 



62 Revista Baiana da Inspeção do Trabalho – Ano 1 – Vol. 1 – nº 2 – 2016

que muestran la correlación entre la externalización y los accidentes laborales 
y el trabajo análogo al esclavo, que el fenómeno implica en regresión social.

Palabras claves: Externalización. Accidentes laborales. Trabajo análogo al 
esclavo. Regresión social.

       
1  A Invenção da mercantilização do homem

A história denuncia que a exploração e a dominação dos homens por 
seus semelhantes ocorrem desde antes de Cristo. A mercantilização hu-
mana, todavia, teve início com o aprofundamento do mercantilismo e a 
precificação do trabalho, a partir da emergência do capitalismo industrial, 
com substancial alteração dos modos de produção, em especial no que 
se refere à organização do trabalho e à propriedade. A sociedade, antes 
considerada primitiva, transformou-se em sociedade de mercado e, com 
isso, “a motivação do lucro passa a substituir a motivação da subsistência. 
Todas as transações se transformam em transações monetárias e estas, 
por sua vez, exigem que seja introduzido um meio de intercâmbio em cada 
articulação da vida industrial”. (POLANYI, 2000, p. 60)

A industrialização, inaugurada na Europa no século XVIII, reconfi-
gurou as sociedades, fazendo emergir novas classes sociais, compostas 
por industriais e operários. A burguesia, proprietária dos meios de pro-
dução, comprava a labuta do proletariado, detentor da força de trabalho, 
em troca de salários. A partir daí, o capitalismo se estabeleceria como o 
sistema econômico predominante no mundo, introduzindo as concepções 
de assalariamento, excedente, acumulação, mais-valia, divisão social do 
trabalho e propriedade privada do capital.   

Os Estados, nas diversas nações capitalistas, desempenharam papel 
central nessa nova configuração social. Principais agentes mediadores dos 
conflitos entre patrões e trabalhadores, asseguraram a manutenção da 
ordem vigente, concedendo paulatinamente alguns direitos reivindicados 
pelos operários sem, contudo, promoverem mudanças estruturais que 
pudessem provocar rupturas. Desse modo, diante dos antagonismos de 
interesses que se apresentavam – busca por lucro máximo versus luta por 
melhores condições de trabalho –, aliaram-se ao primeiro e acalmaram 
os ânimos do segundo.  

As Revoluções Industriais que se seguiram (cerca de 1870 e de 1970) 
foram acompanhadas por tensões entre capital e trabalho, bem como por 
sistemas de produção que visavam suprir as necessidades de mercado de 
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cada época e superar as crises geradas pelos precedentes. Nesse contexto, a 
mercantilização do trabalho foi consolidada, fazendo com que o labor ficasse 
sujeito às condições gerais das mercadorias, bem como às determinações 
dos proprietários dos meios de produção. Consequentemente, o valor da 
mercadoria “força de trabalho”, definido, em termos gerais, pela demanda e 
pela oferta por trabalho, passou a ser considerado como custo de produção.

A lógica da acumulação é intrínseca à sobrevivência do sistema econô-
mico vigente. Por essa razão, a estratégia empresarial, desde o emprego dos 
primeiros trabalhadores, foi a busca pela redução do preço de seu trabalho 
e por sua máxima capacidade produtiva. Daí, a submissão às jornadas 
de trabalho de 16 horas, a ausência de períodos de descanso, o trabalho 
infantil, as mortes por exaustão e por máquinas sem proteção, a ausência 
de férias, a alienação em relação ao produto final e ao processo produtivo.

No entanto, essa forma de exploração do trabalho não foi suficiente para 
garantir a otimização duradoura dos lucros almejados, o que culminou 
no desenvolvimento de sistemas de produção que buscavam maior “racio-
nalidade”. O taylorismo e, posteriormente, o fordismo, inauguraram um 
novo método de extração da mais-valia, baseado, em síntese, na divisão, 
padronização e repetição de tarefas. 

A respeito dessa nova gestão do trabalho, já apontava Gramsci, em 
1934, que

Taylor exprime com cinismo brutal o objetivo da sociedade ame-
ricana; desenvolver ao máximo, no trabalhador, as atitudes 
maquinais e automáticas, romper o velho nexo psicofísico do 
trabalho profissional qualificado, que exigia uma determinada 
participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do 
trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto 
físico maquinal. Mas, na realidade, não se trata de novidades 
originais, trata-se somente da fase mais recente de um longo 
processo que começou com o próprio nascimento do industria-
lismo, fase que é apenas mais intensa do que as precedentes e 
manifesta-se sob formas mais brutais, mas que também será 
superada com a criação de um novo nexo psicofísico de um 
tipo diferente dos precedentes e, indubitavelmente, superior. 
(GRAMSCI, 2001, p. 397)

De fato, no final dos anos 1960, a crise do sistema fordista impeliu a 
construção de uma nova ordem de acumulação do capital − a acumula-
ção flexível − que pressupunha a flexibilidade do modo de produção e das 
formas de exploração do trabalho. (HARVEY, 1992) Estavam dadas as 
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bases para a criação do padrão de gestão conhecido como toyotismo, cujas 
premissas eram a produção enxuta e descentralizada, consubstanciadas 
na terceirização das atividades. 

A terceirização alteraria profundamente as condições de trabalho, as con-
figurações organizacionais empresárias e as relações entre capital e trabalho. 
Para se integrar a essa nova realidade, houve a necessidade de alteração e 
adaptação dos modos de pensar e de agir da sociedade, inclusive por parte 
do Estado, por meio dos órgãos de regulação do emprego, a saber, Ministério 
do Trabalho (MTb), Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho.  

2  Terceirização: a saída para a redução 
do custo da força de trabalho

A técnica administrativa de terceirizar o trabalho ou externalizar a 
produção consiste na contratação, pela empresa principal, de outra que 
se responsabilizará pela entrega do produto contratado. No entanto, essa 
ferramenta só constitui compensação financeira para a empresa tomadora 
– ou ente público contratante, na medida em que sua prática signifique 
a redução de custos eis que, de outra forma, não haveria vantagem que 
acarretasse competitividade frente a outras empresas.

Mais especificamente, a redução de custos é alcançada quando se 
transfere a responsabilidade pela contratação do trabalhador para outra 
empresa: a ausência de responsabilidade por trabalhadores gera um poder 
de flexibilizar a produção, pois essa flexibilidade é imposta às empresas 
contratadas como condição para contratação. Em outras palavras, é deter-
minante para a sobrevivência da empresa interposta que ela se conforme 
à demanda e às regras estabelecidas pela empresa dirigente, de modo que 
a produção será feita na medida da necessidade do serviço e nos moldes 
e padrões determinados, conformando uma relação de verdadeira subor-
dinação. Eventuais necessidades de dispensa em massa, de realização de 
sobrejornadas ou de contratação de mais trabalhadores ficam a cargo das 
empresas interpostas, assim como os direitos trabalhistas decorrentes. 

Dessa forma, garante-se ao real empregador o produto ou o serviço final, 
sem qualquer responsabilidade deste para com aqueles que produziram 
a mercadoria ou realizaram o serviço – os empregados. Como, de forma 
geral, a escolha das subcontratadas se dá pelo critério de menor preço, 
inclusive nas licitações públicas, também se exime a tomadora quanto à 
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responsabilidade pela ausência de capacidade financeira daquelas para 
arcar com os custos de produção, incluídos aí os elementos básicos para 
a sobrevivência do trabalhador, como salários, férias, 13º salários, pre-
vidência social, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o meio 
ambiente do trabalho protegido contra doenças e acidentes. 

 A subcontratação travestida de externalização da produção acarreta 
impactos diretos nas relações de trabalho. Isso ocorre porque o ponto 
central da intermediação de mão de obra reside no fato de, como dito 
acima, a contratação de trabalhador por ente interposto só ocorrer se 
houver compensação financeira em relação à contratação direta pela real 
empregadora. Desse modo, a conclusão lógica é que, para a contratação 
do tempo de trabalho de uma pessoa ser mais barata, se feita por uma 
empresa terceira, o valor que se paga a ela pelo trabalho daquela mesma 
pessoa deverá será necessariamente inferior do que se o pagamento fosse 
feito diretamente. 

Observe-se que esse valor de trabalho é calculado de modo amplo, 
compreendendo não só a remuneração em si, mas todos os fatores que 
se relacionam com o trabalho. Desse modo, a competitividade da empre-
sa que terceiriza é alcançada por meio de uma flexibilização ampla, que 
requer flexibilidade das normas que estabelecem patamares mínimos de 
direitos, enfraquecimento do poder de negociação dos sindicatos, blinda-
gem contra ações fiscais do MTb, ações judiciais do Ministério Público do 
Trabalho e ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Ainda, flexibiliza-se 
o ambiente necessário ao desenvolvimento do trabalho sadio e seguro, de 
forma que a precarização ocorre para além da remuneração, atingindo o 
direito à saúde e à segurança no trabalho.

3  Os números

Estudos, pesquisas e estatísticas demonstram que, nos mais diversos 
segmentos econômicos, trabalhadores submetidos à intermediação de mão 
de obra recebem menores salários, têm maior rotatividade nas empresas, 
trabalham mais horas, possuem menos amparo por parte dos sindica-
tos, têm maiores dificuldades para reivindicar seus direitos trabalhistas 
e são submetidos a piores condições de trabalho. Ademais, empregados 
terceirizados têm maiores índices de acidentes, adoecimentos e mortes no 
trabalho quando comparados a trabalhadores contratados diretamente.

Em 2005, o MTb divulgou que de cada dez acidentes do trabalho 
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ocorridos no país, oito relacionavam-se a terceirizados3.  Pesquisas do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese)/Central Única dos Trabalhadores (CUT) demonstraram que, em 
2009, o número de mortes entre empregados terceirizados no setor elétrico, 
de extração e refino de petróleo e siderurgia correspondeu a cerca de 94% 
do total dos acidentes do trabalho registrados. Foram quatro mortes de 
trabalhadores de quadro próprio contra 63 de subcontratados (terceiri-
zação e desenvolvimento, uma conta que não fecha)4.  (CENTRAL ÚNICA 
DOS TRABALHADORES, 2011)

Em 2010, foram mortos sete trabalhadores diretos contra 75 subcon-
tratados e, em 2011, das 79 mortes ocorridas no setor elétrico, 61 foram 
de trabalhadores de empresas terceirizadas. Ainda, de acordo com análise 
da Fundação Comitê de Gestão Empresarial (Coge), os trabalhadores ter-
ceirizados desse segmento possuem taxa de mortalidade 3,4 vezes maior 
do que os empregados diretos5. 

Em 2013, investigação do grupo de pesquisa Indicadores de Regu-
lação do Emprego, no segmento da construção civil, demonstrou que, 
de 135 trabalhadores mortos, 75 eram terceirizados e 60 contratados 
diretos ou não identificados. Em setores mais específicos, como obras 
de acabamento e terraplanagem, verificou-se alarmante incidência de 
mortes entre trabalhadores terceirizados; a saber, respectivamente, de 
20 trabalhadores mortos, 18 eram terceirizados na primeira ativida-
de e de 19 mortos, 18 eram terceirizados na segunda. Já em serviços 
especializados não especificados e em obras de fundação, foram 30 
empregados terceirizados mortos contra quatro contratados pela real 
empregadora6.  

Estudos demonstram, ademais, que cargas horárias extensas estão 
diretamente associadas a adoecimentos e mortes, eis que causam fadiga, 
desatenção, lesões7.  Desse modo, relacionadas ao maior índice de aciden-

3 Disponível em: <https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.
pdf>. Acesso em: 18 jul. 2016.

4 Disponível em: <http://www.sinttel.org.br/downloads/dossie_terceirizacao_cut.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2016.
5 Idem 10.
6 Disponível em: <http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br/p/terceirizacao_10.html>. Acesso em: 
18 jul. 2016.

7 “[...] a sobrecarga de trabalho é um das mais importantes causas de acidentes do trabalho em todo o mundo. 
Estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos comprovam o aumento de acidentes com a elevação do nú-
mero de horas de trabalho, chegando ao máximo por volta das 11h e caindo por volta do meio-dia, com a mesma 
distribuição no período da tarde. Além disso, há casos de diminuição em 60% do número de acidentes quando se 
reduziu em determinada fábrica de 12 para 10 horas a jornada de trabalho”. Disponível em: <http://www.conjur.
com.br/2009-out-20/jornada-excessiva-trabalho-provoca-acidentes-tira-dignidade>. Acesso em: 18 jul. 2016.
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8  Disponível em: <http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br/p/terceirizacao_10.html>. Aces-
so em: 18 jul. 2016.

9 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/lei-da-terceirizacao-e-a-maior-derrota-popular-des-
de-o-golpe-de-64-2867.html>. Acesso em: 21 jul. 2016.

tes do trabalho entre os subcontratados estão as jornadas mais longas a 
que são submetidos esses trabalhadores. 

Pesquisas do Dieese realizadas com base na Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais) e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) demonstram que, em dezembro de 2013, as jornadas de trabalho 
dos terceirizados eram 7,5% mais extensas, de modo que laboravam um 
total de 12 horas mensais a mais do que os empregados diretos (sem con-
siderar horas extras, banco de horas e intensidade do ritmo de trabalho). 
Observe-se que a mesma pesquisa aponta que os salários daqueles eram 
24,7% inferiores em relação aos destes. (CENTRAL ÚNICA DOS TRABA-
LHADORES, 2014)

Ainda, os números da terceirização influem diretamente no aumento 
das incidências de trabalho análogo ao de escravo no país. Entre 2010 e 
2013, dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas às 
de escravos, em 90% dos flagrantes, os trabalhadores eram terceirizados. 
Em 2013, separadas as totalidades dos trabalhadores formais e parcial-
mente formais, dos 8º e 10º maiores resgates respectivos, no primeiro caso, 
todos os resgatados eram terceirizados e, no segundo, nove trabalhavam 
em condições semelhantes às que trabalhavam os escravos africanos 
durante cerca de quatro séculos no país (grupo de pesquisa Indicadores 
de Regulação do Emprego)8. 

Já em 2014, das 36 principais libertações de trabalhadores em situação 
de trabalho análogo ao de escravos, 35 eram empregados terceirizados9.  
Observa-se, portanto, a estreita relação entre a terceirização e o trabalho 
análogo ao de escravo no Brasil. 

Diversas são as causas que levam à maior taxa de mortalidade, de 
letalidade e de precariedade entre os empregados terceirizados. A flexi-
bilização lato sensu dos fatores relacionados ao trabalho gera a precari-
zação da gestão da produção, aí compreendidos os meios de produção, 
equipamentos de proteção coletiva e individual e políticas de prevenção 
de acidentes. Além disso, a menor proteção social que recebem permite 
sua submissão a longas jornadas, à percepção de salários inferiores e a 
situações de extrema degradância.
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10  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 28 jul. 2016.
11 Exceto quando há mudança na estrutura jurídica da empresa, hipótese em que os contratos de trabalho em 

vigor não são afetados (artigos 10 e 448 da CLT). 

4  Artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT): a saída para o resgate da dignidade do 
trabalhador

O ordenamento jurídico brasileiro prevê um padrão clássico de relação 
de emprego, pautado na bilateralidade. Isso significa que duas partes – 
empregado e empregador – acordam um contrato de trabalho, pelo qual o 
primeiro se compromete a vender seu tempo e sua força de trabalho para 
produzir um bem ou um serviço, nos moldes e padrões estabelecidos pelo 
segundo, enquanto este fica obrigado ao fornecimento das condições ne-
cessárias para o cumprimento do trabalho e à sua remuneração.  

A bilateralidade é consubstanciada nos artigos 2o, caput, e 3o, caput, 
da CLT, que dispõem:

Art. 2º – Considera-se empregador a empresa, individual ou co-
letiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
Art. 3º – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a depen-
dência deste e mediante salário.10

Esse modelo tem como característica a prestação de serviço de forma 
personalíssima pelo empregado, que não se pode fazer substituir por 
outra pessoa em nenhuma hipótese. Analogamente, a empresa que di-
rige a atividade e se beneficia do trabalho contratado não se pode fazer 
substituir por uma outra, que nenhuma função tenha além de proceder 
à contratação dos trabalhadores da primeira.11   

Ora, se o trabalhador, parte hipossuficiente da relação de emprego, tem 
total restrição de se socorrer a outrem para ocupar seu lugar em caso de 
necessidade, por que ao empregador seria permitida essa substituição sem 
justificativas que não o aumento do lucro e, ainda, sem limites, como quer 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n.º 30/2015 em seu artigo 2º, inciso II?

II – contratante: a pessoa jurídica que celebra contrato de prestação 
de serviços determinados, específicos e relacionados a parcela 
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de qualquer de suas atividades com empresa especializada na 
prestação dos serviços contratados [...].12  

A resposta apenas pode ser dada em termos de interesses econômicos 
eis que, no âmbito jurídico, há expressa vedação legal e constitucional 
para a relação trabalhista trilateral. Nessa acepção, os artigos celetistas 
que regem a relação de emprego,13  bem como os dispositivos constitucio-
nais que elegem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como 
fundamentos da República Federativa do Brasil;14  que dispõem acerca 
dos princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
e na função social da propriedade.15   

Frisa-se que característica outra do contrato de trabalho bilateral é o 
Princípio da Alteridade, segundo o qual os riscos da atividade econômica 
devem ser suportados pelo empregador, sendo ilícita sua transferência para 
outras empresas ou mesmo para os trabalhadores. De forma contrária, 
abre-se a margem para a ocultação das relações de emprego e consequente 
relativização ou mesmo exclusão da responsabilidade do empregador. 

Nesse sentido, a constatação registrada em relatório de fiscalização 
elaborado pela Auditoria Fiscal do Trabalho: 

Percebe-se que a pulverização da produção das peças do vestu-
ário, por diversas oficinas, em processo produtivo que, conforme 
se demonstra no presente relatório, é controlado em todas as 
suas fases pela empresa X, dificulta o controle e a fiscalização 
dessa atividade pelos órgãos públicos. A dificuldade de rastre-
amento contábil da produção facilita, assim, o mascaramento 
da teia de sub-contratações sucessivas que leva à precarização 
das relações de trabalho.16

    
Enfim, a configuração bilateral converge com os princípios protetivos 

que regem o Direito do Trabalho – resguardo da dignidade da pessoa 
humana,17  vedação do tratamento discriminatório,18  previsão de direito 

12  Disponível em: < http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=120928>. Acesso em: 28 
jul. 2016.

13  Artigos 2º, 3º, 5º e 9º da CLT.
14  Artigo 1º, inciso  IV, da Constituição Federal (CF/88).
15  Artigo 170, da CF/88.
16 Relatório de fiscalização elaborado pelo Programa de Erradicação do Trabalho Escravo de São Paulo, por 

meio de contato eletrônico com o colega Sergio Aoki, ao qual agradeço nominalmente.
17  Artigo 1º, inciso  III, da CF/88.
18 Artigo 5º, caput, da CF/88.
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19  Artigo 7°, inciso XXVIII, da CF/88.
20 Artigo 193, da CF/88.

fundamental à saúde e segurança no trabalho,19  estabelecimento do 
primado do trabalho como base da ordem social cujo objetivo é o bem-
-estar e a justiça social20  –, uma vez que o empregado presta os serviços 
diretamente para quem o contratou e sob sua dependência, enquanto o 
empregador assume os riscos de sua atividade econômica. 

5  A terceirização enquanto fator de retrocesso dos 
Direitos Sociais e Trabalhistas

Muitas décadas de luta coletiva, represálias e torturas foram neces-
sárias para a conquista de alguns direitos sociais e trabalhistas no país: 
sindicalização (1903 e 1907), proteção a trabalhadores acidentados no 
trabalho (1919), criação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio 
(1930), redução da jornada de trabalho (1932), férias anuais (1933 em dian-
te), descanso semanal remunerado e isonomia salarial (1934), instalação 
da Justiça do Trabalho (1941) e promulgação da CLT (1943), inserção do 
direito do trabalho na CF (1988). Nos últimos anos, a criação da lista suja 
do trabalho escravo (2003) e a aprovação da Lei das Domésticas (2015) 
significaram importantes avanços. 

No plano internacional, ao longo dos anos, diversos Estados envida-
ram esforços para pacificar as relações de trabalho e mitigar os efeitos da 
exploração delas decorrentes. Tratado de Versailles (1919), Declaração de 
Filadélfia (1944), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômi-
cos Sociais e Culturais (1966), Pacto de San Jose da Costa Rica (1969) e 
o Protocolo de São Salvador (1988) foram algumas dessas iniciativas, das 
quais o Brasil foi signatário.

A despeito da ausência de pactos de conteúdo verdadeiramente trans-
formador das estruturas das relações entre capital e trabalho, os instru-
mentos internacionais supramencionados como a CF brasileira prescreve-
ram a busca pela progressividade das conquistas sociais, nelas incluídas 
as trabalhistas, de modo a estabelecerem como premissa a vedação do 
retrocesso de direitos adquiridos.

 Nesse sentido, o princípio da vedação do retrocesso social, previsto 
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expressamente no artigo 7º da CF/88, além de significar a estabilidade 
das conquistas sociais, 

[...] enuncia serem insusceptíveis de rebaixamento os níveis sociais 
já alcançados e protegidos pela ordem jurídica, seja por meio de 
normas supervenientes, seja por intermédio de interpretação 
restritiva. O princípio, muito caro ao Direito do Trabalho, apre-
senta-se em múltiplas dimensões. De um lado, pode-se destacar 
seu caráter estático, em que se supõe a efetividade dos direitos 
sociais já assegurados pela ordem jurídica. Em perspectiva di-
nâmica, de outro tanto, o princípio se refere à impossibilidade de 
modificação do status quo em sentido negativo, sendo correlato 
lógico do princípio de progresso da proteção à pessoa humana; 
com a melhoria das condições sociais, mediante o aperfeiçoa-
mento da ordem jurídica. (MURADAS 2011, p. 84)

No entanto, na contramão da construção de políticas de redução de 
desigualdade, o Brasil vivencia hoje um atentado à dignidade, à saúde e à 
segurança da classe trabalhadora, consubstanciado no projeto que prevê 
a ausência de limites para a terceirização. Em afronta aos compromissos 
internacionalmente firmados e à carta, o atual governo – na figura do 
presidente da república, representante dos interesses empresariais, tem 
sido patrocinador ativo da aprovação do PLC nº 30/2015.21 

Como já exposto, a flexibilização das relações de trabalho impostas 
pela terceirização se traduz em instabilidade dos contratos de trabalho 
e em insegurança jurídica. Os direitos adquiridos ao longo das últimas 
décadas seriam dissolvidos, haja vista o enfraquecimento e pulverização 
dos sindicatos, a ampliação das jornadas de trabalho, a redução de salá-
rios, a rotatividade nos postos de trabalho da qual resulta a redução dos 
direitos às férias e ainda a obstaculização à ação do Sistema Federal de 
Inspeção do Trabalho e do acesso à Justiça do Trabalho.

    De acordo com o sociólogo Ricardo Antunes, o PLC n.º 30/2015 
pode ser visto 

[...] como algo que para a classe trabalhadora tem o significado, 
guardadas as diferenças do tempo histórico, ao retorno da ‘escra-
vidão’. A terceirização completa, total, que é o sentido essencial 
deste projeto é uma tragédia pra classe trabalhadora brasileira, 

21 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1782556-governo-temer-quer-acelerar-
-terceirizacao-de-legislacao-trabalhista.shtml>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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ao invés de regulamentar 12 milhões de trabalhadores como os 
defensores do projeto estão falando, eles vão criar as condições 
para precarizar e desregulamentar as condições de trabalho22 

de mais de 40 milhões de trabalhadores, ao contrário do que 
os defensores deste projeto de lei afirmam, é a lei da selva no 
mercado de trabalho.  (RICARDO..., 2015)

Enfim, a lógica demonstra que a acumulação de capital a partir da 
extração da mais-valia e a propriedade privada, fundamentos do sistema 
econômico capitalista, só existem na medida em que há, simultânea e 
respectivamente, o elemento a partir do qual se extrai o excedente, bem 
como aquele que não é proprietário. As dualidades explorador/explorado 
e proprietário/não proprietário carregam em si a relação conflituosa de 
atingir seus objetivos diametralmente opostos: a manutenção e aumento 
do lucro e da propriedade pelos primeiros e a melhoria de sua condição 
lato sensu, pelos segundos.      

Essa correlação, marcada pela assimetria de forças, traduz-se, no 
limite, na disputa entre a sobrevivência do atual sistema e a dos traba-
lhadores. A opção pela aprovação do PLC n.º 30/2015, que admite e libera 
a terceirização, é a escolha pela prevalência do capital e a consequente 
eliminação gradual da classe trabalhadora.    

22 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1782556-governo-temer-quer-acelerar-
-terceirizacao-de-legislacao-trabalhista.shtml>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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AUDITORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO EM EMPRESAS PRODUTORAS DE 
FERRO-GUSA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
BRASIL

Marcos Ribeiro Botelho1  
Mário Parreiras de Faria2 

Resumo: Este estudo apresenta o resultado de auditoria fiscal em cinco em-
presas produtoras de ferro-gusa no estado de Minas Gerais em 2010 e 2011. 
A auditoria teve foco nas normas regulamentadoras de segurança e saúde e 
constou de inspeções in loco, entrevista com trabalhadores e representantes 
das empresas, análise documental e, posteriormente, lavratura de termos de 
notificação, autos de infração e termos de interdição referentes às irregularida-
des identificadas. Verificou-se nas empresas auditadas um sucateamento dos 
estabelecimentos, não tendo ocorrido por parte destas investimentos capazes 
de atender ao preconizado nas normas regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. O poder público falhou em relação às empresas produ-
toras de ferro-gusa, pois durante vários anos não as fiscalizou regularmente.

Palavras-chave: Auditoria Fiscal do Trabalho. Siderurgia. Normas regula-
mentadoras. 

Abstract: This study presents the result of inspection labor at five companies 
producing pig iron in the State of Minas Gerais in 2010 and 2011.The inspection 
consisted of workplace surveys, interviews with workers and with representa-
tives of firms, documental analysis, and later, issuance of notifications, infrin-
gement notices and terms of interdict regarding irregularities identified. This 
study identified mainly the deficiencies in compliance of brazilian regulatory 
standards for safety and health of the Ministry of Labor. The labor inspector 
failed because during many years there were no audits in these companies.

keywords: Inspection labor. Steel mill. Regulatory standard.

1 Auditor Fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRT/MG). Enge-
nheiro Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em Engenharia de Segurança 
do Trabalho pela Universidade Fumec e Ergonomia pela UFMG, mestre em Trabalho, Saúde e Ambiente pe-
loa Fundacentro, professor do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

2 Auditor Fiscal do Trabalho da SRT/MG. Médico pela UFMG, especialista em Medicina do Trabalho pela 
Associação Nacional de Medicina do Trabalho/Associação Médica Brasileira. Mestre em Saúde Pública (área 
de concentração Saúde e Trabalho) pela UFMG. Professor do curso de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho da Universidade Fumec de Belo Horizonte/MG.
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Resumen: Este estudio presenta los resultados de la auditoria del trabajo en 
cinco productores de arrabio de Minas Gerais en 2010 y 2011. La auditoría 
se centró en las normativas de seguridad y salud laboral y consistió en las 
inspecciones in situ, entrevistas con los trabajadores y los representantes de 
empresas, análisis de documentos y, posteriormente, la elaboración de los 
términos de la notificación, las notificaciones de contribución y los términos 
de interdicción en referencia a irregularidades detectadas. Se encontró em 
las empresas auditadas uno desguace de los establecimientos por falta de in-
versiones capaces de satisfacer las normas reglamentarias promovidas por el 
Ministerio de Trabajo. El gobierno ha fallado en relación con los productores de 
arrabio, porque desde hace varios años no las ha inspeccionado periódicamente.
 
Palabras-claves: Inspección del trabajo. Arrabio. Regulamentación.

1  Introdução
 
A metalurgia do ferro consiste, basicamente, na redução dos seus 

óxidos por meio de um redutor, um combustível carbonoso. Os materiais 
carregados no alto-forno, como minério de ferro, combustível-redutor e 
adições, durante o processo de redução, transformam-se nos seguintes 
produtos: ferro-gusa, escória, gás de alto-forno e poeira. A redução dos 
óxidos de ferro se processa à medida que o minério, o agente redutor (carvão 
vegetal) e os fundentes (calcário ou dolomito) descem em contracorrente 
em relação aos gases (monóxido de carbono e dióxido de carbono) prove-
nientes da queima do carbono com o oxigênio do ar aquecido soprado pelas 
ventaneiras, que se localizam na base da coluna de carga. (ARAÚJO, 2005) 
O ar soprado é aquecido nos glendons, edificações de tijolos cerâmicos que 
possuem em seu interior fileiras de garrafas de ferro fundido interligadas 
por canais. Por essas garrafas passa o ar que é aquecido, sendo utilizado 
como combustível nesse processo o próprio gás de alto-forno. O processo de 
redução é acompanhado de várias reações químicas, como a formação de 
carbonetos e fusão da ganga e dos fundentes para constituírem a escória. 

A produção mineira de ferro-gusa representou, no ano de 2010, 60% 
da produção nacional, segundo o Sindicato das Indústrias do Ferro em 
Minas Gerais (Sindifer). As empresas associadas ao sindicato abastecem 
90% do mercado interno e formam um dos mais importantes núcleos de 
exportação do produto no Brasil, principalmente para os Estados Unidos, 
Europa e Ásia. O parque industrial mineiro abrange 26 municípios, sen-
do os principais produtores os municípios de Sete Lagoas e Divinópolis. 
(SINDIFER, 2011)
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São 64 usinas de produção de ferro-gusa em Minas Gerais. Em 2007, 
antes da crise econômica mundial, as usinas do Estado empregavam direta 
e indiretamente 50 mil trabalhadores. Naquele ano, a produção chegou 
a 5,5 milhões de toneladas. Em 2011, as usinas empregavam menos da 
metade de trabalhadores do que há quatro anos e, segundo estima o sin-
dicato patronal (SINDIFER, 2011), deveriam fechar o ano produzindo 3,5 
milhões de toneladas.  

Os estabelecimentos industriais para a produção do ferro-gusa foram 
instalados, em sua maioria, da década de 1970, e não receberam os investi-
mentos necessários para a sua modernização, principalmente porque alguns 
são arrendados, não sendo interessante economicamente para o arrenda-
tário adequar instalações que não lhe pertencem. Tal fato acaba por expor 
os trabalhadores aos inúmeros riscos advindos da produção siderúrgica.

Segundo Masaits (1998), vários riscos existem na produção do ferro e 
aço. Queimaduras podem ocorrer em muitos postos de trabalho, como em 
frente ao alto-forno durante o processo de vazamento do metal fundido ou 
escória. Água capturada pelo metal fundido ou escória pode gerar forças 
explosivas que lançam metal quente em extensas áreas. Pisos e passarelas 
podem rapidamente se tornar obstruídos com material e ferramentas com 
risco de quedas. Várias operações, embora mecanizadas, ainda exigem 
esforços físicos e posições antiergonômicas. Corpos estranhos nos olhos 
são comuns na maioria das áreas, especialmente no manuseio de maté-
rias-primas. Emanações de monóxido de carbono ou vazamentos nos topos 
ou corpos dos altos-fornos ou nas muitas tubulações das plantas podem 
causar intoxicação aguda por monóxido de carbono. Poeiras minerais e 
fumos metálicos são gerados em muitos pontos da produção do ferro e 
aço. Fornos podem emitir radiação infravermelha que pode lesionar os 
olhos. Transporte mecanizado é essencial na produção de ferro e aço, mas 
expõe os trabalhadores aos perigos potenciais de batidas e esmagamentos.

Segundo o Anuário Estatístico de Previdência Social 2009 (BRASIL, 
2010a), a incidência de acidentes típicos nesse setor caiu de 38,24 (por 
mil vínculos), em 2008, para 22,70, em 2009. A taxa de mortalidade por 
acidentes de trabalho3  aumentou de 9,19 para 14,19, enquanto a taxa 
de letalidade4  variou de 1,80 para 4,03. Observa-se que, apesar da taxa 
de acidentes típicos ter diminuído, a gravidade desses acidentes vem se 

3 A taxa de mortalidade mede a relação entre o número total de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho 
verificados no ano e a população exposta ao risco de acidentar.

4 A taxa de letalidade é calculada pelo número de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho dividido pelo 
número total de acidentes. 
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mostrando mais elevada, visto o aumento das taxas de mortalidade e 
letalidade.  

As siderúrgicas produtoras de ferro-gusa, principalmente aquelas con-
centradas na região centro-oeste de Minas Gerais, não eram auditadas 
com frequência em razão do reduzido quadro de Auditores Fiscais do 
Trabalho (AFTs) das Gerências Regionais do Trabalho e Emprego (GRTE). 

Havia uma grande demanda de fiscalização nesas indústrias advindos 
do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos de trabalhadores da 
região, sendo que o descumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) 
de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) era a principal irregularidade 
apontada. Para o atendimento dessas demandas, houve o deslocamento 
de alguns AFTs da sede da SRTE-MG para fiscalização em tais municípios.

 

2  Metodologia
 
Foram estudadas cinco empresas cujas características principais são 

apresentadas na Tabela 1. A Auditoria Fiscal do Trabalho constou de ins-
peções aos locais de trabalho, entrevista com trabalhadores e prepostos 
das empresas – gerentes de produção, representantes jurídicos, gerente 
de recursos humanos, e análise documental. 

Em três empresas, a equipe de fiscalização foi composta por dois AFTs 
com especialização em engenharia de segurança do trabalho e nas outras 
duas contou também com a participação de um AFT com especialização 
em medicina do trabalho e um AFT da legislação trabalhista.

As inspeções nos locais de trabalho foram, em geral, acompanhadas 
por técnico de segurança do trabalho e ou engenheiro de segurança do 

Tabela 1 – Informações sobre as empresas auditadas

Empresa

A
B
C
D
E

Município

Sete Lagoas
Sete Lagoas

Itaúna
Bom Despacho

Divinópolis

Nº. de 
Trabalhadores

224
242
207
98

94

Nº. Altos
Fornos ativos

2
1
1
1

1

Arrendamento

Não
Sim
Não
Sim

Não

Fonte: Relatórios de Fiscalização da SRTE/MG, 2010-2011.
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trabalho da empresa, foram visitados os seguintes setores produtivos: 
galpão de descarga de carvão vegetal, pátio de descarga de matérias-pri-
mas, peneiramento de matérias-primas, sala de compressores, glendons, 
alto-forno, roda de lingotamento, depósito de escória, depósito de lingotes 
de ferro-gusa e áreas de vivência (sanitários, vestiário e refeitório). 

Constaram da inspeção a verificação dos equipamentos em funcio-
namento e a adequação das proteções coletivas e individuais. Os traba-
lhadores foram questionados sobre a tarefa que executavam, se existiam 
diferenças entre o trabalho prescrito pela empresa e o trabalho real, se 
foram submetidos a treinamento de segurança e saúde, se as medidas de 
proteção coletiva instaladas funcionavam e se havia  Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para reposição. 

As empresas foram notificadas a apresentar os seguintes documentos: 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Atestados de Saúde Ocupacional 
(ASO), documentação referente aos vasos sob pressão, Análise Ergonômica 
do Trabalho (AET), Prontuário de Instalações Elétricas, Comunicações de 
Acidente de Trabalho (CAT). 

A inspeção de campo e a notificação para apresentação de documentos 
ocorreram no primeiro dia da auditoria, sendo que alguns documentos 
foram apresentados pelas empresas no mesmo dia. 

No segundo dia, os documentos eram analisados e, se necessário, 
retornava-se aos ambientes de trabalho a fim de sanar dúvidas. Como 
a equipe de fiscalização era composta por somente dois ou três AFTs, 
alguns documentos foram analisados por amostragem, como os ASOs e 
os certificados de capacitação de segurança e saúde de trabalhadores. 

No terceiro e último dia, foram lavrados os termos de notificação, os 
autos de infração e os relatórios técnicos de interdição que se fizeram 
necessários, sendo os mesmos recebidos pela empresa na GRTE.

3  Resultados 

Os resultados das auditorias são apresentados separadamente por NR 
do Ministério do Trabalho e Emprego5  (MTE) e de acordo com a ação tomada 
pelos AFTs por empresa no término da fiscalização: a) autos de infração 

5 Na última reforma ministerial, o Ministério do Trabalho e Emprego se tornou o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTPS). Adotamos, contudo, a primeira designação por ser a vigente na época de que 
trata este artigo.



80 Revista Baiana da Inspeção do Trabalho – Ano 1 – Vol. 1 – nº 2 – 2016

lavrados; b) itens notificados para regularização com prazo estabelecido; 
c) itens regularizados durante a ação fiscal; d) termos de interdição de ati-
vidade e/ou equipamento. São apresentadas as irregularidades referentes 
às normas NRs que mais figuraram nos relatórios fiscais. 

Nos Quadros 1 e 2, são relacionadas as principais irregularidades 
constatadas quanto às NRs do MTE citadas.

Quadro 1 – Principais irregularidades face às NRs 6 a 10

 
  
NR 6: EPI

NR 7: PCMSO

NR 9: PPRA

NR 10: Segurança 
em Instalações 
e Serviços em 
Eletricidade
 

• ausência de máscara facial filtrante contra particulados e do uso 
de cinto de segurança quando da descarga de carvão vegetal;

• ausência de cinto de segurança ligado a cabo-guia quando da 
descarga de material no silo de carvão vegetal;

• ausência de máscara facial filtrante contra particulado e prote-
tor auricular na operação de equipamentos de transporte com 
cabine aberta;

• ausência de capuz de raspa de couro e protetor facial para lim-
peza sob a roda de lingotamento.

• não elaboração do relatório anual;
• ASO preenchido de forma incompleta;
• periodicidade dos exames médicos em desacordo com o norma-

tizado;
• exames de controle de riscos apontados no PCMSO em desacor-

do com riscos ocupacionais citados no PPRA;
• não realização de exames complementares  estabelecidos no 

PCMSO;
• não emissão de CAT. 

• não implementação das medidas coletivas propostas no crono-
grama de ações;

• não reconhecimento de agentes ambientais, como radiação não 
ionizante para forneiros/ajudantes de forneiro;

• avaliação quantitativa incorreta de agentes ambientais como po-
eira de carvão vegetal para os ajudantes de descarga de carvão;

• concentrações de monóxido de carbono (CO) em desacordo com 
a realidade observada durante a inspeção para forneiros/aju-
dantes de forneiro;

• avaliação de IBUTG em desacordo com a realidade observada du-
rante a inspeção para forneiro/ajudante de forneiro e lingotador.

• ausência de prontuário de instalações elétricas;
• fios ou cabos elétricos dispostos no piso, inclusive em locais com 

trânsito de caminhões;
• quadros elétricos inadequados e sem identificação de circuitos;
• transformadores de tensão em local sem restrição de acesso;
• emendas de fios e cabos irregulares;
• ausência de habilitação e autorização para os eletricistas. 

Fonte: Relatórios de Inspeção do SFIT/MTE (2010, 2011).
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Quadro 2 – Principais irregularidades face às NRs 12 a 17

NR 12: Segurança 
no Trabalho em 
Máquinas e Equi-
pamentos
 

NR 13: Vasos sob 
pressão
 

NR 14: Fornos
 

NR 17: Ergonomia
 

• falta de dispositivos de parada de emergência ao longo das cor-
reias transportadoras;

• ausência de proteção sobre as transmissões de força, como role-
tes e rolos de calda de correias transportadores.

• ausência de prontuários;
• não realização de inspeções de segurança por profissional legal-

mente habilitado;
• válvulas de segurança e manômetros não calibrados ou ausen-

tes;
• não informação da categoria e do número do vaso;
• ausência de placa de identificação dos vasos;
• inexistência do livro “Registro de Ocorrências”;

• falta de proteção sobre as bicas de ferro-gusa e de escória;
• ausência de guarda-corpos ou guarda-corpos sem manutenção;
• falta de sinalização de perigo;
• ventiladores industriais em número insuficiente;
• IBUTG acima do limite estabelecido no Anexo 3 da NR 15;
• concentração de CO acima do valor máximo estabelecido no Ane-

xo 11 da NR 15;

• ausência de análise ergonômica do trabalho para os cargos/fun-
ções que requerem maior esforço físico;

• níveis de iluminação inferiores ao que estabelece a NBR 5413; 
• assentos sem os requisitos mínimos de conforto;
• ausência de pausas para descanso dos trabalhadores;

Fonte: Relatórios de Inspeção do SFIT/MTE (2010, 2011).

4  NR 15: Atividades E Operações Insalubres

As irregularidades observadas em relação às atividades insalubres 
foram a exposição de forneiros/ajudantes de forneiro à concentração de 
CO acima do valor máximo estabelecido no anexo n.º 11 da NR 15, 58,5 
ppm (partes por milhão), e também exposição a IBUTG acima dos limites 
de tolerância estabelecidos nos Quadros 1 e 2 do Anexo 3 da NR 15. Foram 
identificadas concentrações de CO de até 200 ppm junto às ventaneiras 
dos altos-fornos e de até 300 ppm entre glendons. 

As empresas A e B tiveram as atividades dos forneiros/ajudantes de 
forneiros interditadas, face ao grave e iminente risco ocasionado pela 
exposição ao CO. 

As empresas A e E já tinham sido notificadas e/ou autuadas sobre 
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irregularidades em relação a itens das NR 7 e 9, em agosto de 2008 e maio 
de 2005, respectivamente.

As NRs 9 e 13 tiveram maior número de ocorrências, conforme as 
Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 – Resultado da ação fiscal por empresa em relação à NR 9

Empresa                      A B C D E

N.º de autos de infração 4 1 1 2 1

N.º de itens notificados         ---       --- 5 1 2

N.º de itens regularizados     --- 4        ---        ---       ---

Tabela 3 – Resultado da ação fiscal por empresa em relação à NR 13

Empresa                      A B C D E

N.º de autos de infração        --- 8 2 7 5

N.º de itens interdição 4        ---       --- 3 2

N.º de itens notificados 6        --- 1        ---        ---

N.º de itens regularizados     10       --- 3        --- 1

Fonte: Relatórios de Inspeção do SFIT/MTE, 2010/2011.

Fonte: Relatórios de Inspeção do SFIT/MTE, 2010/2011.

Em relação a cada NR, foram obtidos os resultados constantes da 
Tabela 4. Em relação a cada empresa auditada, foram obtidos resultados 
constantes na Tabela 5.

As cinco empresas auditadas foram autuadas em relação a itens das 
NRs 7, 9, 13 e 14. Todas também foram autuadas ou notificadas por des-
cumprimento de itens da NR 10 e NR 12.

Não ocorreu o reconhecimento adequado dos agentes ambientais no 
PPRA, como alguns então deixaram de ser avaliados. Em consequência, 
não foram os mesmos levados em conta quando da elaboração e imple-
mentação do PCMSO. 

Consultando o sistema informatizado SFIT, verificou-se que as em-
presas B e D foram fiscalizadas pela primeira vez, pois tinham arrendado 
o estabelecimento industrial fazia poucos meses.  A empresa C nunca 
havia sido fiscalizada em relação à SST e retornava de inatividade fazia 
poucos meses. 
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Algumas empresas realizaram as avaliações das concentrações de CO, 
por amostragem direta, com carboxímetros sem calibração após alguns 
anos de uso, o que prejudicou a confiabilidade dos resultados obtidos. 
Além disso, os resultados das concentrações de CO obtidos durante a 
auditoria fiscal foram sempre superiores àqueles lançados em planilhas 
de monitoramento por componentes do Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) ou dos valores 
constantes no PPRA. 

Tabela 4 – Resultados da Auditoria Fiscal do Trabalho por NR

NR

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
23
24
25
26
33

Total

N.º de autos 
infração

---
---
4
3
19
2
9
5
---
3
22
8
1
6
2
---
1
1
1
1
88

N.º itens 
notificados

3
---
1
2
1
3
8
10
3
7
1
4
---
3
3
---
2
1
---
1
53

N.º itens 
interdições

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
9
---
2
---
---
---
---
---
---
---
11

N.º itens 
regularizados

---
2
---
---
---
---
4
---
---
---
12
---
1
---
---
1
---
---
---
---
20

Fonte: Relatórios de inspeção do SFIT/MTE, 2010/2011.

As avaliações de poeira respirável contendo sílica livre cristalina e de 
poeira de carvão vegetal, conforme citado no PPRA das empresas audi-
tadas, não foram realizadas conforme estabelecem a Norma de Higiene 
Ocupacional n.º 8 da Fundacentro e os métodos de avaliação do National 
Institute for Occupational Safety and Health (Niosh). As maiores falhas 
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foram referentes ao volume mínimo a ser amostrado e ao número de 
amostras de acordo com o tamanho do grupo homogêneo de exposição 
definido pela empresa.

Tabela 5 – Resultados da Auditoria Fiscal do Trabalho por empresa

Empresa

A
B
C
D
E

Total

N.º de autos 
infração

19
23
11
20
15
88

N.º itens 
notificados

1
1
26
14
11
53

N.º itens 
interdições

5
1
---
3
2
11

N.º itens 
regularizados

11
6
2
---
1
20

Fonte: Relatórios de inspeção do SFIT/MTE, 2010/2011.

Observou-se que as empresas não implementaram medidas estabele-
cidas em NRs alteradas recentemente, como a NR 12. As zonas de perigo 
de máquinas e transmissões de força ainda continuavam desprotegidas, 
ou protegidas com dispositivos sem categoria de segurança. Não ocorreu 
a determinação dos perigos e a avaliação dos riscos.  

Nenhuma empresa apresentou prontuário de instalações elétricas 
conforme estabelecia a NR 10. Os quadros elétricos se encontravam mal 
conservados, sem identificação de circuitos e geralmente com as portas 
abertas, as emendas de cabos elétricos improvisadas e, em alguns casos, 
estes foram vistos sobre vias onde circulavam pessoas e veículos pesados, 
sendo grande o risco de um curto-circuito e de choque elétrico. Alguns 
transformadores elétricos localizavam-se em áreas de fácil acesso a qual-
quer trabalhador. 

Foram verificadas falhas na conservação da ventilação local exaustora 
nos prédios de descarga de carvão vegetal, das instalações dos glendons e 
dos altos-fornos, dos vasos sob pressão, dos guarda-corpos e das passa-
relas nas plataformas dos alto-fornos. Todas essas instalações dependem 
de investimentos das empresas para conservá-las. Alguns sistemas de 
exaustão eram muito antigos e não passavam por avaliação periódica a 
fim quantificar a eficácia dos mesmos. 

Verificou-se ainda que os canais de corrida de ferro-gusa e de escória 
não estavam protegidos, sem sinalização de alerta do perigo, sendo alto o 
risco de queda no seu interior. Em 2011, ocorreu um acidente grave em 
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uma das empresas estudadas em que  o trabalhador se desequilibrou e 
caiu com as duas pernas dentro da bica de ferro-gusa no momento de 
uma corrida. As duas pernas do trabalhador tiveram de ser amputadas. 

Quatro empresas foram interditadas, duas por exporem seus trabalha-
dores à concentração de CO acima de 58,5 ppm e as outras por possuírem 
vasos sob pressão em desacordo com o preconizado na NR 13, situações 
caracterizadoras de risco grave e iminente. 

O número de autos lavrados variou em relação às NRs de acordo com o 
perfil da equipe fiscal. As fiscalizações que contaram com AFT especialista 
em medicina do trabalho tiveram mais autuações nas NR 7 e 17, que se 
relacionam mais às questões de saúde dos trabalhadores. Quando a equipe 
foi composta somente por auditores com especialização em engenharia de 
segurança do trabalho, a auditoria teve maior enfoque em relação às normas 
NRs que tratam de máquinas e equipamentos, como as NR 12, 13 e 14.

O resultado também variou de acordo com a situação encontrada em 
determinada empresa, havendo ocasiões em que, diante de várias irregu-
laridades referentes a uma determinada NR, deixou-se de auditar itens de 
outras para priorizar situações caracterizadoras de risco grave e iminente. 

O número de itens regularizados durante a ação fiscal foi pequeno, 
pois as empresas não conseguiam regularizar a situação dentro do período 
da fiscalização. As irregularidades apontadas, na sua maioria, requeriam 
ações de médio e longo prazo, como instalação de guarda-corpos, proteção 
de transmissões de força, avaliações ambientais, produção de relatórios 
de inspeção de vasos sob pressão, não sendo possível a implementação 
destas durante a ação fiscal. Em função do cumprimento de que tem de 
ser atingidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, dentre elas “número de 
empresas fiscalizadas”, tornou-se necessário o encerramento da ação fis-
cal, sendo que a regularização do ambiente de trabalho somente poderia 
ser verificada em uma próxima auditoria.  

5  Discussão

Em um estudo sobre segurança e saúde nos setores metalúrgico e 
metal-mecânico no ano de 2007, Silva e colaboradores (2011) observaram 
nos estados brasileiros, em relação à incidência de acidentes do trabalho 
típicos, semelhante tendência ao encontrado em 2004, 2005 e 2006. O 
Brasil obteve 44,5 e 32,4 para o coeficiente, respectivamente nas indústrias 
metalúrgica (CNAE 24) e metal-mecânica (CNAE 25-28-29-30), valores 
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acima do encontrado na indústria (24,0). Em relação ao coeficiente de 
mortalidade por acidentes do trabalho, a metalurgia (CNAE 24) deve ser 
considerada setor prioritário em SST no Brasil, pois apresentou índice de 
14,1 contra 12,1 da indústria durante 2007.  

Sakata, Bozola e Cabrelon ([20--?]), estudando os riscos para os tra-
balhadores do setor metalúrgico, apontam que os existentes na operação 
do alto-forno são como suas operações, os mais variados. Para os autores:

Riscos físicos como radiações não ionizantes, principalmente na 
operação dos queimadores e saída de gusa, além da temperatura 
e do ruído ensurdecedor das ventaneiras. O monóxido de carbono 
presente em todas as correntes de gases de dentro e exauridas 
do alto forno é um risco químico que deve ser constantemente 
monitorado, assim como, em menor quantidade, gases contendo 
enxofre, mas que são muito mais tóxicos. Não obstante é impor-
tante ressaltar os riscos provenientes de operações de manutenção 
externa ou interna no alto forno, como troca de refratários, que 
além de envolverem trabalhos em ambiente confinado expõe os 
trabalhadores a poeira desses materiais. O mesmo deve ser dito 
da poeira da escória de alto forno, que contém dentre outros 
elementos sílica, alumina e óxido de cálcio.

A crise econômica mundial, iniciada em 2008 e com reflexos até os dias 
atuais, afetou a produção de ferro-gusa nacional. Em 2007, as usinas do 
estado empregavam direta e indiretamente 50 mil trabalhadores e a produção 
chegou a 5,5 milhões de toneladas. Em 2011, elas empregaram menos da 
metade de trabalhadores e a perspectiva era fechar o ano com 3,5 milhões de 
toneladas, segundo estimativa do sindicato patronal. (SINDIFER, 2011) Com 
a diminuição dos lucros, trabalhadores foram demitidos e os que ficaram 
tiveram a carga de trabalho aumentada, isto é, poucos passaram a fazer o 
trabalho de muitos. Tal fato acabou por contribuir para o aumento das taxas 
de mortalidade e de letalidade de 2008 para 2009 nesse setor produtivo.  

Contudo, com 20 montadoras de veículos instaladas no país, a pers-
pectiva é de crescimento para o setor guseiro nos próximos anos, segundo 
a Associação Brasileira da Indústria de Fundição (ABIFA). (SINDIFER, 
2011) As siderúrgicas dos Estados Unidos, que sempre foram o principal 
cliente das siderúrgicas mineiras, também retomaram as encomendas. 
Faz-se então necessária, com a religação de fornos abafados, a retomada 
dos investimentos para a modernização das instalações do parque guseiro 
e, consequentemente, melhorar as condições de trabalho.

Com relação ao corpo de AFTs e segundo o setor de pessoal da SRT/MG, 
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o número de AFTs em Minas Gerais cresceu de 297, em 2000, para 312, em 
2010, um aumento de 5,05%. Por outro lado, o número de trabalhadores 
formais no estado de Minas Gerais cresceu de 2.803.450, em 2000, para 
4.646.891, em 2010, um aumento de 65,7%. (BRASIL, 2010b) Constata-
-se assim que o número de AFTs não acompanhou proporcionalmente o 
número de trabalhadores formais no estado. 

 Quanto a esse aspecto, Santos (2011) aponta que, de acordo com re-
comendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e tendo em 
vista a fase de desenvolvimento econômico do Brasil (país em processo de 
industrialização), é necessário um inspetor do trabalho para cada grupo 
de 15 mil trabalhadores. Considerando-se a população-alvo da auditoria 
fiscal, a proporção em 2008 era de cerca de 18.470 trabalhadores para 
cada AFT em atividade (em dezembro de 2008, eram 3.113). Embora a 
carência de servidores não seja tão grande quanto em outros órgãos do 
aparelho de estado, no ponto de vista dos autores, o número adequado 
deveria estar em torno de 4 mil AFT.

Com o aumento do número de NRs de SST e com a alteração significa-
tiva do texto de algumas, necessitam os AFTs de constante capacitação, 
o que não vem ocorrendo. 

Sobre este aspecto, Santos (2011, p. 62-63) salienta:

Constata-se também uma significativa redução na quantidade 
e abrangência dos treinamentos específicos para a área de SST, 
tanto para atualização dos mais antigos como para qualificação 
dos novos AFTs, principalmente daqueles sem formação específica 
na área. Foi levantada inclusive a proposta de se reconstruir a 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, distinta da SIT, 
conforme era a configuração do MTE antes de agosto de 1999.

O reduzido número de auditores dificulta a Auditoria Fiscal do Trabalho 
a desempenhar de forma eficaz as tarefas que lhe são atribuídas, tanto 
qualitativamente como quantitativamente, na busca do cumprimento da 
legislação de segurança e saúde no trabalho, com prejuízos para toda a 
classe trabalhadora.   

6  Conclusão

A análise da situação apresentada buscou unir o conhecimento teórico 
ao que se observou nos ambientes de trabalho. 
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Verifica-se nas empresas produtoras do ferro-gusa auditadas um 
sucateamento dos estabelecimentos industriais. Não ocorreu por parte 
das empresas investimento capaz de atender o preconizado nas normas 
NRs de SST do MTE. Conforme apontado neste estudo, inúmeros são 
os agentes ambientais existentes em um parque siderúrgico e, se não 
forem tomadas atitudes que realmente mudem os ambientes de traba-
lho, continuarão os trabalhadores sujeitos a acidentes e doenças que 
poderiam ser evitados.  

Verifica-se ser necessário implantar sistemas de gestão de SST nas 
empresas desse setor econômico, de forma a integrar as ações produtivas 
àquelas destinadas a preservar a saúde e a integridade física dos traba-
lhadores. 

As empresas de uma mesma região podem trocar informações sobre 
experiências bem sucedidas e se unir com o fim de implementar ações no 
campo da SST, sendo que, quando contratados serviços para um número 
maior de empresas, pode-se obter uma redução nos custos.   

Observa-se que o poder público falhou em relação às empresas pro-
dutoras de ferro-gusa, pois durante vários anos as mesmas não foram 
fiscalizadas regularmente, principalmente, pelo reduzido corpo fiscal pre-
sente nas GRTEs da região centro-oeste de Minas Gerais, sendo necessário 
aumentar o quadro de AFTs nessas regionais, assim como a capacitação 
contínua dos auditores fiscais. 

Por outro lado, as diferentes condutas tomadas pelos auditores fis-
cais verificadas durante as auditorias, face a sua especialização, im-
portam na necessidade de se constituírem equipes multiprofissionais 
quando da realização de auditorias complexas como as realizadas no 
setor siderúrgico.

Finalmente, ações fiscais com a estratégia de utilização de notifica-
ções coletivas, quando várias empresas são notificadas ao mesmo tempo 
para adequar seus ambientes de trabalho ao estabelecido nas normas 
NRs, podem ser uma ferramenta alternativa para fazer frente ao reduzido 
quadro fiscal. Os sindicatos de trabalhadores e de empregadores podem 
fazer constar em seus instrumentos coletivos de negociação cláusulas 
para a promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Também 
se faz necessária ações interinstitucionais, envolvendo MTE, Ministério 
da Saúde, Previdência Social, Fundacentro e universidades, a fim de im-
plementar de forma mais eficaz políticas públicas de segurança e saúde. 
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AUDITORIA EM BANCO DE HORAS NAS 
EMPRESAS DO RAMO HOTELEIRO DO LITORAL 
NORTE DA BAHIA: UMA REALIDADE DE 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS 
TRABALHADORES

Guilherme Lobo Araripe1       
Lidiane de Araújo Barros2 

Resumo: Este artigo científico abordará o instituto do banco de horas a partir 
da fiscalização em empreendimentos do ramo hoteleiro do Litoral Norte do 
estado da Bahia. A partir da análise da utilização do referido instituto nas 
empresas fiscalizadas, constatou-se o pleno descumprimento da legislação 
que rege o banco de horas, além da não observância de princípios basilares 
da legislação trabalhista, principalmente os de garantia da saúde do traba-
lhador. A descaracterização dos bancos de horas das empresas fiscalizadas 
teve como repercussão autos de infração dos atributos jornada, não paga-
mento integral de verbas salariais e, por conseguinte, não consideração das 
horas extras e descanso semanal remunerado sobre horas extras na base 
de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Palavras-chave: Jornada. Banco de horas. Descaracterização.

Abstract: This scientific paper will approach time-based currency as from 
supervising in hotel branch enterprises in north coast of Bahia. It started 
from the application of related instrument analysis in supervised compa-
nies and it was verified an absolutely noncompliance of the law that rules 
the time-based currency, also the non-compliance of the basic principles 
of labor law, mainly those which guarantees worker’s health. Time-based 
currency mischaracterization of supervised companies had as repercussion 
tax assessments of journey attributes, non-payment of whole salary budget 
and, therefore, disregard of overtime and remunerated weekly rest above 
overtime based on Guarantee Fund for Employees. 

Keywords: Journey. Time-based currency. Mischaracterization.

Resumen: Este artículo científico abordará la institución del banco de horas 
a partir de la inspección en emprendimientos del ramo hotelero del Litoral 

1 Auditor Fiscal do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho em Camaçari, Bahia. Especialista em Direito do 
Trabalho e Direito Processual do Trabalho.

2 Auditor Fiscal do Trabalho em Camaçari, Bahia. Especialista em Direito Público e Eleitoral.
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Norte del estado de Bahía. A partir del análisis de la utilización del referido 
instituto en las empresas inspeccionadas, se constató el pleno incumpli-
miento de la legislación que rige el banco de horas, además de la falta de 
observancia de principios basilares de la legislación laboral, principalmente 
los de garantía de la salud del trabajador. La caracterización errónea de los 
bancos de horas de las empresas fiscalizadas tuvo como repercusión actas 
de infracción de los atributos jornada, incumplimiento en el pago integral 
de salarios y, por consiguiente, la no consideración de las horas extras y 
descanso semanal remunerado sobre horas extras con base de cálculo del 
Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS).
 
Palabras-clave: Jornada. Banco de horas. Caracterización errónea.

1 Introdução

O Litoral Norte do estado da Bahia é composto por diversas praias 
com grande apelo turístico e amplamente exploradas pelas empresas do 
ramo hoteleiro, muitas vezes multinacionais. Nesse contexto, destaca-se a 
existência de diversos resorts em toda a sua extensão, os quais se valem do 
instituto do banco de horas como método de gestão da jornada de trabalho 
dos empregados e alternativa ao pagamento de horas extraordinárias, tendo 
em vista as peculiaridades do setor.Importante destacar que a atividade 
de hotelaria tem por característica a sazonalidade, com períodos deno-
minados de alta e baixa estação. Essa realidade é um campo fértil para 
utilização do sistema de compensação de jornada. No entanto, no caso das 
empresas fiscalizadas, o que se verificou foi a utilização indiscriminada e 
abusiva do instituto, sem qualquer compromisso em respeitar as balizas 
determinadas pela legislação trabalhista, de forma a atender apenas os 
interesses da categoria econômica. 

Assim, no presente trabalho, procedeu-se a uma digressão teórica dos 
principais aspectos relacionados à importância da jornada e períodos de 
repouso no Direito do Trabalho, além dos fundamentos do instituto do 
banco de horas, apresentando como é tratado pelo ordenamento nacional, 
analisando-se os requisitos necessários para sua validação e as consequ-
ências decorrentes do seu desvirtuamento.

Por fim, ainda é realizada uma exposição dos principais aspec-
tos que foram examinados em ações fiscais da Inspeção do Trabalho 
promovidas pela Gerência Regional do Trabalho em Camaçari/BA em 
que foi enfrentada a problemática do emprego irregular do sistema de 
banco de horas.  
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2  Jornada de trabalho e períodos de descanso

Tanto como em qualquer outro aspecto da vida, o decurso do tempo 
é fator extremamente relevante para as relações de trabalho, mormente 
no que concerne a duração da jornada obreira. Fundamental para o tra-
balhador, tendo em vista que, em regra, este despende a maior parte de 
sua vida produtiva em seu emprego, utilizando sua energia para poder 
conseguir seu sustento e tentar tornar realidade seu projeto de vida. Na 
perspectiva diametralmente oposta, relevante para a empresa, que, na 
visão de mundo capitalista, busca potencializar sua produção, o que, 
abstraindo-se outras variáveis, aumentará sua lucratividade. Com esse 
intuito, procura formas de extrair o máximo proveito dos fatores de pro-
dução, dentre eles, o trabalho humano.

Nesse contexto, a jornada de trabalho, que é entendida como período 
diário em que o trabalhador efetivamente presta serviços ao empregador 
ou fica à sua disposição (Art. 4º, Consolidação das Leis do Trabalho) 
tem sido objeto ao longo dos tempos da disputa entre capital e trabalho. 
Desde o início da Revolução Industrial, em que houve a migração dos 
trabalhadores do campo se concentrando nos centros urbanos, quando 
ainda não havia uma legislação de proteção ao trabalho, as jornadas de 
trabalho chegaram a ultrapassar as 16 horas de trabalho, não respeitando 
sequer mulheres e crianças.3  No entanto, com a evolução da organiza-
ção da classe trabalhadora e reconhecimento dos direitos sociais, além 
dos diversos embates entre capital e trabalho, o Estado não teve outra 
alternativa a não ser tomar para si a tarefa de frear o ímpeto empresa-
rial de exploração do trabalhador, ingerindo-se na relação empregatícia, 
estabelecendo limites à jornada de trabalho e determinando períodos de 
descanso obrigatórios para os trabalhadores. Atualmente, a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) garante como direito dos trabalhadores uma 
jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, 
excetuando-se profissões específicas cujos casos estão previstos em legis-
lação especial. Outras limitações também são impostas pelo ordenamento 
nacional aos períodos de prestação de serviço, principalmente no que 
concerne aos interregnos de descanso reservados ao trabalhador, como 

3 Arnaldo Süssekind (2010, p. 8) afirma que, após a Revolução Francesa, com o liberalismo-econômico adota-
do, a exploração do trabalhador ficou facilitada. Apesar da utilização cada vez maior da máquina, o desempre-
go cresceu, ocorrendo um retrocesso em que habitualmente a duração normal do trabalho totalizava 16 horas 
diárias e, para complementar o orçamento da família, mulher e criança tiveram que ingressar no mercado de 
trabalho. 
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nos casos de intervalo intrajornada de uma hora (Art. 71, Consolidação 
das Leis do Trabalho) para jornadas superiores a seis horas, descanso 
semanal de pelo menos 24 horas consecutivas, intervalo interjornada de 
pelo menos  11 horas (Art. 66, Consolidação das Leis do Trabalho), além 
de férias anuais de 30 dias (Art. 130, Consolidação das Leis do Trabalho), 
restringindo-se aqui a elencar os mais relevantes. A imposição dessas 
balizas à jornada de trabalho tem fundamento no respeito aos limites da 
capacidade física e psicológica dos trabalhadores, vistos não mais como 
mero instrumento para se alcançar o lucro, mas como pessoas detentoras 
de dignidade, possuidoras de garantias mínimas que se espraiam inclusive 
em suas relações profissionais. Impõe-se, dessa forma, obrigações que 
devem ser respeitadas pelos empregadores. Nessa conjuntura, realizam-
-se princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, como o do valor 
social do trabalho, da dignidade da pessoa humana,4  não se olvidando do 
princípio trabalhista matriz, o princípio da proteção. É reconhecido, assim, 
ao empregado o direito a ter o tempo necessário para o devido repouso, 
de forma a possibilitar também que fomente suas relações familiares e 
sociais, além do desenvolvimento de um projeto de vida.Nesse diapasão, 
o direito ao descanso, ou o direito a limitação da jornada de trabalho, é 
reconhecidamente um direito fundamental dos trabalhadores, que foi 
conquistado historicamente com muitos sacrifícios pela classe obreira.  
Nas lições de Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 768): 

Outro direito fundamental do trabalhador é o direito ao descanso. 
O tempo livre permite ao homem o desenvolvimento integral 
da sua personalidade quando se dedica a outras atividades 
diferentes do trabalho profissional e que lhe facilitem o conví-
vio familiar, com amigos, horas de entretenimento, estudos, 
convivência religiosa, prática desportiva, leitura de jornais e 
revistas, passeios, férias e tudo o que possa contribuir para a 
melhoria da sua condição social. 

Ademais, além do aspecto social atrelado ao direito de descanso elen-
cados acima, há também que se falar no fundamento biológico, já que a 
submissão do trabalhador a jornadas exaustivas traz repercussões para 
sua saúde física e mental. Vale dizer, a exploração do trabalho além dos 

4 Melo nos ensina que “A dignidade humana é um valor moral e espiritual inerente à pessoa humana, o qual se ma-
nifesta na autodeterminação consciente e responsável da própria vida”. Prossegue elucidando sua relação com os 
direitos fundamentais, afirmando que se consubstancia “na pretensão ao respeito por parte dos demais indivíduos 
da coletividade aos direitos fundamentais da pessoa integrante de uma coletividade”. (MELO, 2013, p. 66)
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limites gera fadiga, estresse, cansaço, dentre outros adoecimentos de 
ordem ergonômica.

As normas relativas à jornada de trabalho, assim, têm reconhecidamente 
natureza de normas de ordem pública,5  portanto imperativas, uma vez 
que estão intrinsecamente relacionadas questões de saúde e segurança 
do trabalho, podendo afetar diretamente a higidez física e mental do tra-
balhador.6  Observa-se a importância do tema, dentre outras razões, pela 
direta relação entre o aumento da jornada de trabalho e o recrudescimento 
dos acidentes de trabalho e doenças profissionais.7 

Excepcionalmente, a jornada de trabalho padrão pode ser acrescida 
limitadamente de horas suplementares, em regra até duas horas diárias, 
conforme artigo 59, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), desde 
que seja firmado um acordo escrito entre empregado e empregador ou 
mesmo por negociação coletiva. Não houve preocupação do legislador na 
imposição de nenhuma justificativa empresarial como requisito para que o 
empregado pudesse ser submetido a essas horas suplementares, embora, 
em contrapartida, o empregador tenha passado a ser obrigado a despender 
um gasto monetário maior em retribuição a esse labor extraordinário. 

Em razão desse acréscimo à jornada de trabalho padrão, o empregado 
faz jus a um adicional no salário, conhecido como o adicional de horas 
extraordinárias, que o retribui em razão de estar submetido à situação 
que lhe é prejudicial, devendo ser quantitativamente de no mínimo mais 
50% (cinquenta) do valor da hora normal de trabalho, conforme artigo 7º, 
XVI, CF/88.  Mesmo com a possibilidade de “compra” pelo empregador 
desse labor suplementar, não se pode esquecer de que deve ser observado o 
limite inderrogável de duas horas extraordinárias por jornada de trabalho, 
além do respeito a todos os demais repousos legalmente previstos, como 
intervalo intrajornada, intervalo entre jornadas etc. Assim, mesmo que, 

5 A própria Súmula n.º 437 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em seu inciso II, não deixa dúvidas sobre a 
natureza de ordem pública dos descansos, em razão de sua natureza de norma de higiene, saúde e segurança do 
trabalho, principalmente no que concerne ao intervalo intrajornada: “II – É inválida cláusula de acordo ou con-
venção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui 
medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 
7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.” 

6 Melo engloba no conceito de meio ambiente de trabalho o local de trabalho, como também os instrumentos de 
trabalho, o modo de execução das tarefas e a maneira como o trabalhador é tratado pelo empregador ou tomador 
de serviços e pelos próprios colegas de trabalho. (MELO, 2013, p. 29) Continua, reconhecendo que “o meio 
ambiente de trabalho adequado e seguro é um direito fundamental do cidadão trabalhador (lato sensu)”. (MELO, 
2013, p. 32)

7 Cláudio Mascarenhas Brandão compreende que o excesso de trabalho é um fator de incremento dos riscos ocupa-
cionais. Ainda, alerta para a habitual omissão em se apontar nos mapas de risco o trabalho extraordinário como con-
dição perigosa capaz de reduzir o desempenho e a atenção necessária à execução do trabalho. (BRANDÃO, 2009)
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ao ultrapassar o limite suplementar legal, o empregador remunere esse 
período, cometerá ilícito, pelo menos no âmbito administrativo, sujeitan-
do-se também às sanções legais. 

No entanto, a legislação prevê exceções à obrigatoriedade do pagamento 
das horas extraordinárias, isentando o empregador desse custo em casos 
como o da compensação de jornada semanal e banco de horas, também 
conhecido como sistema de compensação anual. O sistema de banco de 
horas tem previsão legal no §2º do artigo 59 da CLT. Observe-se que essas 
situações (compensação semanal e banco de horas) são exceções dentro 
de situação já exceptiva, devendo a empresa adotar todas as cautelas em 
sua utilização e de forma que traga efetivo benefício ao trabalhador, ten-
do-se em vista que qualquer abuso na utilização desses institutos tem o 
condão de aviltar as condições ambientais de trabalho.

3  Do Sistema de Banco de Horas ou Compensação Anual

Em algumas situações, como ocorre na temática da jornada de trabalho, 
o legislador constitucional abre espaço para que os atores sociais amoldem 
as rígidas normas de proteção trabalhistas às suas necessidades específicas, 
por meio do fenômeno que ficou conhecido como flexibilização. A flexibili-
zação heterônoma da jornada de trabalho tem fundamento constitucional 
no artigo 7º, XIII, da CF/88 e infraconstitucional no art. 59, §2º da CLT. 

Nessa conjuntura, possibilitou-se a implementação do sistema de com-
pensação de jornada. Originalmente, por meio da compensação de jorna-
das, foi permitido que dentro da carga de trabalho semanal, o excesso de 
trabalho em um dia, respeitado o total máximo de 10 horas diárias, fosse 
abatido em outro dia da semana sem o pagamento do adicional legal. No 
sistema de compensação, também não se pode ultrapassar o limite sema-
nal de 44 horas de trabalho nem o de 10 horas diárias. É um instrumento 
muito utilizado por algumas categorias, como ocorre na construção civil, 
em que há o costume, em determinadas localidades, de se elevar a jornada 
de trabalho de segunda à sexta para que não haja trabalhos aos sábados.8  

Ademais, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) entende, de acordo com 
o inciso I do enunciado de sua Súmula 85, que a compensação semanal 
tem como requisito formal um acordo individual escrito, acordo coletivo 
ou convenção coletiva. 

8 O TST é receptivo a algumas formas de compensação especiais, como à semana espanhola (OJ 323, SDI-1), 
permitindo-se o labor de 40 horas em uma semana e de 48 horas em outra por meio de compensação.
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Contudo, com o advento da Lei n.º 9.601/98 e posteriormente com a 
Medida Provisória n.º 2.164-41/01, o sistema de compensação que tinha 
originalmente como limite a semana pôde ser estendido até o período de 
um ano, conforme se extrai do artigo 59, §2º da CLT. Tal modelo tem sido 
denominado de banco de horas. Por meio do banco de horas, o trabalha-
dor pode ser submetido à sobrejornada, respeitado o limite máximo de 
10 horas diárias, sem a contraprestação adicional correspondente, desde 
que o acréscimo total de trabalho seja totalmente compensado dentro de 
um período de até um ano, respeitando-se, outrossim, o limite da soma 
das jornadas padrões convencionadas dentro do intervalo predefinido pelo 
instrumento coletivo.

O sistema de banco de horas, com efeito, desde sua origem é objeto 
de diversas críticas, uma vez que, para alguns, teria autorizado o labor 
extraordinário por delongados períodos consecutivos, mesmo que superio-
res ao lapso semanal, com indiscutível capacidade de afetar a saúde dos 
trabalhadores. Essa sistemática, tendo em vista sua potencialidade lesiva,9  
concebida para uma época de crise, só é aceita pelo ordenamento jurídico 
quando preenchidos determinados requisitos e desde que em benefício do 
trabalhador.Não sendo obedecidos os requisitos constitucionais e legais, 
entende-se nula sua implementação.10 

Os requisitos básicos para a válida e regular implementação do 
banco de horas, extraídos das diretrizes legais e constitucionais e dos 
valores imanentes da ordem jurídica trabalhista, entende-se consistir 
fundamentalmente em: 1) aprovação do banco de horas em Acordo ou 
Convenção Coletiva de Trabalho; 2) limitação da jornada máxima de 10 
horas diárias; 3) compensação total das horas suplementares dentro do 
período previsto para o banco de horas (legalmente até o máximo de um 
ano, podendo esse prazo ser reduzido por meio de negociação coletiva), 

9 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DE BANCO DE HORAS - AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA Não se impõe uma coisa apenas alegando que é melhor para o outro. No caso, a negociação coletiva 
é uma exigência que não pode ser relegada, nem mesmo sob o argumento de que a norma imposta é melhor para 
o empregado. O próprio surgimento histórico de banco de horas foi fruto de negociação coletiva, que depois 
passou a ser incorporado na CLT. Ainda que se pudesse questionar a possibilidade de o banco de horas ser uni-
lateral, devido a redação do § 2º do art. 59 da CLT, o atual entendimento do TST não deixa margem de dúvida, 
especialmente com a introdução do inciso V na Súmula 85 do TST. No mais, todo mundo sabe que os bancos de 
horas são prejudiciais aos empregados, e foi permitido pela lei numa conjuntura de desemprego em que era fo-
mentada a flexibilização. Ao que parece, a conjuntura é outra e a Ré é uma empresa sem dificuldade econômica. 
(TRT-1 - RO: 00014887720125010046 RJ, Relator: Ivan da Costa Alemão Ferreira, Data de julgamento: 23 de 
setembro de 2014, Nona Turma, Data de publicação: 29 de setembro de 2014).

10  É o que se pode depreender da lição de Maurício Godinho Delgado, quando analisa os limites da flexibilização: 
“O desrespeito aos limites legais e constitucionais impostos à flexibilização autônoma trabalhista conduz à inva-
lidade da respectiva cláusula inserida no instrumento coletivo negociado”. (DELGADO, 2016, p 68)
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de modo que não se exceda, no período máximo definido, à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas; 4) controle efetivo individual 
pelo empregador dos lançamentos realizados no banco de horas de cada 
trabalhador com ampla disponibilidade para que o trabalhador possa 
acompanhar a apuração do saldo e comunicação prévia da realização das 
horas extraordinárias e dos períodos de compensação; 5) proibição de 
realização de horas extras habituais e observância das demais normas 
cogentes acerca duração do trabalho e períodos obrigatórios de repouso 
do trabalhador.

Inicialmente, a compensação anual só é permitida quando encetada 
mediante a aprovação do sindicato operário respectivo, conforme ex-
pressa redação do §2º do artigo 59 da CLT, seja por meio de Convenção 
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho, entendimento sedimentado pelo 
TST no inciso V da sua Súmula n.º 85.11  Com efeito, tendo em vista a 
disparidade de forças entre o empregado individualmente considerado e 
o empregador, razão de ser do princípio da proteção na seara trabalhis-
ta, indispensável se torna a intermediação sindical para que o instituto 
não seja utilizado unicamente em benefício do empregador e sem levar 
em conta os interesses dos trabalhadores. O banco de horas, conforme 
todos os demais institutos trabalhistas, deve levar em consideração que 
o Direito do Trabalho tem como finalidades a melhoria das condições 
de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica12  e conse-
quentemente das condições sociais da classe trabalhadora, em tendência 
de contínua expansão.13  Não é um instrumento que atende apenas aos 
interesses do empregador, mas deve também trazer vantagens para o 
trabalhador, possibilitando que as normas trabalhistas efetivamente 

11 EMENTA: CLT, ART. 59, § 2º. JORNADA SUPERIOR A DEZ HORAS.  NORMA COLETIVA. FIXAÇAO 
DE COMPENSAÇAO NA PRÓPRIA SEMANA. INVALIDADE DO BANCO DE HORAS. O § 2º do art. 
59 da CLT prevê que a validade do regime de compensação de jornada extraordinária, sob a forma de banco 
de horas, pressupõe negociação coletiva, acordo ou convenção, prazo máximo de um ano para compensação e 
limite de dez horas diárias. Por isso, a comprovação de que o reclamante trabalhava em jornadas muito superio-
res a tal limite invalida o banco de horas. Além disso, a convenção coletiva anexada aos autos, em sua cláusula 
nona, permite a compensação apenas dentro da própria semana em que foi extrapolado o limite legal. Assim, se 
a compensação não se verificar dentro da própria semana trabalhada e sem extrapolação do limite de quarenta 
e quatro horas semanais, como é o caso dos autos, restam devidas as horas extras. Recurso ordinário a que se 
nega provimento. (TRT-13 - RO: 131393 PB 00409.2011.002.13.00-9, Relator: Edvaldo de Andrade, Data de 
julgamento: 7 de março de 2012, Tribunal Pleno, Data de publicação: 7 de março de 2012). 

12 Maurício Godinho Delgado entende que tal função realiza o “[...] fundamental intento democrático e inclusivo 
da desmercantilização da força de trabalho no sistema socioeconômico capitalista”. Dessa forma, limita a atua-
ção das forças de mercado na regência da oferta e da administração do labor humano. (DELGADO, 2016, p. 50)

13 Alice Monteiro de Barros identifica, entre as características do Direito do Trabalho, a sua tendência in fieri, ou 
seja, a ampliação crescente, que ocorre no tocante à extensão pessoal e intensidade. Nesse segundo caso, no sen-
tido de que a Constituição aumentou os benefícios e criou vantagens para o trabalhador. (BARROS, 2016, p. 70)
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possam se adequar às peculiaridades de cada setor econômico ou de 
uma empresa específica, em proveito mútuo. 

No sistema de banco de horas, a aplicação do princípio matriz da boa-fé 
objetiva, do qual emanam deveres anexos aos contratos em geral, inclusive 
no contrato de trabalho,14  gera entre as partes o dever de informação. 
Dele se extrai a necessidade do empregado dispor de mecanismos para 
acompanhar a evolução do saldo existente no banco de horas. Logo, em 
razão da necessidade de transparência, tem o direito de solicitar a qual-
quer momento a contabilização de seu saldo de horas ao empregador, que, 
deve disponibilizá-lo de imediato ou, por vezes, dentro de um período que 
é determinado no próprio instrumento coletivo.

Nesse mesmo sentido, apesar de não haver previsão legal explícita, 
não se pode deixar de entender indispensável a prévia comunicação pelo 
empregador dos dias em que haverá necessidade de realização de horas 
extraordinárias e de quando serão concedidas as folgas compensatórias. 
A comunicação precedente tem o objetivo de permitir que o trabalhador 
tenha condições de se preparar adequadamente, organizando seus com-
promissos particulares. Por essa razão, algumas Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho têm estabelecido um prazo mínimo para que o 
empregador comunique a necessidade de que o empregado realize horas 
extraordinárias, como também informe o período em que poderá ser pro-
movida a compensação.  

 Não se vislumbra que o banco de horas seja um salvo-conduto do 
empregador para exigir do empregado a qualquer momento o trabalho 
suplementar. Se assim fosse permitido, o empregador poderia deixar para 
informar ao empregado apenas no dia de sua realização, podendo preju-
dicar compromissos de sua vida particular, deixando-o numa situação 
de incerteza permanente. Nesses casos, se consagraria o banco de horas 
variável, que seria aquele que dependeria apenas da demanda e interesse 
do empregador, sem a necessidade de comunicação prévia ao trabalhador 
dos períodos de sobrejornada e de compensação.

 Efetivamente, conforme defende Vólia Bomfim Cassar, o banco 
de horas variável configura ato ilícito, derivando do abuso de direito nos 
termos do artigo 187 do Código Civil. Prescreve a ilustre autora:

 
Em virtude disso, o banco de horas anual variável, quando 

14 Barros entende ainda que se extrai do princípio da boa-fé uma função flexibilizadora dos institutos jurídicos, 
dentre eles o contrato de trabalho, opondo valores éticos a uma interpretação excessivamente positivista do 
ordenamento jurídico, incidindo desde a fase pré-contratual. (BARROS, 2016, p. 126)
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prejudicial ao trabalhador, deve ser considerado como abuso 
do direito – art. 187 do CC, que se equipara ao ato ilícito. O 
empregador tem o direito de efetuar com o seu empregado acor-
do de compensação, ajustado sob a forma de banco de horas. 
Todavia, quando o faz de forma a causar extremo prejuízo ao 
trabalhador, o ato é abusivo. Utilizando-se da interpretação 
conforme a Constituição, deve-se interpretar o art. 59, § 2º, da 
CLT à luz do art. 7º, caput, da CRFB, que determina a extensão 
de outros benefícios ao trabalhador, além daqueles ali previstos. 
A partir daí, fácil é concluir que a utilização deste tipo de banco 
de horas traduz-se em condição menos favorável ao trabalhador, 
desprezando os valores sociais do trabalho humano (art. 1º, IV), 
e joga por terra o princípio da função social do direito. Logo, a 
melhor forma de analisar o comando previsto no art. 59, § 2º, 
da CLT, é sob a ótica do princípio da unidade da constituição 
e da interpretação conforme, para concluir que o banco de ho-
ras, como uma das formas de flexibilização dos direitos dos 
trabalhadores, só pode ser admitido quando em benefício do 
empregado ou quando não lhe causar prejuízo. Se assim não 
o for, o acordo de compensação poderá ser considerado nulo. 
(CASSAR, 2015, p. 536-537) 

 
Nessa linha de raciocínio, para que o banco de horas se coadune 

com as demais normas de proteção ao trabalho, a sua utilização deve 
respeitar os demais limites de jornada previstos na legislação nacional. 
Assim, conforme expressamente previsto no artigo 59, §2º da CLT, deve 
ser observado o limite máximo de 10 horas diárias. Esse dispositivo deve 
ser interpretado em conformidade com a previsão do caput do artigo 59. O 
teto das 10 horas diárias é imposição para aqueles trabalhadores que têm 
uma jornada padrão de oito horas. Em relação aos demais, com jornada 
inferior a oito horas, o limite é de duas horas suplementares. 

Outrossim, os períodos de descanso não podem ser suprimidos na uti-
lização do banco de horas, entendimento que resulta de interpretação que 
leva em consideração o princípio da irrenunciabilidade15  e que respeita a 
própria coerência e integridade do ordenamento trabalhista. O TST já tem 
entendimento sedimentado, conforme já explicitado, que os períodos de 
descanso são normas cogentes porquanto invariavelmente preservam a 

15 Delgado concebe que as normas acerca da duração do trabalho têm natureza imperativa e, em razão disso, a 
renúncia pelo trabalhador a alguma vantagem ou situação atinente à jornada é absolutamente inválida. (DEL-
GADO, 2016, p. 976)
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higidez do trabalhador. Por esse motivo, em regra, não podem ser sequer 
suprimidos ou reduzidos, mesmo com a intervenção sindical.16 

Com base nessas premissas, o TST determina que, por exemplo, a supres-
são, mesmo que parcial, dos intervalos intrajornada, conforme inciso II da 
Súmula 437, e do intervalo interjornada de 11 horas, nos termos da Orienta-
ção Jurisprudencial n.º 355 da SDI-1 e Súmula 110, devem ser indenizadas 
integralmente com o respectivo adicional de horas extraordinárias. Assim, 
um instrumento coletivo que não tem permissivo para reduzir os intervalos de 
descanso, uma vez que é absoluta a presunção de nocividade ao trabalhador, 
também não tem legitimidade para imunizar o empregador do pagamento do 
adicional referente à supressão dos mesmos. Logo, suprimidos os períodos 
de descanso, estes não podem ser inseridos do banco de horas para ulterior 
abatimento, sendo incompatíveis com esse modelo de compensação.

Ademais, a reiteração do desrespeito aos horários destinados ao des-
canso do trabalhador tem o condão de invalidar o banco de horas, pelos 
mesmos pressupostos da invalidação resultante da habitualidade de pres-
tação de horas extraordinárias,17  uma vez que consubstanciam condições 
absolutamente prejudiciais ao trabalhador. Ora, o próprio TST, no que 
concerne ao sistema de compensação semanal, de acordo com o inciso IV 
do enunciado da Súmula 85, concebe que a realização habitual de horas 
extraordinárias descaracteriza o acordo de compensação. Com muito mais 
razão, a utilização reiterada de horas extraordinárias pelo empregador, 
ou a supressão de períodos de descanso, desnatura o permissivo legal 

16  Exceto no caso do intervalo intrajornada, que pode ser reduzido nos termos do Artigo 70, §3º da CLT. No en-
tanto, é necessária a comprovação de que o estabelecimento atende integralmente aos padrões fixados quanto à 
organização dos refeitórios e que os empregados não estejam submetidos à jornada suplementar. Ainda, a Porta-
ria GM MTE 1.095/2010 exige ainda que a possibilidade da redução de intervalo intrajornada esteja previsto em 
instrumento coletivo. Como se vê, há incompatibilidade da diminuição do intervalo intrajornada de uma hora 
com o sistema de banco de horas, já que não pode o trabalhador, nesses casos, ser submetido à sobrejornada.

17 RECURSO DE REVISTA. INVALIDADE DO BANCO DE HORAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Não 
houve o alegado julgamento extra petita, pois o TRT reconheceu a invalidade do sistema de compensação por 
meio de banco de horas baseando-se no excesso de horas extras habitualmente prestadas, tal como alegou o 
reclamante em sua petição inicial. Intactos os dispositivos de lei e da Constituição Federal mencionados pela re-
corrente. Recurso de revista de que não se conhece. INVALIDADE DO BANCO DE HORAS. CRITÉRIO DE 
COMPENSAÇÃO. O deferimento de horas extras ao reclamante ocorreu porque a Corte de origem, com base 
nos documentos juntados aos autos, verificou que foram prestadas horas extras regularmente, além do limite de 
horas previsto nas normas coletivas para compensação (e não pela inobservância dos critérios de compensação, 
como alega a recorrente). Assim sendo, a análise da alegação da recorrente, de que sempre cumpriu o disposto 
nas convenções coletivas de trabalho, implicaria o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado pela Sú-
mula n.º 126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. LIMITA-
ÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS AO ADICIONAL. SÚMULA N.º 85 DO TST. A Súmula n.º 85 do TST 
não foi contrariada, pois, segundo o seu item V, as suas disposições não se aplicam ao regime compensatório 
na modalidade-banco de horas-. Recurso de revista de que não se conhece. (TST - RR: 501001720075200006 
50100-17.2007.5.20.0006, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de julgamento: 09 de novembro de 2011, 5ª 
Turma, Data de publicação: DEJT 18 de novembro de 2011).
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do banco de horas, cuja potencialidade lesiva ao trabalhador é bem mais 
acentuada do que o da compensação semana

Por fim, é obrigatório que, ao final do período estabelecido no instrumento 
coletivo, sendo de no máximo um ano, o trabalhador tenha compensado 
todas as horas extraordinárias que foram realizadas, não podendo ter 
trabalhado mais do que a soma das jornadas semanais desse interregno, 
considerando a semana de trabalho padrão de 44 horas ou outro montante 
menor que tenha sido acordado entre as partes.

Ultrapassado esse limite, abstraindo-se de situações excepcionais, o 
banco de horas também não é válido, de forma que simplesmente o paga-
mento do excedente não convalida o vício. O saldo não deve ser maior que 
zero, sendo aceito o pagamento do adicional de horas extraordinárias em 
alguns casos, como na hipótese do empregado que tenha saldo positivo no 
banco de horas quando e que por algum motivo, antes do termo final, tenha 
se desligado da empresa, como preleciona o preceito do artigo 59, §3º da CLT. 

A consequência da inobservância dos requisitos legais é a não incidência 
da proteção de abstenção de pagamento pelo empregador em relação às 
horas suplementares e seu adicional pertinente. Nesses casos, o trabalhador 
faz jus ao pagamento das horas em sobrejornada acrescido do adicional de 
horas extraordinárias, não se computando as compensações realizadas, 
uma vez que estas não foram validamente implementadas, considerando que 
cabe ao empregador suportar os riscos da atividade que desenvolve,18  além 
do fato de ter submetido do trabalhador a condições adversas de trabalho.

 Nesse sentido é a lição de Maurício Godinho Delgado:
 

Na verdade, o dispositivo inserido no § 3S do art. 59 da CLT, em 
janeiro de 1998, é meramente redundante, já que não pode haver 
dúvida de que qualquer frustração aos requisitos e funciona-
mento regulares do banco de horas produzirá o pagamento da 
jornada em excesso como horas extras (isto é, o principal mais 
adicional). E que o mencionado banco de horas somente existe, 
para o Direito, caso atenda a sua estrita tipicidade legal, uma 
vez que, na qualidade de figura desfavorável, não pode sofrer 
interpretação extensiva. (DELGADO, 2016, p. 994)

18 NULIDADE DO BANCO DE HORAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO TST. Ocorrendo o 
trabalho habitual em jornada superior a 10 horas, e, ainda, sem a chancela da entidade sindical, em explícita 
inobservância do disposto no artigo 59 da CLT, é inválido o banco de horas adotado pela empresa, resultando 
inaplicáveis as disposições contidas na Súmula 85 do TST, uma vez que o seu item V exclui expressamente 
a sua aplicação “ao regime compensatório na modalidade de ‘banco de horas’”, impondo-se o pagamento 
não apenas o adicional de horas extras, mas da hora extra integral. (TRT-2 - RO: 00005627520115020314 SP 
00005627520115020314 A28, Relator: Silvia Almeida Prado, Data de julgamento: 29 de janeiro de 2014, 8ª 
TURMA, Data de publicação: 4 de fevereiro de 2014) 
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Ressalte-se que, nesse aspecto, há uma diferença entre a descarac-
terização da compensação semanal e do banco de horas. O TST firmou 
posição, de acordo com o inciso IV da Súmula 85, que ao se desconfigurar 
o acordo de compensação semanal, as horas que ultrapassarem a jornada 
semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto 
àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adi-
cional por trabalho extraordinário. No entanto, em relação ao sistema de 
compensação anual, todas as horas realizadas em sobrejornada devem 
ser pagas e acrescidas do adicional de horas extraordinária, não sendo 
computado o montante de horas compensados, uma vez que o substrato 
que permitiria sua utilização não mais subsiste.19 

4  Sistema de compensação (banco de horas) 
em empresas do ramo hoteleiro no Litoral 
Norte da Bahia

Passa-se a examinar aspectos práticos de fiscalizações realizadas em 
empresas do ramo de hotelaria no Litoral Norte da Bahia que se utilizavam 
do sistema de banco de horas sem a observância dos requisitos legais.

Os auditores fiscais do trabalho da Gerência Regional do Trabalho e 
Emprego em Camaçari/BA adotaram procedimentos de fiscalização que 
perpassaram as seguintes etapas:

Foram realizadas inspeções físicas nos estabelecimentos fiscalizados, 
quando foram verificadas as condições de trabalho em cada local e en-
trevistados os trabalhadores. Durante essa etapa, colheu-se informações 

19 EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO 
DO RÉU. BANCO DE HORAS. INVALIDADE. COMPROVAÇÃO DA JORNADA EXCEDENTE. HO-
RAS EXTRAS EVIDAS. A Lei n.º 9.601 de 1998 passou a existir de forma concomitante os institutos 
da compensação individual de horas e do banco de horas, este último elastecendo para o período de um 
ano a possibilidade da compensação de horas extras. Contudo, para que ambos os institutos possam ser 
adotados, por se tratarem de normas prejudiciais à saúde e higiene do trabalhador, deverão ser observados 
de forma intransigente os requisitos previstos no instrumento coletivo para sua validade. Não sendo ob-
servados quaisquer dos requisitos, os institutos transformam-se em artifícios patronais de burla da legisla-
ção, devendo ser reconhecidas, por conseguinte, as horas prestadas além da oitava diária e quadragésima 
quarta semanal como extras. DIFERENÇAS DE FGTS. FATO EXTINTIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DE 
PROVA DO RÉU. Incumbe ao reclamado o ônus de demonstrar a regularidade dos depósitos de FGTS, 
por se tratar de fato extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Destaque para o 
cancelamento da OJ n.º 301 da SDI-1. Recurso parcialmente provido. (TRT 6 - PROC. N.º TRT - 0000141-
57.2013.5.06.0006 (RO), Relator: Sergio Torres Teixeira, Data de julgamento: 22 de maio de 2014, 1ª 
Turma, Data de publicação: 2 de junho de 2014).
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digitais do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), tendo sido 
então os empregadores notificados a apresentar na unidade do Ministério 
do Trabalho, em Camaçari, documentação complementar. 

Passou-se, então, à análise da documentação apresentada, destacan-
do-se principalmente o controle de jornada eletrônico (SREP), espelho 
de ponto em meio digital, Convenções Coletivas da Categoria e Acordos 
Coletivos, demonstrativos do banco de horas e folhas de pagamento 
analíticas. 

Com o exame dos elementos colhidos pela fiscalização, identificou-se 
que as principais irregularidades encontradas gravitavam em torno de 
questões relativas à jornada de trabalho, períodos de descanso e na própria 
metodologia de utilização do sistema de banco de horas.

Nessa conjuntura, a Convenção Coletiva da categoria é extremamente 
relevante por trazer obrigações complementares específicas que se asso-
ciam às determinações legais. 

Com efeito, a Convenção Coletiva dos Setor Hoteleiro de Mata de São 
João, de 2012 e 2013, em sua cláusula 5ª (idêntica redação) tratavam do 
sistema de pagamento de horas extras e compensação de jornada.

Inicialmente, no caput, determinavam que as horas extraordinárias 
seriam remuneradas com acréscimo de 100% sobre o valor do salário hora 
normal. Em seu parágrafo 1º, instituía hipótese excetiva ao pagamento 
de horas extraordinárias, autorizando a utilização de sistema de banco 
de horas limitado a 120 dias. Em seu parágrafo 2º, em prol da publici-
dade aos trabalhadores que se deve dar ao sistema de compensação, 
determinavam que as empresas seriam obrigadas a fornecer aos seus 
empregados, mensalmente, os demonstrativos das horas compensadas e 
ou a compensar até o 28º dia útil do mês subsequente, ficando obrigadas, 
ainda, a comunicar ao empregado os dias de folgas a compensar com 48 
horas de antecedência.

A redação do parágrafo 2º da cláusula 5ª dos instrumentos coletivos 
em tela tinha redação semelhante ao parágrafo 2º, artigo 59 da CLT, exce-
tuando-se que, em vez de determinar o bloco de compensação máximo no 
interregno de um ano, impunham limite menor de 120 dias e termo final 
em 30 de abril de 2013 e 30 de abril de 2014, respectivamente. Eviden-
ciava-se assim a necessidade de respeito pelo empregador da média das 
jornadas semanais dentro do prazo de 120 dias e um prazo peremptório 
ao final das competências 04/2013 e 04/2014, exigência do instrumento 
coletivo firmado.

Dessa forma, a interpretação que foi apresentada pelos empregado-
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res acerca dessas cláusulas à fiscalização era no sentido de que o úni-
co balizamento que deveriam seguir seria a compensação de cada hora 
extraordinária em até 120 dias (adotando banco de horas móvel), sem 
limitação das 10 horas diárias, sem considerar horas extras habituais ou 
a média de horas extras do período. Esse entendimento ia de encontro à 
própria concepção do sistema de compensação de jornada, além de sua 
inadequação ao texto legal, ao próprio texto da convenção coletiva e a toda 
sistemática de proteção ao trabalhador.

Dentre as irregularidades, inicialmente, constatou-se que nem mes-
mo a compensação de 120 dias era respeitada pelos empregadores, seja 
considerando um critério fixo ou móvel de compensação. Verificou-se, 
outrossim, que os empregadores não realizaram a compensação integral 
das horas excedentes dentro desse intervalo máximo estabelecido na con-
venção coletiva nem se dispuseram a realizar o pagamento do adicional 
das horas que excediam o prazo do banco de horas.

Nessa senda, ao analisar os espelhos de ponto eletrônico dos em-
pregadores, foram encontradas inúmeras outras irregularidades no que 
concerne aos limites de jornada de trabalho praticadas e aos períodos 
de descanso.

Nesse espeque, as empresas do ramo hoteleiro do Litoral Norte da Bahia 
submeteram os trabalhadores, em diversas oportunidades, a jornadas de 
trabalho superiores a 10 horas diárias, desrespeitando a vedação expressa 
presente no § 2º do art. 59 da CLT, dispositivo que é o fundamento legal 
para implementação do banco de horas.

Registraram, durante o período analisado, demonstrativos de jornadas 
em que foram identificados casos de jornadas de trabalho superiores a 16 
horas já desconsiderado o intervalo para refeição.20  Segue abaixo, relação 
apenas exemplificativa de alguns casos, dentre inúmeros outros, de tra-
balhadores de uma empresa que foram submetidos por seu empregador 
a jornadas superiores a 10 horas de trabalho:21 

20   Todos os dados apresentados nas tabelas apresentadas foram extraídos da mesma ação fiscal em relação a um 
único empregador, o que proporciona uma visão mais fidedigna do grau elevado de irregularidades encon-
tradas em relação à duração do trabalho. Nos demais empregadores objeto dessas ações fiscais, os problemas 
eram semelhantes, mostrando uma uniformidade das infrações presentes no setor hoteleiro na região.  

21 Dados extraídos dos arquivos digitais do SREP e espelhos de ponto eletrônico apresentados à fiscalização.
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Quadro 1 – Extrapolação da jornada de trabalho acima do limite legal

Empregado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Data

15/12/2013

11/07/2013

04/09/2013

16/09/2013

23/11/2013

23/12/2013

04/12/2013

05/12/2013

17/12/2013

08/05/2013

31/01/2013

30/03/2013

13/04/2013

14/06/2013

03/04/2013

24/06/2013

26/01/2013

18/03/2013

15/12/2013

24/06/2013

29/12/2013

31/12/2013

24/02/2013

05/02/2013

17/12/2013

29/03/2013

24/04/2013

24/04/2013

31/12/2013

25/04/2013

10/04/2013

Dia

dom

seg

qua

seg

sab

seg

qua

qui

ter

qua

qui

sáb

sáb

sex

qua

seg

sáb

seg

dom

seg

dom

ter

dom

ter

ter

sex

qua

qua

ter

qui

qua

Marcações

10h54 23h45

11h14 23h44

7h37 20h51

8h35 23h08

9h43 23h42

6h53 23h50

6h50 23h44

6h54 23h47

6h44 23h37

6h20 23h15

6h32 23h24

6h26 23h13

6h55 23h37

6h46 23h26

7h05 23h38

7h00 23h30

7h26 23h52

7h26 23h50

7h21 23h45

7h10 23h35

7h36 23h55

7h01 23h20

7h07 23h18

7h39 23h35

7h40 23h26

7h38 23h21

7h43 23h20

7h43 23h20

7h20 22h56

8h02 23h22

8h11 23h30

Jornada

12h51

12h30

13h14

14h33

13h59

16h13

16h09

16h08

16h07

16h06

16h04

15h57

15h56

15h52

15h47

15h43

15h42

15h40

15h39

15h39

15h35

15h30

15h22

15h10

14h58

14h55

14h48

14h48

14h44

14h32

14h32
Fonte: Dados extraídos dos arquivos digitais do SREP e espelhos de ponto eletrônico apresentados à fiscalização.
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Nesse diapasão, os empregadores do setor hoteleiro também não ob-
servavam o descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas.22  

A título exemplificativo, segue relação que ilustra, dentro vários outros, 
às condições de trabalho a que eram submetidos os empregados, consig-
nando-se períodos consecutivos de trabalho superiores a sete dias sem 
concessão de intervalo semanal (DRS). Note-se que, como o caso dos tra-
balhadores B a F, referente à competência “maio” de 2013, há casos de 
trabalhadores que chegaram a ter 23 dias consecutivos de trabalho.

Quadro 2 – Não concessão do descanso semanal remunerado conforme a lei

Empregado

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Quantidade de dias sem DSR

13

23

23

23

23

23

22

21

20

20

20

18

18

18

18

Período sem DSR

18/12/2013 a 30/12/2013

07/05/2013 a 29/05/2013

07/05/2013 a 29/05/2013

07/05/2013 a 29/05/2013

07/05/2013 a 29/05/2013

07/05/2013 a 29/05/2013

14/05/2013 a 04/06/2013

06/06/2013 a 26/06/2013

06/05/2013 a 25/05/2013

07/01/2013 a 26/01/2013

14/02/2013 a 05/03/2013

13/05/2013 a 30/05/2013

14/05/2013 a 31/05/2013

15/05/2013 a 01/06/2013

20/05/2013 a 06/06/2013

22  Segundo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, conforme Enunciado da Orientação Jurispruden-
cial n.º 410 da SBDI-1, o descanso semanal remunerado deve ser concedido até o sétimo dia consecutivo de 
trabalho e, em caso de desrespeito a esse prazo, deve o descanso semanal ser pago em dobro. REPOUSO SE-
MANAL REMUNERADO. FOLGA CONCEDIDA APÓS O SÉTIMO DIA DE TRABALHO CONSECU-
TIVO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte já assentou o entendimento 
de que o direito ao descanso semanal remunerado após seis dias de trabalho contínuos é preceito de ordem 
pública (art. 7º, inc. XV, da Constituição da República), que tem por objetivo resguardar a saúde e a integri-
dade física l do trabalhador, não sendo passível de flexibilização por meio de negociação coletiva. INTERVA-
LO INTRAJORNADA. A aferição da veracidade da assertiva do Tribunal Regional ou da parte depende de 
nova avaliação dos fatos, procedimento vedado em sede de recurso de revista (Súmula 126 do TST). Recurso 
de Revista de que se conhece em parte a que se dá provimento. (TST - RR: 404007020085160013 40400-
70.2008.5.16.0013, Relator: João Batista Brito Pereira, Data de julgamento: 10 de agosto de 2011, 5ª Turma, 
Data de publicação: DEJT 26 de agosto de 2011).
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Empregado

Q

R

S

T

U

Quantidade de dias sem DSR

18

17

17

17

17
Fonte: Dados extraídos dos arquivos digitais do SREP e espelhos de ponto eletrônico apresentados à fiscalização.

Ademais, também foram identificados diversos casos de descumpri-
mento do intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas consecutivas 
de trabalho em cada empregador, intervalo imposto pelo artigo 66 da CLT. 
Segue abaixo, relação apenas exemplificativa de alguns casos, dentro 
vários outros, de trabalhadores que não usufruíram do intervalo mínimo 
de 11 horas entre duas jornadas de trabalho consecutiva sem qualquer 
justificativa legal. Alguns chegaram a ter pouco mais de seis horas de 
intervalo entre duas jornadas consecutivas. 

Empregado

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

J

K

L

M

N

Intervalo 
interjornada

6h12

6h21

6h22

6h25

6h32

6h34

6h39

6h41

6h43

6h46

6h54

6h59

7h04

7h06

7h07

Saída

17/12/2013 23h37

03/03/2013 23h47

12/03/2013 23h46

12/03/2013 23h38

27/04/2013 23h55

04/03/2013 23h44

12/03/2013 23h38

23/05/2013 23h38

31/05/2013 23h34

10/02/2013 23h39

05/04/2013 23h29

15/04/2013 23h46

24/05/2013 23h54

04/04/2013 23h48

22/02/2013 23h21

Retorno

18/12/2013 5h49

04/03/2013 6h08

13/03/2013 6h08

13/03/2013 6h03

28/04/2013 6h27

05/03/2013 6h18

13/03/2013 6h17

24/05/2013 6h19

01/06/2013 6h17

11/02/2013 6h25

06/04/2013 6h23

16/04/2013 6h45

25/05/2013 6h58

05/04/2013 6h54

23/02/2013 6h28

Quadro 3 – Descanso entre jornadas abaixo do limite mínimo legal

Período sem DSR

21/05/2013 a 07/06/2013

03/12/2013 a 19/12/2013

09/05/2013 a 25/05/2013

10/06/2013 a 26/06/2013

11/02/2013 a 27/02/2013
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O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

W

7h16

7h17

7h18

7h19

7h20

7h20

7h21

7h23

7h25

7h26

7h31

11/02/2013 23h28

29/12/2013 23h55

24/04/2013 23h52

12/03/2013 23h40

02/04/2013 23h45

15/01/2013 23h40

08/02/2013 23h32

05/12/2013 23h43

16/12/2013 23h36

02/02/2013 23h44

13/01/2013 23h39

12/02/2013 6h44

30/12/2013 7h12

25/04/2013 7h10

13/03/2013 6h59

03/04/2013 7h05

16/01/2013 7h00

09/02/2013 6h53

06/12/2013 7h06

17/12/2013 7h01

03/02/2013 7h10

14/01/2013 7h10
Fonte: Dados extraídos dos arquivos digitais do SREP e espelhos de ponto eletrônico apresentados à fiscalização.

Acrescenta-se às infrações suso apresentadas o fato de as empresas 
fiscalizadas não terem comprovado em nenhum momento que disponi-
bilizavam o acompanhamento do saldo de banco de horas aos trabalha-
dores dentro do limite do 28º dia do mês subsequente ou mesmo que 
realizava a comunicação do empregado dos dias em que iria realizar a 
compensação com antecedência de 48 horas, situação que ficou con-
firmada pelas entrevistas realizadas durante as inspeções físicas nos 
locais de trabalho.

Ainda, a fiscalização constatou erros no próprio sistema de controle 
do banco de horas dos empregadores. No caso de uma das empresas em 
especial, evidenciou-se que o sistema utilizado considerava, em alguns 
casos, como saldo a compensar (horas que o trabalhador deveria com-
pensar posteriormente) os descansos semanais remunerados usufruídos. 
Assim, quando alguns trabalhadores exerciam seu direito ao descanso 
semanal, o sistema do controle de jornada considerava esse dia como 
falta/compensação, aumentando o débito do trabalhador no banco de 
horas. O problema só foi percebido pela empresa quando informado pela 
fiscalização trabalhista. Tal situação demonstra que nem empregador 
muito menos os empregados acompanhavam adequadamente a evolução 
da utilização do bando de horas.
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5  Conclusão
 
O sistema de banco de horas adotado pelas empresas fiscalizadas, 

tendo em vista as diversas irregularidades constatadas durante as ações, 
não observaram os requisitos mínimos para sua implementação, uma vez 
que a forma de compensação empregada não respeitou os balizamentos 
legais e convencionais de proteção ao trabalhador. O método de compen-
sação de jornada utilizado tinha como único objetivo a redução de custos 
através do não pagamento das horas extraordinárias aos trabalhadores. 

Como consequência, a fiscalização descaracterizou referidos siste-
mas de banco de horas, já que inválidos, tendo em vista a dimensão das 
infrações verificadas. Dessa forma, desconsiderando as compensações 
efetuadas, restaram configuradas também infrações relativas ao não pa-
gamento integral de verbas salariais devidas, como horas extraordinárias 
e seus adicionais e demais reflexos em outras verbas, como no descanso 
semanal remunerado, depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS),23 dentre outras.

Vale destacar ainda, conforme verificado nas planilhas, a clara possi-
bilidade de repercussão na saúde dos trabalhadores, já que havia redu-
ção expressiva dos intervalos interjornadas e supressões dos descansos 
semanais remunerados. As atividades desenvolvidas pelos empregados 
encontrados em situação de irregularidade eram variadas, mas caracteri-
zadas pelo contato com o público, tempo determinado para execução dos 
serviços e períodos de alta produção/demanda. 

Não se pode olvidar de relatar que as práticas verificadas pelos empre-
gadores nessas ações fiscais têm grande probabilidade de estarem sendo 
replicadas pelo país afora ao se considerar que diversas dessas empresas 
são multinacionais que administram diversos outros estabelecimentos 
no território nacional. 

Em razão de todas as irregularidades expostas, a fiscalização procedeu 
com a Lavratura dos Autos de Infração correspondentes às irregularidades 
constatadas, como falta de períodos de repouso obrigatórios, atraso no 
pagamento de salário integral, falta de depósito integral dos valores refe-
rentes ao FGTS,  além da elaboração da Notificação de Débito do Fundo 
de Garantia e da Contribuição Social e encaminhamentos dos relatórios 
para os órgãos competentes.

23 A título ilustrativo, em relação a apenas uma das empresas, o débito de FGTS atualizado chegou a R$ 286.439,26, 
o que representa mais de R$ 3,5 milhões em remuneração que deixou de ser paga aos trabalhadores.
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Resumo: As limitações à jornada e imposição de intervalos para descanso são 
normas de ordem pública e necessárias à segurança e saúde dos trabalha-
dores em geral. Multinacionais instaladas no Brasil trazem consigo práticas 
trabalhistas incompatíveis com a legislação interna como a adoção do part-
-time ou jornada móvel e variável. Essa prática é extremamente precarizante 
e não encontra respaldo legal tendo sido combatida pela Auditoria Fiscal do 
Trabalho em fiscalizações empreendidas em filiais de uma grade rede de lan-
chonetes. Rotineiramente são apresentados projetos de lei com o intuito de 
flexibilizar as normas atuais sob a justificativa de ampliar postos de trabalho 
o que é uma falácia.

Palavras-chave: Trabalho intermitente. Trabalho a tempo parcial. Part-time.

Abstract: The limitations on the journey and imposing rest breaks are rules 
of public order and necessary for the safety and health of workers in general. 
Multinationals operating in Brazil can bring labor practices incompatible with 
national legislation such as the adoption of “part-time” or mobile and variable 
journey. This practice is extremely dangerous and no legal support and was 
opposed by the Comptroller of Labor in audits undertaken on branches of a 
fast food chain grid. They are routinely submitted bills in order to ease the 
current standards on the grounds of increasing jobs which is a fallacy.

Keywords: Intermittent work. Work part-time. Part-time.

Resumen: Las limitaciones en la jornada laboral y imposición de interrupciones 
para descanso son normas de orden pública y necesaria para la seguridad y 
salud de los trabajadores en general. Las multinacionales que operan en Brasil 
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pueden traer las prácticas de trabajo incompatibles con la legislación nacional, 
como la adopción de “part time” o jornada móvil y variable. Esta práctica es 
extremadamente precarizante sin ningún apoyo legal, fue rechazada por la 
Inspección Laboral en las auditorías llevadas a cabo en las sucursales de una 
cadena de comida rápida. Se presentan habitualmente proyectos de ley con el 
fin de aliviar las normas actuales sobre los motivos del aumento de puestos 
de trabajo, que es una falacia.

Palabras-clave: Trabajo intermitente. El trabajo a tiempo parcial. A tiempo 
parcial.

1  Introdução 

A sociedade não é estática; é dinâmica e sofre modificações constante-
mente. Nas últimas décadas, com a implantação da globalização e com a 
terceira revolução industrial, essas modificações passaram a ocorrer com 
uma velocidade inimaginável. A distância entre os países, que, no mundo 
palpável, há pouco tempo atrás, eram grandes, hoje, com a informática, 
tornaram-se insignificantes. Em questões de segundos, notícias do mundo 
inteiro circulam e são acessadas em qualquer local do globo, relativizando 
as distâncias entre os países. 

Nesse novo mundo, novas concepções de vida surgiram, novas formas 
de se viver em sociedade, novos paradigmas de soberania, novas formas 
de lidar com a economia, e, como não poderia ser diferente, novas formas 
de lidar com as relações de trabalho. 

Em um cenário mundial, onde há a prevalência das ideias neoliberais 
que sustentam a ideologia de subsunção do trabalho à economia, desá-
guam no mundo do trabalho, a cada dia, novas propostas de regulação e 
verdadeiras metamorfoses. 

Sob a perspectiva neoliberal, que busca dar respaldo à hegemonia do 
capital financeiro, com críticas severas às políticas sociais, em favor de um 
mercado cada vez mais desregulamentado, desencadeou-se um processo 
de desconstrução dos direitos sociais, com ataque direto aos direitos tra-
balhistas, sob o pretexto de que a redução desses direitos seria a solução 
para o desemprego.

Sob essa perspectiva, alastram-se pelo globo formas de prestação de 
serviços em que se busca um maior lucro para o capital, em detrimento 
dos direitos sociais duramente conquistados pelos trabalhadores no de-
correr da história. 
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Neste cenário, ganham força diversas ideias dirigidas à flexibilização 
das normas trabalhistas. Em relação às propostas de desconstrução dos 
regramentos atinentes ao atributo jornada, têm ganhado força a corrente 
defensora da jornada móvel e variada, denominada “part-time”. Nessa 
espécie de jornada, a antecedente determinação dos horários de trabalho 
não ocorre. Exclusivamente as horas efetivamente trabalhadas são pagas 
ao trabalhador, que não tem qualquer perspectiva do quanto perceberá 
ao final do mês, não lhe sendo devido ao menos o piso salarial previsto em 
instrumento coletivo. Ademais, o trabalhador, que se torna efetivamente 
um horista, é convocado sem prévia escala e comunicação para o trabalho 
caso haja demanda superior à planejada pelo empregador. O empregado 
não sabe quando trabalhará, por quantas horas e qual o valor de remu-
neração ao final do mês.

Importante se faz analisar se a flexibilização através da jornada móvel 
e variável é compatível com os permissivos legais da legislação brasileira 
e se, de fato, é um efetivo instrumento no combate do desemprego ou se 
trata de mais uma estratégia, utilizada de forma camuflada pelo capital, 
para a contínua acumulação de capital. 

Para desenvolvimento do tema, primeiramente, será explicada a jornada 
part-time e sua legalidade no contexto atual brasileiro. E, posteriormente, 
será analisada a possível flexibilização da jornada de acordo com o mo-
delo em foco e os possíveis reflexos de sua implementação acarretar na 
redução do desemprego. 

2  A proliferação da jornada móvel e variável ou part-time

A globalização e a abertura dos mercados permitiram às empresas 
deslocarem-se no globo, em busca de locais para explorarem sua atividade 
econômica, com a finalidade de aumento da mais-valia. 

Nesse cenário de aumento de concorrência, os impactos no Direito do 
Trabalho são percebidos através do surgimento de novas formas de pres-
tação de serviços, novas modalidades de contratos e de jornadas. 

Os empregos formais passaram a ser substituídos por diversifica-
dos modos de trabalho informal: flexibilizam-se as relações de trabalho. 
Cria-se, nos ambientes de trabalho, o trabalhador precário, denominado 
colaborador; os contratos temporários; part-times; terceirizados; falsos 
autônomos; ambos com jornada e remuneração flexíveis, que colocam em 
xeque as normas relativas a jornada de trabalho. 
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Essas novas modalidades de contratação, acrescidas das ferramentas 
desenvolvidas no âmbito da tecnologia de informação, tornaram as fronteiras 
físicas invisíveis e ganharam cada vez mais espaço com a crescente integra-
ção de mercados. Em conseqüência disso, figuras jurídicas estrangeiras, 
grandes grupos econômicos, espalham-se em diversos países do planeta. 

Nesse cenário, a globalização dos mercados permite o ingresso em di-
versos países de multinacionais que levam consigo práticas trabalhistas 
de suas matrizes, o que ocasionou a utilização sistemática do part-time, 
causando o alastramento desse instituto pelo mundo. 

A rigor, a duração normal do trabalho deve ser antecipadamente defi-
nida no contrato, mediante ajuste entre patrão e obreiro com três indica-
ções específicas quanto aos seguintes itens: a primeira relativa aos dias 
em que haverá trabalho, a segunda quanto ao dia destinado ao descanso 
semanal remunerado e, finalmente, a definição dos horários de entrada 
e saída em cada dia de labor, de modo que o empregado não permaneça 
à disposição do empregador, sem nunca poder dispor de tempo certo e 
delimitado para seu lazer e atividades pessoais.

No entanto, constata-se que surgiram novas modalidades de contra-
tos de trabalho com jornada móvel e variável, estabelecendo como limites 
somente o mínimo e máximo de horas semanais de trabalho, sendo 8h e 
44h, respectivamente. O objetivo desse tipo de contratação é a previsão de 
pagamento, ao trabalhador, da unidade de tempo efetivamente trabalhada, 
sendo o empregado dispensado de executar suas atividades laborativas 
nos momentos de maior calmaria no estabelecimento ou mesmo não con-
vocado a trabalhar nesses horários.

Em outra oportunidade, Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes e Julie 
Santos Teixeira conceituaram a jornada part-time nos seguintes termos:

Portanto, a jornada móvel e variável, também chamada ‘part-time’ 
é nova modalidade de fixação, melhor dizendo, de não fixação de 
jornada sem que haja determinação antecipada do horário, período 
e duração do trabalho. Nessa modalidade, exclusivamente as 
horas de fato trabalhadas serão pagas, não sendo devido algum 
mínimo contratual ao final do mês, sequer o piso salarial. Para 
tanto, deve o empregado permanecer em sobreaviso (sem que haja 
remuneração dessas horas), de modo que possa ser convocado 
a qualquer momento para se deslocar até o estabelecimento e 
trabalhar tantas quantas forem as horas necessárias, em razão 
do volume de serviço no período, respeitados os limites legais 
de horas trabalhadas permitidas por dia. Em suma, na jornada 
móvel e variada, o empregado não sabe quando trabalhará, por 
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quantas horas e quanto receberá de remuneração ao final do 
mês. (NUNES; TEIXEIRA, 2016, p. 137-138)

Nessa modalidade de contratação, o obreiro somente tem conhecimen-
to dos dias de labor, período do dia em que irá trabalhar e a respectiva 
quantidade de horas, apenas alguns dias antes do início de sua escala e 
perceberá a contraprestação em pecúnia tão somente pelas horas efetiva-
mente trabalhadas, não sendo assegurado nem mesmo o salário mínimo 
mensal da categoria, ao final do mês.

Analisando-se os critérios de verdadeira flexibilização de jornada que 
regem o part- time, fica clara a intenção de aumento de lucro pelo detentor 
do capital e de tentativa escancarada de divisão dos riscos do empreen-
dimento com a parte hipossuficiente da relação, em discrepância com os 
princípios mais básicos do Direito do Trabalho.

 

3  A (I)legalidade da jornada móvel e variável no Brasil

Neste cenário de tentativa de hegemonização da jornada móvel e va-
riável em nível global, é necessário avaliar a legalidade deste instituto de 
acordo com o ordenamento jurídico vigente no Brasil.

3.1  Transação e flexibilização da jornada: 
possibilidades e limites

No Brasil, a legislação que regula a estrutura da jornada e duração do 
trabalho é, de maneira geral, norma pública e imperativa. Por esse moti-
vo, a renúncia, formal ou tácita, e ainda que parcial, pelo empregado, no 
âmbito da relação de emprego, a alguma vantagem ou situação resultante 
da aplicação das normas que dizem respeito à jornada é absolutamente 
inválida. Segue o mesmo entendimento a transação meramente bilateral, 
entre patrão e empregado, sem que seja originária de negociação coletiva. 
Esse tipo de negociação fica eivado de vício e nulidade. 

Sobre a irrenunciabilidade da jornada de trabalho, reafirma Marcelo 
Alexandrino e Vicente Paulo, que há uma impossibilidade jurídica de o 
trabalhador afastar, voluntariamente, as vantagens que lhe são assegu-
radas pela lei trabalhista:

O empregado não pode renunciar às garantias referentes à jornada 
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de trabalho, tais como adicional de horas extras e a limitação 
máxima constitucional. Seria nula tal manifestação de vontade, 
em face do disposto no art. 9º da CLT, que considera nulo todo 
ato destinado a desvirtuar, impedir ou fundar a aplicação da 
legislação trabalhista. (ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 156)

São válidos os atos modificativos do contrato de trabalho compre-
endidos como benéficos ao trabalhador, como a alteração do horário de 
trabalho do período noturno para o diurno, com a consequente supressão 
do adicional noturno, ou mesmo redução de sua jornada com proporcio-
nal redução salarial em virtude de nova oportunidade empregatícia para 
o trabalhador e seu interesse em compatibilizar os horários de ambas as 
atividades profissionais. 

Não se pode afastar, portanto, a permissão legal da criação de outros 
direitos pela vontade das partes, desde que não contrarie as disposições 
de proteção ao trabalho, às normas coletivas cabíveis e decisões das au-
toridades competentes. Nesse enredo, permite-se a criação de direitos 
que elevam o padrão geral a um direito superior ao aplicável, bem como, 
de acordo com o jurista Maurício Godinho Delgado, há uma outra possi-
bilidade de critério autorizativo à alteração das normas autônomas por 
meio do princípio da adequação setorial negociada, a qual se daria [...] 
quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente 
parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa (e não de 
indisponibilidade absoluta). (DELGADO, 2013, p. 895). Nessa segunda 
possibilidade, ocorre a transação de direitos de indisponibilidade relativa, 
seja em razão da própria natureza da parcela (modalidade de pagamento, 
tipo de jornada pactuada, entre outras possibilidades), seja em razão de 
expresso permissivo legal. 

Por sua vez, no caso da duração do trabalho, é possível a compensação 
de horários e a redução da jornada, após negociação coletiva, conforme 
permite o mesmo art. 7º, em seu inciso XIII, na Constituição Federal. 

Importante ressaltar que, nas hipóteses de transação dos direitos de 
indisponibilidade relativa, há expressa determinação de que sua redução 
ou supressão somente se dará mediante intervenção e negociação coletiva. 
Resta esclarecer que as possibilidades de transação dos direitos dos tra-
balhadores não são plenas e ilimitadas. De acordo com os ensinamentos 
de Delgado (2013, p. 896):

Há limites objetivos à adequação setorial negociada. Desse modo, 
ela não prevalece se concretizada mediante ato estrito de re-
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núncia (e não transação). É que ao processo negocial coletivo 
falece poderes de renúncia sobre direitos de terceiros (isto é, 
despojamento unilateral sem contrapartida do agente adverso); 
cabe-lhe, essencialmente, promover transação (ou seja, despo-
jamento bilateral ou multilateral, com reciprocidade entre os 
agentes envolvidos), hábil a gerar normas jurídicas.

Muito embora o art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
autorize a pactuação de novas condições de trabalho junto a seus empre-
gados, existem limites, não se admitindo a sua livre disposição com o fito 
de atender aos interesses do empregador. 

Ao analisar a modalidade de jornada móvel e variada, constata-se que 
direitos dos trabalhadores são suprimidos ao invés de transacionados, sem 
que haja qualquer participação das entidades representativas da categoria, 
bem como sem assegurar a reciprocidade entre os agentes envolvidos, não 
se enquadrando, portanto, nas possibilidades legítimas acima detalhadas.

3.2  A (In)aplicabilidade da jornada móvel e variável 
no contexto brasileiro

A globalização e a abertura econômica das fronteiras geraram uma 
miscigenação de culturas, de povos, de mercados de trabalho, de políticas 
de governos, das próprias histórias de cada país. Multinacionais giram no 
globo e instalam-se nos mais diversificados países.

Na seara trabalhista, percebe-se a importação de culturas e práticas 
adotadas anteriormente em outros países e implementadas nas unidades 
instaladas em solo brasileiro sem a devida regulamentação no ordenamento 
jurídico vigente e, portanto, qualquer amparo legal. Tais práticas são per-
cebidas como verdadeira colcha de retalhos composta por leis trabalhistas 
nacionais e internacionais. As empresas estrangeiras almejam introduzir 
práticas trabalhistas adotadas e permitidas em legislações estrangeiras 
ao cenário pátrio. Na localidade onde a empresa estabelece sua nova base, 
busca-se inserir formas de prestação de serviços inerentes à cultura da 
localidade de origem da multinacional e que sejam, invariavelmente, mais 
baratas. Exemplo disso é a tentativa reiterada de se estabelecer o part-ti-
me, pelas multinacionais, no Brasil. Percebe-se claramente a tentativa de 
introduzir metodologias nas quais os empregados recebem somente pelas 
horas efetivamente laboradas, sendo, portanto, menos oneroso para o 
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empregador, uma vez eliminados os tempos ociosos, intervalos, períodos 
considerados mortos pelo empresariado. 

Cabe ressaltar que é totalmente possível e aceitável a criação de novos 
critérios que se ajustem melhor aos interesses empresariais, desde que 
respeitados os limites legais. Ocorre, entretanto, que a legislação pátria 
impõe limites constitucionais e infraconstitucionais à utilização desse tipo 
de jornada, sendo ilegal a sua utilização no território nacional.

A princípio, a jornada dos trabalhadores sob a égide do part-time é 
pré-definida, ao menos, contratualmente. Porém, na prática, são dispen-
sados em horários de menor fluxo de trabalho, e rapidamente convocados 
em horários de grande demanda, ocorrendo, claramente, o regime de so-
breaviso sem o seu devido pagamento. Segundo a advogada trabalhista 
especializada no tema, Aparecida Tokumi Hashimoto, “a jornada móvel 
e variada sem dia certo de trabalho sujeita o empregado a permanecer à 
disposição do empregador todos os dias da semana, por uma até oito horas, 
mas sem receber a respectiva paga, salvo se for chamado para trabalhar”. 
(HASHIMOTO, 2012)

 Trata-se de uma efetiva transferência do risco da atividade econômica 
para o empregado ferindo de morte o princípio da alteridade já consagrado 
no ordenamento jurídico. 

A legislação brasileira expõe de forma expressa, no art. 4º da CLT, a 
sua opção pelo critério do tempo à disposição como regra padrão para o 
cômputo da jornada de trabalho no país, o que, por si só já é suficiente 
para demonstrar a rejeição à utilização do critério de jornada part-time 
no sistema jurídico brasileiro. Conforme bem explica Delgado (2013), a 
adoção do critério do tempo efetivamente trabalhado, do qual faz parte a 
jornada variável, impõe uma assunção pelo obreiro de uma parte signi-
ficativa do risco empresarial, uma vez que o salário somente é pago em 
direta proporção ao trabalho verdadeiramente prestado.

Além disso, na jornada móvel e variável, há corriqueiramente alteração 
de horário de trabalho pactuado, o que acarreta em ilegalidade, uma vez 
que as jornadas contratuais inicialmente diurnas se fracionam no período 
vespertino e noturno, prejudicando, em demasia, a saúde do trabalhador, 
o convívio familiar e social do obreiro, bem como o melhor aproveitamento 
de seus horários para descanso e lazer, em frontal desrespeito ao direito 
do trabalhador à desconexão e à sua dignidade.

Importante salientar que a Constituição Federal consagrou como prin-
cípios fundamentais direitos constitucionais trabalhistas edificados sob o 
pilar da dignidade humana (art. 1º, III), valorização do trabalho e justiça 
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social (art. 170, caput) e a proibição do retrocesso social ou da prevalên-
cia da condição mais benéfica para o empregado (art. 7º, caput), além de 
extenso rol de direitos trabalhistas (art. 7º, incisos). Tais normas foram 
inseridas na Constituição Federal, como direitos fundamentais, sob o 
status de cláusulas pétreas, não podendo, portanto, serem retiradas do 
ordenamento jurídico, devendo o Estado, por meio de seu legislativo, 
executivo e judiciário, garantir a sua efetividade.

Não menos importante, é a estipulação do art. 468 da CLT que veda a 
redução da jornada de trabalho previamente contratada, em regra, por ato 
unilateral do empregador ou bilateral das partes. As exceções legalmente 
permitidas à regra de inalterabilidade de jornada com consequente redução 
salarial são relacionadas à força maior, situação econômica adversa, em 
razão de interesse extracontratual do trabalhador e outros fatores similares. 

Por sua vez, após análise da sistemática do part-time, verifica-se que 
há a redução unilateral da jornada do empregado, com respectiva e pro-
porcional redução salarial, em verdadeiro descompasso com as regras 
citadas. Desse modo, ao final do mês, o trabalhador recebe pelas horas 
realmente trabalhadas, o que, por diversas vezes, resulta em valores abaixo 
do salário mínimo nacional, descumprindo os preceitos constitucionais 
citados. Maurício Godinho Delgado esclarece:

Alterações dentro de uma mesma jornada padrão (noturna ou 
diurna) são consideradas, em princípio, lícitas, porque inerentes 
ao exercício do jus variandi empresarial. Entretanto, modificações 
de horário laborativo que possam trazer real e significativo ao 
trabalhador (por ter outro emprego, por exemplo) afetam a esta-
bilização contratual básica, sendo, por isso, vedadas (princípio 
da inalterabilidade contratual lesiva; art. 468, CLT). (DELGADO, 
2013, p. 1067)

 
Na aplicação cotidiana da jornada móvel e variada, direitos dos traba-

lhadores são suprimidos e não transacionados, sem qualquer participação 
das entidades representativas da categoria, sem assegurar a reciprocidade 
entre os agentes envolvidos, não sendo possível enquadrá-la, portanto, nas 
hipóteses legais de transação e flexibilização da jornada já explicitadas.

Não obstante toda a argumentação demonstrada, na prática, tem-se 
encontrado, com habitualidade, a adoção da jornada móvel e variável 
por grandes grupos empresariais multinacionais que estabeleceram suas 
filiais no Brasil, dentre os quais pode-se destacar uma grande rede de 
lanchonetes.
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Em processos judiciais brasileiros em que essa rede de lanchonetes atua 
como reclamada, restou comprovado em controles de jornada integrantes 
nos processos que a empresa importou e implementou, por anos, práticas 
trabalhistas de suas operações dos Estados Unidos, em especial a jornada 
móvel e variável, sem qualquer respaldo e à revelia da legislação nacional. 

Nesse sentido, decidiu-se majoritariamente nos processos, que os lu-
cros auferidos por essa empresa no Brasil não poderiam ser resultantes 
de desrespeito à legislação trabalhista pátria e do pagamento incorreto 
das verbas trabalhistas aos mais de 35 mil empregados diretos espalhados 
pelas franqueadas à época.

Conforme verificados nos contratos individuais de trabalho, até en-
tão, a prática encontrava-se devidamente formalizada, em cláusula que 
determinava que a duração normal semanal do trabalho seria móvel e va-
riável, mas não teria duração superior ao limite de 44 horas, nem inferior 
ao mínimo de 8 horas. A figura do part-time aparecia claramente em item 
que autorizava ao contratante, após as duas primeiras horas de trabalho 
diário, encerrar sua jornada de trabalho antes do horário previamente 
ajustado, mas sem direito à remuneração das horas não trabalhadas, 
desde que seja de seu interesse e os serviços assim o permitam.  Outra 
cláusula contratual acrescentava ainda que a jornada de trabalho poderia 
ser ajustada em qualquer horário, tanto diurno quanto noturno ou misto. 

Diante do contrato de trabalho, e do exposto até o momento, ficam 
evidentes as características benéficas ao empregador, de modo a reduzir 
custos e aumentar seus lucros, em desfavor dos trabalhadores contra-
tados. Com a adoção do modelo contratado, a empresa somente pagaria 
as horas trabalhadas por seus funcionários e não as 44 horas que estes 
permanecem à disposição, atingindo diretamente os salários de seus em-
pregados e sua vida pessoal, uma vez que estes não sabem a que horas 
serão chamados a trabalhar, bem como em que turno. 

Inicialmente de maneira isolada, os trabalhadores recorreram à Justiça 
do Trabalho para assegurar seus direitos trabalhistas. E foram centenas de 
julgados procedentes, dentre os quais, aponta-se a título exemplificativo:

ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (MC 
DONALD-S). JORNADA MÓVEL E VARIÁVEL. INVALIDADE. 
O empregado foi contratado em jornada móvel e variável, sem 
estipulação da jornada mínima diária ou semanal, com la-
bor requerido apenas quando fosse conveniente para a ré, 
assim, estava à disposição da empresa por 8 horas diárias e 
44 semanais, não podendo sua remuneração se restringir às 
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horas efetivamente prestadas. O procedimento adotado pela 
empresa é inadmissível e sem qualquer amparo em nosso or-
denamento jurídico. O critério de fixação salarial estabelecido 
pela ré repassa para o empregado o risco do empreendimento, 
em total afronta aos artigos 2º e 9º da CLT. Neste sentido o 
posicionamento externado pelo C. TST que deu provimento ao 
recurso de revista do MPT da 9ª Região para acolher a Ação 
Civil Pública interposta contra a ré – Arcos Dourados Comércio 
de Alimentos Ltda (Mc Donald’s) e julgou procedente a ação 
para determinar à reclamada que se abstenha de contratar 
e substitua a – jornada móvel variável – por jornada fixa, em 
todas as suas lojas, obedecendo-se as previsões constitucionais 
e infraconstitucionais, inclusive quanto a possível trabalho 
extraordinário. Dou provimento ao recurso do reclamante. 
(BRASIL, 2013)

Verificando à época o interesse da coletividade dos milhares de traba-
lhadores, assunto tão relevante que fora ainda debatido em audiências 
púbicas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, o Ministério Pú-
blico do Trabalho, utilizando os autos de infração lavrados pelos auditores 
fiscais do Ministério do Trabalho, instruiu a petição inicial e logrou êxito 
em Ação Civil Pública que ingressou. Em março de 2013, foi ajustado acor-
do entre as partes, no qual a rede de lanchonetes se comprometeu a pôr 
fim a jornada móvel e variável em todo o país de acordo com cronograma 
aprovado entre as partes. Ademais, no acordo, foi fixada indenização de 
R$ 7,5 milhões a título de dano moral coletivo. 

Além de prejudicar frontalmente a dignidade de seus funcionários, a em-
presa que adota esse tipo de jornada pratica o dumping social, caracterizado 
pela concorrência desleal obtida através do não pagamento das obrigações 
fiscais e trabalhistas. Agindo assim, a empresa consegue, de forma ilegal, 
diminuir seus custos com o único objetivo de aumentar sua fatia de merca-
do às custas dos direitos sociais dos trabalhadores, que passam a receber 
somente pelas horas trabalhadas. Diversas matérias foram veiculadas à 
época, dentre as quais ressaltamos a publicada pela Rede Globo em seu site:

Maior franquia da rede de fast-food McDonald’s no Brasil, a 
empresa Arcos Dourados terá que pagar uma indenização de 
R$ 7,5 milhões por dano moral coletivo. A decisão da juíza 
Virgínia Lúcia de Sá Bahia, da 11ª Vara do Trabalho do Reci-
fe, foi proferida na noite desta quinta-feira (21) e é válida em 
todo o País. A magistrada atendeu a um pedido do Ministério 
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Público do Trabalho em Pernambuco, que ingressou com ação 
civil pública contra a empresa. A Arcos Dourados foi acionada 
por obrigar funcionários a fazer a jornada móvel e a consumir 
apenas os lanches do McDonald’s no horário das refeições. 
(ACORDO..., 2013)

É importante ressaltar que, na jornada móvel e variável, há mudanças 
bruscas na jornada, o que obstaculiza uma vida social ao trabalhador. 
Além de não ter uma jornada determinada, em muitos casos, os funcio-
nários de empresas que adotam essa escala de trabalho não conseguem 
cumprir as 11 horas de descanso entre dois dias de trabalho, conforme 
determinado no ordenamento jurídico brasileiro. 

A duração do trabalho e fixação da jornada de trabalho são de caráter 
imperativo e não podem ser objeto de flexibilização diária, conforme propõe 
a jornada móvel e variável. 

A adoção da jornada móvel e variada afronta, também, o princípio da 
proteção do trabalhador, pois desrespeita normas obrigatórias de ordem 
pública que visam obstaculizar a autonomia da vontade do contratante, 
quando impõe ao contratado jornadas esparsas e fragmentadas ao longo 
dos turnos e remunerações aquém das contratadas, em confronto ao pacto 
prévio de oito horas diárias e o piso da categoria. 

Parte da jurisprudência compreende que a jornada móvel e variada nada 
mais é do que uma modalidade de jornada parcial. Entretanto, ao contrário 
da jornada em tempo parcial, o part-time não permite que o trabalhador tenha 
outra atividade profissional, pois, em um mesmo mês, ocorrem variações no 
que diz respeito ao horário de início e término de suas atividades, podendo 
ter escalas nos diversos turnos do dia. Inexiste ainda tratamento igualitário 
ao trabalhador em tempo integral, uma vez que, no part-time, há permissão 
para prestação de horas extras, no dia em que o trabalhador laborar acima 
de oito horas. Ora, muito conveniente ao empregador não fixar a jornada, 
que poderá ser de apenas quatro horas, em um dia determinado de menor 
fluxo, e em outro dia, de maior movimento, exigir o trabalho acima de quatro 
horas sem que seja considerado como labor extraordinário. 

Ademais, no contrato parcial, a jornada é fixa e não móvel e variada. 
A rigor, se a empresa considera como horas extraordinárias apenas aque-
las prestadas a partir da oitava, é evidente que a mesma deve remunerar 
como ordinárias todas as horas compreendidas até a oitava diária de seus 
trabalhadores. Ocorre que, nos casos em debate, a jornada não foi contra-
tada previamente como reduzida e sim integral, gerando ao trabalhador a 
expectativa de percepção do salário mínimo de sua categoria. 
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Nesse sentido, o Estado, por meio dos Ministério do Trabalho, Ministé-
rio Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, têm atuado fortemente em 
combate às práticas lesivas ao trabalhador. Mesmo com toda a atuação 
conjunta de 2013, demonstrada no presente estudo, novas frentes, recen-
temente conduzidas pelas entidades sindicais profissionais, continuam a 
denunciar empresas que utilizam desse tipo de jornada e ainda requerem 
que novas lojas dessa citada rede de lanchonetes não sejam abertas até 
que ela cumpra as leis trabalhistas brasileiras. Segundo o jornalista Helo 
Reinert, cuja notícia foi publicada no site de notícias Maxpress (2015), 
em ação civil pública protocolizada em fevereiro de 2015, as entidades 
sindicais continuam a denunciar a rede de fast-food por desrespeitar a 
legislação trabalhista vigente no país, mesmo após o acordo de abrangên-
cia nacional firmado entre o grupo econômico e o Ministério Público do 
Trabalho, perante a 11ª Vara do Trabalho do Recife: 

A ação busca mostrar a prática de desrespeito recorrente e contí-
nuo a direitos trabalhistas básicos – o McDonald’s, por exemplo, 
ainda pratica a jornada móvel variável, o acúmulo de funções 
sem a devida remuneração e não reconhece a insalubridade de 
algumas funções. Esse modelo de negócio faz com que a rede 
no Brasil obtenha indevidamente vantagem competitiva sobre 
seus concorrentes. (REINERT, 2015)

Diante da ilegalidade demonstrada, revela-se nula de pleno direito 
qualquer cláusula contratual leonina instituidora da jornada móvel e 
variada estabelecida pelas contratantes.

 

4  A flexibilização da jornada de trabalho como fruto 
do discurso de dominação do capital

Em busca de aumento de lucro, são traçadas estratégias de domi-
nação pelo capital para viabilizar os seus objetivos, as quais, de forma 
dissimulada, escondem a sua real intenção. Neste cenário, prega-se a 
necessidade de uma flexibilização da jornada de trabalho como solução 
para a taxa de desemprego.
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4.1 A flexibilização da jornada de trabalho e sua 
relação com a taxa de desemprego

No surgimento do capitalismo mercantil, prevaleceu a contratualiza-
ção do trabalho sem a interferência do Estado. E, uma vez em que nos 
contratos entre desiguais prevalece a lei do mais forte, os efeitos diretos 
quanto aos direitos e obrigações pactuados entre contratante e contratado 
foram devastadores para os trabalhadores.

A ausência de regulação das relações entre capital e trabalho permitiu 
diversas formas de exploração da mão de obra disponível, desde contrapres-
tações financeiras ínfimas a jornadas de trabalho exaustivas. Instaurou-se 
um cenário de grande exploração do trabalho infantil e feminino, com jor-
nadas de trabalho exorbitantes, grande número de acidentes de trabalho, 
salários baixos, massificação da produção, entre outras consequências. 

Esses fatos, associados ao início do sindicalismo, à atuação coletiva dos 
trabalhadores, ao surgimento da propagação de novas ideologias voltadas 
para a melhoria da vida dos trabalhadores dentre as quais se destacam 
o Manifesto Comunista, bem como a publicação da Encíclica Rerum No-
varum pela igreja, fomentaram a intervenção do Estado na regulação das 
relações de trabalho.  

Os sindicatos, enquanto órgãos coletivos e representativos dos tra-
balhadores, e em condições de maior igualdade perante o empregador, 
conseguiram exercer o direito de resistência dos trabalhadores de forma 
coletiva e organizada, por meio de lutas e greves reivindicatórias, que 
culminaram na conquista de diversos dos direitos sociais atuais.

Essa linha inclusiva de direitos sociais ganhou força após a Primeira 
Guerra Mundial, diante da situação precária da economia e da vida da 
sociedade no pós-guerra. Despontou um cenário onde os direitos sociais 
ganharam bastante prestígio no cenário mundial. Formou-se a Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), que desenvolveu um grande trabalho 
de universalização do Direito do Trabalho em busca de um processo de 
Constitucionalização do Direito do Trabalho, de conquistas de Direitos 
Trabalhistas efetivos em prol dos trabalhadores.

A partir da implantação do welfare state, após a Segunda Guerra 
Mundial, surge o Estado Social, que teve como característica marcante a 
intervenção Estatal na atividade econômica e na efetividade dos direitos 
sociais. 

Antônio Casimiro Ferreira (2002) explica que esse período foi carac-
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terizado pela universalidade do emprego, subordinação jurídica, criação 
de grandes empresas, duração indeterminada do trabalho, garantia de 
continuidade do vínculo trabalhista, unicidade do empregador, estabilida-
de temporal e remuneratória, jornada integral, entre outros. E, o Estado 
Social, em uma tentativa de estabelecer a reciprocidade nas relações de 
trabalho, saciou, ao menos temporariamente, expectativas de justiça, 
equidade e democracia. 

Normas internacionais do trabalho foram formuladas e desenvolvidas 
pela OIT e também possuem papel determinante na valorização do empre-
gado no âmbito das relações laborais. Em 1919, na primeira Conferência 
Internacional do Trabalho, foram adotadas seis convenções, sendo que 
a primeira delas regulamentava a limitação da duração do trabalho a 8 
horas diárias e 48 semanais, o que demonstrou o grau de importância e 
iminência da regulamentação do atributo à época.

Importante ressalvar que o Direito do Trabalho vivenciou um grande 
período de progressividade dos direitos laborais, com a visão voltada para a 
dignidade do trabalhador. No Brasil, a limitação de jornada foi consagrada 
como direito constitucional fundamental do trabalhador, sendo norma de 
segurança e saúde, portanto congênita e irrenunciável.

Esse cenário onde houve um pacto social efetivo entre Estado, traba-
lhadores e empregadores foi uma estratégia que deu ensejo aos gloriosos 
anos dourados.

Não obstante o legado que a história deixou em relação à necessidade 
dos direitos trabalhistas como forma de justiça social e de paz mundial, 
de algumas décadas para cá, reverte-se a lógica inclusiva dos direitos 
sociais com reflexos diretos e precarizantes nas relações de trabalho, in-
clusive no que tange à possibilidade de flexibilização da jornada laboral: 
um verdadeiro retrocesso.

Diante da incapacidade do sistema de solucionar os problemas oca-
sionados pela crise estrutural do próprio capitalismo, que se instaurou 
da década de 1970 até a atualidade, introduziu-se um cenário de cul-
pabilização dos direitos sociais pela crise do sistema, em que, de forma 
dissimulada, esconde-se a finalidade de mitigar os próprios defeitos desse 
sistema ou até sua inviabilidade e de se reafirmar e manter a hegemonia 
dos detentores do capital.

Conduzido pelo discurso neoliberal flexibilizatório, busca-se, inclusi-
ve, em tempos mais recentes, a busca pela recontratualização do Direito 
do Trabalho, sobretudo pela proposta de prevalência do legislado sobre 
o negociado. 
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Resultante da crise estrutural do capitalismo, e também por fatores 
externos, como crescimento da população, inserção da mulher no mer-
cado de trabalho, robotização, instaurou-se um cenário de desemprego 
que causa medo e insegurança e requer resposta por parte da população.

Baseada na ideologia neoliberal, há a propagação de uma insistência 
constante na relação entre criação de empregos e a redução dos custos 
trabalhistas.

[...] a progressiva ‘orientação ao emprego’ do direito laboral a 
partir da crise econômica e da destruição de postos de trabalho 
conseqüente, nos anos 1980, que induz à chamada ‘culpabili-
zação’ do sistema jurídico normativo laboral segundo a qual o 
sistema de garantias articulado sobre o emprego estável resultava 
a causa direta da eliminação de empregos e da incapacidade da 
iniciativa econômica para produzir outros novos em tempos de 
crise. Dessa maneira, constrói-se paulatinamente, a funcionali-
zação do mercado das normas trabalhistas, sobre a base de sua 
aptidão para estimular os processos de geração ou de destruição 
de emprego, com a consequência de que esse tipo de regulação só 
resultará legitimado socialmente na medida em que procure um 
nível aceitável ou ótimo de emprego no país. (REY, 2009, p. 30)

Joaquín Pérez Rey (2009) pontua que, diante de tal contexto, esse ramo 
jurídico é colocado como se fosse o Direito do Trabalho da emergência, 
como se tivesse que oferecer resposta meramente pontual a um problema: 
o desemprego. No entanto, considera que o papel do Estado pode ser o de 
comparsa da crise ou de protagonista, influenciando, nessa segunda hipó-
tese, a solução, haja vista que o Direito do Trabalho é fonte de correlação 
de forças (Estado, empregador e empregado) e ainda depende da atuação 
do Estado para, por exemplo, manter alguns postos de trabalho, bem como 
para que haja a definição de um conjunto de direitos considerados como 
“patamar mínimo civilizatório”. (REY, 2009, p. 1)

A tentativa de esvaziamento do papel do Estado nada mais é do que 
uma tentativa de retomada de poder, ou seja, da retirada da intervenção 
do Estado para permitir que prevaleça a autonomia da vontade das partes 
na relação de emprego e, portanto, de imposição da lei do mais forte. No 
entanto, a retirada de poder do Estado, que interage com o empregado e 
o empregador, como protetor da força de trabalho, enseja a desmateriali-
zação do Direito do Trabalho.

Flagrante, portanto, que a tentativa de retomada de poder e o ataque ao 
Direito do Trabalho, se dá, no cenário contemporâneo, de forma camuflada 
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e escusa. Dessa forma, enfraquece-se a existência de instrumentos que 
dotam de vantagens jurídicas e garantias o empregado, parte economica-
mente mais frágil na relação com o empregador, eliminando-o do cenário 
político e viabilizando a supremacia do capital.

Pior ainda do que camuflar o ataque ao Direito do Trabalho é perverter 
o princípio de proteção desse direito, convencendo os trabalhadores de 
que seus direitos são um risco para sua própria empregabilidade. Assim, 
a teoria da flexibilização dissemina a ideia da “[...] solução do desemprego, 
em última análise, pela redução de direitos que, agora, são percebidos não 
mais como conquistas ou fatores de organização da sociedade baseada no 
mercado, mas como um verdadeiro tiro que sai pela culatra”. (RUDIGER, 
2004, p. 46)

Nesse contexto, visando atender às necessidades das empresas, prega-se 
a necessidade de resgate do liberalismo, de “tornar o direito flexível”, adap-
tando-o às necessidades do novo modelo de produção e das novas formas 
de contratação que passaram a ser possíveis, sob a incessante ameaça do 
desemprego e da exclusão social, com a falsa ideia da presença de liberdade. 

Diversos projetos de lei encontram-se em andamento no Congresso 
Nacional sob a justificativa de flexibilização do ordenamento jurídico como 
meio de incremento no número de empregos, modernização da legislação 
pátria e maior proteção do trabalhador e da empresa. Será abordado, em 
especial, o Projeto de Lei do Trabalho Intermitente, que visa legalizar a 
jornada móvel e variável no Brasil.

4.2  O Projeto de Lei N.º 3.785/2012

A falácia de que a redução dos direitos trabalhistas cria empregos gera 
consequências diretas nas formas de regulamentação e interpretação dos 
direitos trabalhistas. Joaquin Perez Rey explica que

Uma insistência tão constante nessa relação entre o emprego e a 
redução dos custos derivados da eliminação de postos de trabalho 
projeta-se diretamente sobre todo o espaço da normatividade 
laboral e constitui um eixo de explicação do tipo de regulação 
que vem se realizando sobre a dispensa em nosso país, mas 
possivelmente também possa tratar-se de uma característica 
exportável a outros ordenamentos. (REY, 2009, p. 31)

 
Nesse cenário, tem prevalecido o discurso neoliberal de desconstru-
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ção do Direito do Trabalho com o esvaziamento do conjunto de direitos e 
garantias já assegurados e com a resistência a novas conquistas. 

 Sendo assim, deságuam, na via legislativa, projetos que visam a 
flexibilização do Direito do Trabalho, em verdadeiro retrocesso social e, 
portanto, em verdadeira ilegalidade. Em trâmite na Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei n.º 3.785/2012 autoriza a contratação por hora em 
jornada móvel também denominada de trabalho intermitente. Por todos 
os motivos expostos, a legalização dessa prática contraria as normas mais 
básicas em Direito do Trabalho pois, apesar de criar inúmeros postos de 
trabalho, esses são precários. Nesse tipo de jornada, os obreiros serão 
submetidos a condições psicológicas de instabilidade no emprego, pois 
serão inseridos em um tipo de subemprego, sem direito aos intervalos para 
descanso e recomposição de forças e em horários variados, impondo uma 
vida sem rotina e incompatível com a manutenção de outras atividades 
extralaborais tão caras como o lazer, a capacitação, convivência familiar, 
formação religiosa e política. 

A redação original do Projeto dispõe que:

Art. 1º Com a edição da presente Lei fica instituído o contrato 
de trabalho intermitente.

Parágrafo único. O contrato de trabalho intermitente é aque-
le em que a prestação de serviços será descontínua, podendo 
compreender períodos determinados em dia ou hora, e alternar 
prestação de serviços e folgas, independentemente do tipo de 
atividade do empregado ou do empregador.

Art. 2º O trabalhador intermitente não poderá receber, pelo 
período trabalhado, tratamento econômico e normativo menos 
favorável do que aquele dispensado aos demais empregados 
no exercício da mesma função, ressalvada a proporcionalidade 
temporal do trabalho.

§ 1º É devido ao trabalhador o pagamento de salário e remune-
ração pelas horas efetivamente trabalhadas, excluído o tempo 
de inatividade. 

Art. 3º Durante o período de inatividade, o trabalhador poderá ou 
não prestar serviços autônomos ou para outros empregadores, 
dependendo das condições previstas no seu contrato de trabalho.

§ 1º As férias, 13º salário e verbas rescisórias serão calculados 
com base na média dos valores recebidos pelo empregado inter-
mitente durante o período a que corresponder ou ao ano.

§ 2º Em caso de chamadas do empregador para a prestação de 
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serviço em dias ou períodos não previamente contratados, é dever 
seu fazer a convocação prévia ao empregado com antecedência 
de 5 (cinco) dias úteis, e na impossibilidade de atendimento 
por parte do trabalhador, este terá a obrigação de comunicar 
imediatamente ao empregador.

Art. 4º O contrato de trabalho intermitente poderá ser objeto de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho quanto aos demais 
aspectos não regulamentados por esta lei. (BRASIL, 2012, p. 1)

Explícito está que a proposta ora apresentada visa transferir ao empre-
gado os riscos da atividade econômica empreendida alinhando o número 
de trabalhadores ao fluxo do movimento e dispensando-os na baixa. É 
a materialização do trabalho em mercadoria. Projetos como esse, que 
afastam o homem que trabalha de sua dignidade e cidadania devem ser 
abolidos. Trata-se de um discurso falacioso no qual se busca a redução de 
direitos dos trabalhadores para aumento da mais-valia com a consequente 
redução de custos ao capital.

5  Conclusão

O presente estudo teve o objetivo principal de analisar a legalidade 
da jornada móvel e variável no Brasil diante do ordenamento trabalhista 
nacional, bem como a sua utilização como solução efetiva para o elevado 
desemprego no cenário mundial.

Fato é que, com a globalização e abertura das fronteiras de mercado, 
novas formas de prestação de serviços circulam pelo globo, no intuito de 
se aumentar a competitividade e o lucro. 

Nesse cenário, entrou em destaque a utilização da jornada móvel e 
variável em diversos locais do mundo, onde as multinacionais passaram 
a se instalar. 

Tal instituto, passou a ser adotado por multinacionais também no Brasil. 
Porém, conforme constatado pela Inspeção do Trabalho, em fiscalizações 
reiteradas a empresas que adotavam tais práticas, ficou demonstrado que 
se trata de uma modalidade implementada em verdadeiro descompasso com 
a legislação trabalhista brasileira. O ordenamento jurídico vigente prevê 
que o tempo à disposição do empregador entre no cômputo da jornada de 
trabalho, sob o manto da dignidade humana, proibição do retrocesso social, 
valorização social do trabalho, rol progressivo de direitos sociais, princípio 
da proteção, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, entre outros.
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Esses dispositivos constitucionais e infraconstitucionais são verdadeiros 
limites à duração diária e semanal do trabalho sendo de extrema impor-
tância a sua observância para assegurar condições dignas ao trabalhador. 

Entretanto, o que é constatado na jornada móvel e variada é a supressão 
de direitos trabalhistas sem qualquer amparo na legislação pátria e sem 
participação das entidades representativas. Ao avaliar a legalidade de pro-
postas incentivadoras da redução da jornada normal de trabalho, deve-se 
observar se as medidas propostas não mascaram práticas precarizantes. 

Muitas foram as lutas para o alcance de jornadas dignas, cujos horá-
rios são previamente definidos e as remunerações mínimas asseguradas 
pela Constituição Federal de 1988, de modo que empregadores não podem 
simplesmente desenvolver novas modalidades de trabalho sem que sejam 
respeitadas as normas de ordem pública vigentes.
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