


DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO: 
REFLEXÕES E ATUALIDADES



Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
 Genyvana Criscya Garcia Carvalho
 Ivonalda Brito de Almeida Morais

(Organizadores)

DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO: 
REFLEXÕES E ATUALIDADES

1.ª edição

MATO GROSSO DO SUL
EDITORA INOVAR

2022



Copyright © das autoras e dos autores.

Todos os direitos garantidos. Este é um livro publicado em acesso aberto, que permite uso, 
distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que sem fi ns comerciais e 
que o trabalho original seja corretamente citado. Este trabalho está licenciado com uma Licença 
Creative Commons Internacional (CC BY- NC 4.0).

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira; Genyvana Criscya Garcia Carvalho; Ivonalda Bri-
to de Almeida Morais (Organizadores). Direito do Trabalho e Previdenciário: refl exões e 
atualidades. Campo Grande: Editora Inovar,  2022. 131p.

PDF
Vários autores 

ISBN: 978-65-80476-97-8 
DOI: doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8

1.Direito.  2.Direito do Trabalho. 3.Direito Previdenciário. 4. Pesquisa  científi ca. I. Au-
tores.

CDD – 340

Editora Chefe: Liliane Pereira de Souza
Diagramação: Vanessa Lara D Alessia Conegero
Capa: Juliana Pinheiro de Souza
Revisão: Os autores

Conselho Editorial
Prof. Dr. Alexsande de Oliveira Franco
Profa. Dra. Care Cristiane Hammes
Profa. Dra. Dayse Marinho Martins
Profa. Dra. Débora Luana Ribeiro Pessoa
Profa. Dra. Franchys Marizethe Nascimento Santana
Profa. Dra. Geyanna Dolores Lopes Nunes 
Prof. Dr. Guilherme Antonio Lopes de Oliveira 
Prof. Dr. João Vitor Teodoro 
Profa. Dra. Juliani Borchardt da Silva
Profa. Dra. Jucimara Silva Rojas
Profa. Dra. Lina Raquel Santos Araujo
Prof. Dr. Marcos Pereira dos Santos
Prof. Dr. Marcus Vinicius Peralva Santos
Profa. Dra. Maria Cristina Neves de Azevedo 
Profa. Dra. Nayára Bezerra Carvalho
Profa. Dra. Ordália Alves de Almeida
Profa. Dra. Otília Maria Alves da Nóbrega Alberto Dantas 
Profa. Dra. Roberta Oliveira Lima
Profa. Dra. Rúbia Kátia Azevedo Montenegro

Editora Inovar
Campo Grande – MS – Brasil

Telefone: +55 (67) 98216-7300 
www.editorainovar.com.br

atendimento@editorainovar.com.br



DECLARAÇÃO DOS AUTORES

Os autores se responsabilizam publicamente pelo artigo científico publicado nesta obra, garan-
tindo que o mesmo é de autoria própria, assumindo integral responsabilidade diante de terceiros, 
quer de natureza moral ou patrimonial, em razão de seu conteúdo, declarando que o trabalho é 
original, livre de plágio acadêmico e que não infringe quaisquer direitos de propriedade intelec-
tual de terceiros. Os autores declaram não haver qualquer interesse comercial ou irregularidade 
que comprometa a integridade desta obra.



APRESENTAÇÃO

Com alegria e satisfação pessoal e acadêmica que apresen-
tamos a primeira edição do livro “Direito do trabalho e previdenciário: 
reflexões e atualidades”. O objetivo dessa obra foi recrutar textos cien-
tíficos de diversos pesquisadores da área jurídica do Brasil e avaliar o 
que essa comunidade está produzindo para melhorar o entendimento 
das questões jurídicas em nosso país. Encontramos artigos de revi-
são, estudos de casos, dentre outros, de grande relevância para a 
literatura científica jurídica. 

Agrademos às equipes de pesquisa envolvidas nesse projeto, 
pelo empenho e a confiança, também agradecemos à Editora Inovar 
pela oportunidade e pioneirismo. 

Desejamos a todos uma excelente leitura. 

Prof. Dr. Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Profa. Me. Genyvana Criscya Garcia Carvalho

Profa. Me. Ivonalda Brito de Almeida Morais
 (Organizadores)



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1  9
A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-
CIÁRIA/ DO INSS SOBRE OS VALORES DO SALÁRIO MATERNI-
DADE
João Victor Castello Branco Thomaz
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_001

CAPÍTULO 2 24
A NOVA CONFIGURAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA DA ATIVIDADE 
RURAL PARA FINS  PREVIDENCIÁRIOS NO PROCESSO DE APO-
SENTAÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL
Aline Kárem Santos Carvalho
Diego Roelly Macedo Melo
Elineia Urquiza De Carvalho
Gillian Santana de Carvalho Mendes
Maria Jéssica Da Silva
Poena Lívia Bonfim Silva
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_002

CAPÍTULO 3 40
A UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE SERVIÇO FRENTE AOS PE-
RIGOS Á SAÚDE  DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19
Maria Luciana de Sousa Monteiro Melo
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_003

CAPÍTULO 4 54
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PELO TRABALHO EM CON-
DIÇÕES PERIGOSAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº 16 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
Nº 324. 
Guilherme Henrique Auerhahn
João Paulo Josviak Dresch
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_004

http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_001
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_002
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_003
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_004


CAPÍTULO 5 72
COMPLIANCE TRABALHISTA COMO MEIO PARA EVITAR CON-
FLITOS NO ÂMBITO DAS EMPRESAS
Laura Lays Pimentel Andrade
Thayanne Gabryelle Pereira Leão
Genyvana Criscya Garcia Carvalho
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_005

CAPÍTULO 6 86
ENTREGADORES DE APLICATIVOS DIGITAIS: ANÁLISE SOBRE 
O VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Ana Paula Pereira Freire
Gabriela Cardoso Araújo
Guilherme Antônio Lopes de Olivera
Genyvana Criscya Garcia Morais
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_006

CAPÍTULO 7 101
O DANO EXTRAPATRIMONIAL TARIFADO EM RELAÇÕES TRA-
BALHISTAS E O ESTADO SOCIAL: ANÁLISE AO ARTIGO 223-G, 
§1º, DA CLT.
Guilherme Henrique Auerhahn
João Paulo Josviak Dresch
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_007

CAPÍTULO 8 114
TRABALHADORES DE APLICATIVOS: A TECNOLOGIA E A PRE-
CARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS ENTREGADORES DE COMIDA
David da Costa Sousa
Hillary Sthefany Miranda Gusmão
Júlia Beatriz Ribeiro Santos
Victoria Martins Moraes de Sousa
doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_008

SOBRE OS ORGANIZADORES 129

ÍNDICE REMISSIVO 131

http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_005
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_006
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_007
http://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-80476-97-8_008


9

(UN)CONSTITUTIONALLY OF THE SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION 
EXECUTED BY INSS TOWARDS THE VALUES   OF THE MATERNITY 

SALARY

João Victor Castello Branco Thomaz
Bacharelando em Direito do Centro Universitário CESMAC

Maceió - AL
jv.thomaz22@gmail.com

RESUMO
Este trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar o Tema 72 de 
Repercussão Geral do STF, sobre a temática da (in)constitucionalida-
de da contribuição previdenciária/ do INSS sobre os valores do salá-
rio maternidade. Fazendo a partir desse estudo menções ao salário 
maternidade no brasil, analisando assim a proteção social e a mulher 
dentro do mercado de trabalho, além disso, foi verificado o panorama 
geral do entendimento, tanto os votos a favor e contra a decisão, que 
tratam da contribuição previdenciária patronal no salário maternidade 
e da desigualdade de gênero no local de trabalho, por fim, uma análise 
dos impactos provenientes do recente entendimento acerca da contri-
buição, tanto os tributários quanto os sociais, chegando à conclusão 
de uma discordância quanto a decisão tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal.
Palavras-chave: Contribuição previdenciária; salário maternidade; 
natureza salarial; natureza previdenciária; desigualdade de gênero.

ABSTRACT
 This project was elaborated with the purpose of analyzing Theme 72 of 
General Repercussion from the STF on the theme of unconstitutionally 
of the social security contribution executed by INSS towards the values   
of the maternity salary. Based on this study, mentioning the maternity 
salary in Brazil, analyzing the social protection and women protection 
in the labor scenario, also verified the general panorama of the entisio-
ne, both the votes in favor and against the decision, which deals with 

CAPÍTULO 1

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA/ DO INSS SOBRE OS VALORES 

DO SALÁRIO MATERNIDADE
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the social security contribution of the employer and with the maternity 
payment and gender inequality in the workplace, finally, an analysis of 
the impacts arising from recent understanding about the contribution, 
both tax and social, reaching the conclusion of a disagreement about 
the decision taken by the Supreme Court.
Keywords: Social security contribution; maternity pay; salary nature; 
social security nature; gender inequality.

INTRODUÇÃO

 O artigo em questão, abordará a seguinte temática: a mulher 
no mercado de trabalho, a questão da Seguridade Social, na qual nos 
deparamos diretamente com o salário maternidade existente, uma 
análise da decisão, referente ao Tema 72 da repercussão geral e quais 
os possíveis impactos que essa decisão pode ocasionar, tanto em re-
lação ao Estado quanto às mulheres que recebem o benefício.

A discussão feita pelo Supremo tinha dois pontos em questão, 
quais sejam, o salário-maternidade é pago pela Previdência Social e 
não possui natureza salarial, não devendo integrar a base de cálculo 
da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração; e com 
relação a exigência, há um reforço da discriminação de gênero em 
relação às mulheres, na medida em que a cobrança de contribuição 
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade torna a mão de 
obra da mulher que engravida mais onerosa e dificulta reflexamente o 
acesso paritário ao mercado de trabalho.

Em contrapartida, há a existência do Princípio da Solidarieda-
de contributiva, que explica os motivos da cobrança deste tributo, e da 
ocorrência das transferências dos ônus referente ao pagamento do 
salário-maternidade, tendo em vista que isso foi opção do legislador 
infraconstitucional, na qual constituiu incentivos suficientes para asse-
gurar/garantir a proteção no mercado de trabalho da mulher.

De certa forma, a análise merece ser realizada devido aos pos-
síveis impactos em que a decisão tomada pelo Supremo pode vir a ter 
em relação ao Estado, como um todo, e em relação as mulheres que 
recebem o benefício, que lhes são garantidos por Lei.
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CAPÍTULO 1 – Salário maternidade no Brasil

1.1 A seguridade social na constituição brasileira: Proteção Social

A proteção social propriamente dita é um atributo natural for-
mado a partir da evolução da sociedade em si, pois o homem, como 
indivíduo que vive em sociedade, necessita de assistência para que 
possa viver com o mínimo de dignidade.

 Entretanto, a preocupação relativa a esta proteção, não se 
deu do dia para a noite, surgindo com as legislações governamentais, 
quando se notou a imprescindibilidade de ser criado meios de prote-
ção ao ser humano dentro da sociedade. Visto que, o homem sempre 
se perturbou por garantir tanto o seu próprio sustento, quanto o de 
seus familiares, além disso, nos primórdios da ideia, ela, a proteção 
social, era vista como uma concepção de caridade/solidariedade entre 
os próprios indivíduos da mesma coletividade. 

Em nosso atual contexto, vislumbramos aquilo que seria a Se-
guridade Social que está inserida em nosso ordenamento jurídico, ou 
seja, pode-se encontrar tal temática dentro de nossa Constituição Fe-
deral de 1988, onde se aponta suas disposições gerais e se subdivide 
em aspectos da Saúde, da Previdência Social e da Assistência Social, 
sendo estes uma soma integrada de iniciativas e de ações vindas do 
Poder Público e da Sociedade.

Seguindo essa linha de raciocínio, devido a existência da pro-
teção social interna, afirma-se que dentro das subdivisões, a saúde 
tem a obrigação de oferecer seus serviços, destinando a qualquer 
cidadão, independentemente da existência de uma contribuição; já 
a previdência social fornece benefícios, para aqueles em que reali-
zam contribuições para o seu custeio, além disso, vale ressaltar que 
via de regra, esse pagamento é em dinheiro; e a assistência social, 
assemelhando-se mais da saúde, oferece os benefícios e serviços, 
independe da existência de contribuição para o custeio, entretanto, 
tal benefício só é oferecido para aqueles indivíduos que estão neces-
sitados. Ademais, pode-se observar que tudo que foi descrito está as-
segurado pela Constituição Federal de 1988, como se vê nos artigos 
194 (Seguridade Social), 196 (Saúde), 201 (Previdência Social) e 203 
(Assistência Social).
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1.2 A mulher no mercado de trabalho e a garantia ao direito de 
maternidade

No Estado brasileiro, umas das primeiras manifestações que 
surgiu, com relação aos direitos que as mulheres teriam dentro do 
mercado de trabalho, manifestou-se tão somente com a promulgação 
do decreto nº 21.417-A, criado em 17 de Maio de 1932, no qual re-
gulava as condições do trabalho das mulheres nos estabelecimentos 
industriais e comerciais.

Com a vinda da Constituição Federal de 88, tanto os homens 
como as mulheres foram tratados da mesma forma, dentro dos ramos 
do direito, fazendo com que o novo texto constitucional revogasse ou-
tros dispositivos legais anteriores, que permitiam de certa forma, um 
tratamento diferenciado entre os dois sexos. Pode-se observar o trata-
mento igualitário, no art. 5°, inciso I, da CF/88.

Entretanto, o ordenamento jurídico que, ao mesmo tempo 
resguarda as questões sociais das mulheres dentro do mercado de 
trabalho, também preserva suas condições fisiológicas, ou seja, há 
situações em que as mulheres não conseguem praticar as mesmas 
atividades que os homens, como por exemplo, nos casos em que a 
trabalhadora se encontra em um estado gestacional. Deste modo, 
ocorre a necessidade de uma Tutela Especial, feita pelo estado, para 
a maior proteção da mulher no mercado de trabalho, garantindo assim 
o mantimento do vínculo empregatício, devido as particularidades ine-
rentes ao sexo feminino.

Conforme foi relatado, o legislador tratou de algumas medidas 
que serão tomadas caso a empregada/funcionária que se encontre em 
estado gestacional, no Art. 391 e outros da CLT, como é possível notar:

“Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do 
contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído 
matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.
Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos 
de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais 
de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu em-
prego, por motivo de casamento ou de gravidez”(CLT, 
1943)

Ou seja, nota-se que a mulher está protegida, tanto ao contrair 
o matrimônio, quanto ao estado de gravidez. Além disso, a gestante 
possui também a estabilidade provisória, segundo o Art. 391 - A da CLT.
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Como o próprio texto demonstra, o Art. 10, II, alínea b da ADCT, 
garante à todas as gestantes a estabilidade de emprego desde que 
haja a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Tratando 
ainda da estabilidade de emprego reservada às gestantes, reforça ain-
da a ideia a Súmula nº 244 vinda do TST.

Seguindo adiante, a gestante, também terá o direito a licença 
maternidade, que é a possibilidade de se ausentar do trabalho, sem ter 
nenhum tipo de prejuízo do seu salário, durante o prazo de 120 dias, 
conforme é possível observar no Artigo 392 da CLT. Além disso, seu 
período de repouso poderá ser aumentado, cosa haja recomendações 
médicas e até mesmo em uma ocorrência de parto antecipado.

Uma outra maneira de obtenção da licença maternidade é 
quanto ao adotante, conforme o Art. 392 – A. É interessante destacar, 
que o legislador, quando pleiteia sobre a adoção ou guarda judicial 
conjunta, receberá o benefício da licença maternidade ele, ou ela, ou 
seja, tanto o pai ou a mãe que poderá receber este benefício. Uma 
outra questão em que o homem terá o direito de receber a licença ma-
ternidade, vem por motivos do falecimento da genitora, podendo este 
usar do tempo em que sua companheira iria usufruir, conforme ou Art. 
392-B da CLT.

Outrossim, a também a questão do aborto não criminoso, es-
tando este previsto no Art. 395 e no período de amamentação, pre-
visto no Art. 396, ambos da CLT, em que respectivamente, o aborto 
não criminoso, seria aquele vindo de forma espontânea e permitida de 
acordo com o CP em seu Art. 128, incisos I e II, onde a mulher rece-
berá a licença por um período de duas semanas, sem nenhum tipo de 
penalidade quanto a sua função ou ao seu cargo. Quanto ao período 
de amamentação, a mãe junto com seu empregador que irá definir 
qual a melhor ocasião/horário, para a tirada de seus dois intervalos 
durante sua jornada de trabalho.

CAPÍTULO 2 – Análise do entendimento firmado pelo STF acerca 
do tema 72 de repercussão geral

2.1. Panorama geral do entendimento

Quanto a decisão tomada pelo STF, a respeito do tema 72 de 
repercussão geral, o tribunal, por maioria absoluta, reconheceu provi-



14

mento quanto e este recurso extraordinário, declarando a inconstitu-
cionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salá-
rio maternidade, que está previsto no Art. 28, §2º e no final da alínea a 
do §9º, ambos pertencentes a Lei nº 8.212/91. 

É valido ressaltar que, no ato da decisão, fazia parte da com-
posição dos Ministros o Presidente Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco 
Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz 
Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Mo-
raes. Devido ao entendimento, fixou-se uma tese, que apresentava 
a seguinte temática: “É inconstitucional a incidência da contribuição 
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.

2.2. Dos fundamentos levantados pelos ministros

Como já citado anteriormente, pela maioria dos votos, a deci-
são tomada foi de tornar inconstitucional a incidência de contribuição 
previdenciária sobre o salário maternidade, dessa forma, se faz ne-
cessário expor, quais argumentos abordados pelos ministros do Su-
premo para se chegar nessa conclusão.

 Para se ter o entendimento de Inconstitucionalidade, foi colado 
à mesa um julgamento feito a um tempo atrás, sobre a RE 565.160 
que trazia como questionamento a abrangência da expressão folha 
de salário tem, para os fins de Contribuições Sociais e o total das re-
munerações em geral. Em razão da discussão, fora criada a seguinte 
tese para ser debatida: “A contribuição social a cargo do empregador 
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou pos-
teriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.”

O ministro relator Luís Roberto Barroso, na decisão da RE 
565.160, em seu voto, explanou: “(...) a contribuição deve incidir tão 
somente sobre as verbas oriundas diretamente da relação de trabalho 
e em virtude da atividade laboral desenvolvida pelo trabalhador, pagas 
com habitualidade pelo empregador” (fl. 51 do inteiro teor do acórdão).

Além disso, fica claro que o Salário maternidade é um tipo de 
prestação previdenciária, sendo este pago pela própria Previdência 
Social, dessa forma, é visto como um benefício previdenciário, como 
pode ser notado em seu Art. 71 da Lei nº 8.213/91.

Dessa forma, o salário maternidade não se encaixa no concei-
to dado a folha de salário, não podendo assim compor as bases de 
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cálculo da Contribuição social a cargo do empregador, visto que ele 
não é pago pelo trabalho prestado ou até mesmo por uma retribuição 
feita direta do empregador ao empregado por motivos inerentes ao 
contrato de trabalho. 

Além disso, deve-se ter uma observação mais cautelosa quan-
to a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário materni-
dade, visto o que trata o Art 195, §4º da CF/88 e sua má observação, 
pois, conforme o texto, quanto a instituição de outras fontes para ga-
rantir a manutenção ou a ampliação da seguridade social, é neces-
sária a criação de Lei Complementar, e isso não é verificado quanto 
a relação de prestação. Contudo, isso fica claro quando é visto em 
conjunto do Art. 154, inciso I.

Em resumo, o salário maternidade não configura uma contra-
prestação pelos serviços prestados pela empregada durante o período 
que a mesma, encontra-se de licença, visto que a mulher está de be-
nefício, ela só permanece na folha de salário, em virtude da manuten-
ção do vínculo de trabalho.

Ademais, pode-se observar que a conclusão do voto dado pelo 
ministro relator Luís Roberto Barroso, na qual, os outros ministros a 
favor concordaram, diz: 

“Diante do exposto, considerando os argumentos formal 
e material, dou provimento ao recurso extraordinário, 
para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalida-
de da incidência de contribuição previdenciária sobre o 
salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 
8.212/1991, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que 
se lê “salvo o salário-maternidade”, e proponho a fixação 
da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da con-
tribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o 
salário-maternidade.”” (Inteiro teor do Acordão, p.33)

Outrossim, se faz de extrema relevância citar que após a Lei 
de nº 6.136/74, o pagamento desse salário, durante o período em que 
a mulher, encontra-se afastada, passou a ser inteiramente de respon-
sabilidade da previdência social, mudando sua natureza, passando 
de salarial para   previdenciária. Sendo assim, a única obrigação do 
empregador seria de entregar a quantia correspondente à segurada e 
no fim do mês ser ressarcido desse valor pelo INSS, como é proposto 
na tese dada, de ser inconstitucional a incidência da contribuição pre-
videnciária a cargo do empregador.
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2.3. Das inconsistências abordadas

Quanto aos votos que negaram provimento ao recurso extraor-
dinário, os quatro ministros responsáveis por isso trouxeram os se-
guintes argumentos, que tanto as doutrinas em sua grande maioria 
quanto as próprias jurisprudências majoritárias, especificamente nas 
do STJ (Superior Tribunal de Justiça), afirmam que o salário mater-
nidade, apresentam natureza salarial, sendo assim, o mesmo, deve 
compor as bases de cálculo dos salários de contribuição social, ou 
seja, ele está sujeito as incidências tributárias previstas no Art. 195, 
inciso I da carta magna de 88.

 Além disso, um outro argumento trazido foi a do livro Curso 
de Direito Previdenciário, escrito pelo Doutor e Professor Fábio Zam-
bitte Ibrahim, que diz: 

“[...] com o objetivo de proteger o mercado de trabalho 
da mulher, o legislador também achou por bem transfor-
mar este outrora benefício trabalhista em previdenciário, 
retirando o encargo de seu pagamento das empresas, 
por meio da Lei nº 6.136/74, situação que permanece até 
hoje. Aliás, este ponto justifica o fato de, até hoje, o salá-
rio-maternidade ainda compor o salário-de-contribuição, 
sendo o único benefício com esta característica. A coti-
zação, ainda que seja anacrônica, pode justificar-se pelo 
fato da vantagem produzida à segurada – já que houve a 
contribuição, o período em gozo de salário maternidade 
será computado para todos os efeitos, inclusive carência, 
o que não ocorre com os demais benefícios” (IBRAHIM, 
Fábio, 2012, p. 654 apund,Inteiro teor do Acordão, p. 59)

A partir dessa afirmação feita pelo professor Ibrahim, pode-se 
afirmar que a contribuição em cima desse salário seria mais benéfica 
para a segurada do que maléfica como estão afirmando. Pois a mes-
ma, poderia ser prejudicada no futuro, nos cálculos de seu benefício 
quando for se aposentar por idade, pelo tempo da própria contribuição 
ou até mesmo por uma possível invalidez, já que os mesmos benefí-
cios são calculados da média aritmética simples, dos maiores salários 
de contribuição.

Além disso, a própria constituição em seu Art. 7º, inciso XVIII, 
afirma que o salário maternidade, apresenta natureza salarial, quando 
está encontra-se em período de licença, vale ressaltar que isso cabe 
tanto aos trabalhadores rurais e urbanos. Ademais, com a edição da Lei 
nº 6.332/76, observa-se que ela não isentou o salário maternidade da 
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contribuição previdenciária, realizou a apenas a transferência dos en-
cargos dessa tributação para a previdência social. Além disso, a mesma 
lei, não alterou a resignação das empresas com relação aos pagamen-
tos da contribuição previdenciária da cota patronal, que incidem sobre o 
salário maternidade. Perdurando assim até os dias de hoje.

Todavia, falando da legislação atual, vale citar o Art. 72, parágrafo 
1º da Lei nº 8.213/91 e o Art. 28, inciso IV, parágrafo 2º da Lei nº 8.212/91:

“Lei nº 8.213/91:
 
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada emprega-
da ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal 
igual a sua remuneração integral.
 
§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido 
à respectiva empregada gestante, efetivando-se a com-
pensação, observado o disposto no art. 248 da Constitui-
ção Federal, quando do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimen-
tos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço. 
 
Lei nº 8.212/91:
 
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
 
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, 
observado o limite máximo a que se refere o § 5º. 
§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de 
contribuição.”

Não menos importante, conforme os ministros, devido a clara 
diferença entre suspensão e interrupção de contrato de trabalho, o 
salário maternidade se enquadra no conceito da interrupção e não da 
suspensão, sendo assim, ele pertence ao conceito de folha de salário, 
portanto, ele é passível de tributação pela contribuição previdenciária 
patronal, conforme os próprios termos da CF/88 em seu Art. 195, in-
ciso I.

O que ocorre é apenas o afastamento da empregada de suas 
atividades laborais pelo período de 120 dias, não havendo nenhum 
prejuízo no que tange o seu emprego, visto que seu posto no emprego 
é mantido até seu regresso, sendo vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa a empregada gestante.
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CAPÍTULO 3 – Discussão acerca dos impactos provenientes do 
recente entendimento acerca da contribuição

3.1. Dos impactos tributários para o Estado

Conforme o pleno em 06 de Novembro de 2019, que está dis-
ponível em vídeo no Youtube, em mais ou menos uma hora e vinte e 
três minutos de vídeo, escuta-se na fala do ministro Alexandre de Mo-
rais, o real motivo da RE 576.967, que não seria sobre uma existência 
de desigualdade de gênero, e sim para que as empresas não realizem 
o pagamento de tributos referente ao salário maternidade.

Um outro fato que deve ser abordado, é com relação no pró-
prio recurso extraordinário 576.967 a parte embargante, o Hospital 
Vita Batel S/A, onde se sabe que cerca de 90% dos empregados são 
mulheres e que em vários anos anteriores, pagava-se contribuição e 
nenhuma mulher foi substituída por alguém de sexo oposto, ou seja, 
um homem. Além disso, ainda é afirmado que deixando de pagar esse 
tributo ou essa contribuição propriamente dita, isso não acarretará ne-
nhum aumento de salário dessa empregada.

Ainda mais, as mulheres que trabalham nesses setores, só re-
bem 72% do salário que um homem recebe, mesmo estando em car-
gos iguais, além disso, somente 18,4% dos cargos de direção perten-
cem as mesmas, infelizmente essa seara, não está ocorrendo debate 
de igualdade de gênero conforme as palavras do ministro já citado. 

Outro argumento utilizado a favor do recurso é o da não nature-
za salarial, tendo em vista que o salário maternidade é pago pelo pró-
prio INSS, de forma integral passando do teto que tinha sido proposto, 
todavia, isso só ocorre para haver uma maior igualdade de gênero, 
evitando que o empregador, não contrate, mulheres em razão de sua 
natureza biológica. 

Ademias, conforme a Convenção relativa ao Emprego das Mu-
lheres antes e depois do parto, 3 OIT, não houve a alteração da natu-
reza salarial para natureza previdenciária, tendo em vista que, aquelas 
que recebem o benefício, só o recebe em virtude da existência de 
contrato de trabalho. Em vista disso, pode-se entender que a questão 
que está sendo tratada é de não mais tributar, para que o empregador 
tenha maiores lucros, deixando de contribuir em um sistema solidário 
e de extrema necessidade, usando de argumentos de desigualdade 
de gênero, para de certa forma burlar as Leis e a própria Constituição. 
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Ainda além, em razão da decisão tomada pelo STF de tornar 
inconstitucional a incidência previdenciária no salário maternidade, a 
não tributação em cima desse benefício, fará com que o Estado deixe 
de arrecadar em média, pouco mais de R$ 1 bilhão de reais por ano, 
de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3.2. Dos impactos sociais

Com base na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, 
já citada, os impactos sociais esperados por esta, é a procura por 
maior isonomia, ou seja, igualdade, a proteção da própria maternida-
de e sua família consequentemente e na diminuição da discriminação 
entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Tendo em vista a 
existência de um salário menor e uma menor participação em cargos 
mais altos de uma empresa em razão do sexo. 

Todavia, conforme os ministros a favor da decisão, o salário 
maternidade como já citado, não apresenta características de nature-
za salarial, pois esse benefício é pago pela previdência, ou seja, sua 
natureza é previdenciária, não podendo assim fazer parte da folha de 
salário, pois ao sair de licença maternidade não existe uma contra-
prestação pelo trabalho ou uma retribuição monetária em razão do 
contrato de trabalho, como pode ser visto no artigo 195, inciso I, alínea 
a, da CF/88.

Desse modo, como ela não está prestando serviços durante o 
período de licença, não faz parte da folha de salário, dessa forma, não 
há de se falar em contribuição patronal sobre o salário maternidade. 
Consequentemente, em razão da não contribuição por parte do em-
pregador, espera-se uma maior contratação de mulheres em diversas 
empresas, diminuindo como já foi dito, as desigualdades de gênero, 
dentro do mercado de trabalho, que há ainda na sociedade atual.

CONCLUSÃO

Conforme o estudo que foi feito, ao analisar tanto a questão 
tributária quanto a social, que estão envolvidas na problemática da in-
constitucionalidade da contribuição previdenciária, patronal, sobre os 
valores do salário maternidade, pode-se chegar em algumas conclu-
sões. Primeiramente, se faz necessário firmar a questão da segurida-
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de social, que está presente na CF/88, onde a mesma é um conjunto 
de ações, destinadas para garantir ao cidadão saúde, previdência so-
cial e por último a assistência social.

Todavia, a partir da temática proposta, deve-se frisar na ques-
tão da previdência social, que é organizada de acordo com a forma 
de Regime Geral de Previdência Social, ou simplesmente RGPS, que 
apresenta em seu caráter contributivo uma filiação obrigatória, deven-
do observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e tam-
bém atuarial. Dessa forma, caso ocorra qualquer mudança quanto as 
contribuições, é necessário a existências de debates quanto as conse-
quências, tanto as positivas como as negativas, para que se mantenha 
o devido equilíbrio já citado.

O salário maternidade em questão, mesmo sendo pago pela 
previdência, não deixou de apresentar características de natureza sa-
larial, visto que para se receber esse salário, deverá existir um con-
trato de trabalho anteriormente firmado, está afirmação também pode 
ser comprovada em virtude da Lei 6.136/74, além disso, conforme as 
palavras do ministro, não haveria lógica que a contribuição previden-
ciária incidisse na mulher e o empregador fosse eximido dessa obriga-
ção, ademais, a mudança para a previdência, foi apenas uma maneira 
de tentar diminuir as desigualdades de gênero, dentro do mercado de 
trabalho e não de mudar a sua natureza.

Portanto, como pode ser observado, a contribuição previden-
ciária patronal sobre o salário-maternidade, na qual foi dada como in-
constitucional por maioria absoluta pelos ministros do STF, mesmo 
apresentando o objetivo de haver uma maior proteção a maternidade 
e para ter uma igualdade entre os gêneros, a decisão foi falha, tendo 
em vista que a mesma veio para beneficiar diretamente o emprega-
dor, visto que, como já mencionado anteriormente, o empregador está 
deixando de contribuir em um sistema solidário e de extrema necessi-
dade, para aumento o seu próprio lucro. Dessa forma, o presente ar-
tigo discorda da conclusão proferida pelo RE 576.967, expedida pelo 
Supremo Tribunal Federal.
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RESUMO
O presente artigo apresentou um estudo sobre os efeitos causados 
pela nova configuração dos meios de prova da atividade rural no pro-
cesso de aposentação do segurado especial, especificando os meios 
de prova existentes. Este artigo teve como objetivo analisar os meios 
de prova que atualmente servem para corroborar um pedido de bene-
fício previdenciário, sobretudo, o pedido de aposentadoria por idade 
rural, bem como verificar os impactos que a nova configuração des-
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tes tem causado nas concessões ou não de requerimentos de bene-
fícios. Ainda, esclareceu quem é considerado trabalhador rural e os 
requisitos necessários para requerer aposentadoria, demonstrando a 
importância do grupo familiar. Dessa maneira, buscou analisar de for-
ma especifica através de leis, doutrinas e jurisprudências, um maior 
entendimento relacionado aos meios de prova atualmente necessá-
rios e as dificuldades encontradas pelo trabalhador rural em reunir um 
composto probatório eficaz para instruir corretamente um processo 
administrativo ou judicial. Nesse sentido observoufalhas quanto as 
exigências de comprovação de atividade rurícola, bem como o des-
conhecimento dos trabalhadores destas provas e, por conseguinte, a 
inexistência das mesmas.
Palavras-chave: Segurado Especial. Trabalhador Rural. Aposentado-
ria. Meios de Provas.

ABSTRACT
This article presented a study on the effects caused by the new con-
figuration of the means of proof of rural activity in the retirement pro-
cess of the special insured, specifying the existing means of proof. 
This article aimed to analyze the means of proof that currently serve 
to corroborate a request for social security benefits, especially the re-
quest for retirement by rural age, as well as to verify the impacts that 
the new configuration of these has caused on the concessions or not 
of retirement requirements. benefits. It also clarified who is considered 
a rural worker and the requirements necessary to apply for retirement, 
demonstrating the importance of the family group. In this way, it sought 
to analyze in a specific way, through laws, doctrines and jurisprudence, 
a greater understanding related to the means of proof currently needed 
and the difficulties encountered by the rural worker in assembling an 
effective probative compound to correctly instruct an administrati-
ve or judicial process. In this sense, he observed flaws regarding the 
requirements for proving rural activity, as well as the workers’ lack of 
knowledge of these tests and, therefore, the inexistence of them.
Keywords:Special Insured. Rural worker. Retirement. MeansofEvi-
dence.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo analisará os efeitos causados pela nova configura-
ção dos meios de prova da atividade rural para fins previdenciários no 
processo de aposentação do segurado especial que almeja um bene-
fício previdenciário, com o intuito esclarecedor, proporcionando maior 
segurança na garantia dos direitos do trabalhador rurícola.

Desse modo o objetivo do trabalho é analisar a nova configura-
ção dos meios de prova da atividade rural, estes que possuem rol exem-
plificativo na Lei 8.213/91 em seu artigo 106 e na Instrução Normativa 
nº77 em seu artigo 54. Ainda, que possuem efeitos diretos no processo 
de aposentação do segurado especial, estes que precisam comprovar 
o efetivo exercício na atividade rurícola para obter o benefício almejado.

O referido estudo justifica-se mediante a importância da reali-
zação de um trabalho para averiguar a nova configuração dos meios 
de prova da atividade rural afim de que o conhecimento facilite a com-
provação da atividade rural desses trabalhadores, dando mais dig-
nificação a sua profissão, e assim também podendo ter acesso ao 
benefício que objetiva por direito, sem demasiada complicações que 
dificultem seu acesso a este benefício previdenciário.

É cediço que os trabalhadores rurais passam por grandes 
dificuldades ao precisarem de benefícios do INSS, inclusive o bene-
fício de aposentadoria por idade rural, sendo exigidos destes, docu-
mentos que comprovem a qualidade de segurado especial para que 
seja concedido o benefício almejado, sendo que a maioria da popu-
lação rural é marcada pela informalidade, não tendo conhecimento 
de tais documentos ou simplesmente por estes não existirem mais, 
deixando de apresentá-los, e assim acabam por ter o pedido negado.

Diante disso, vislumbra-se que mediante a nova configuração 
dada aos meios de prova para o labor rural de certo modo houve uma 
maior dificuldade para o segurado em reunir documentos que respal-
dem seu labor. Diante dessa problemática, visa-se elucidar aos aplica-
dores do direito, bem como aos diversos leitores a configuração atual 
dos meios de prova da atividade rural, e como resultado, as prováveis 
dificuldades encontradas na busca da comprovação da atividade rural 
para fins do benefício de aposentadoria por idade rural.

Quanto a metodologia, o trabalho será desenvolvido de acor-
do com o Ordenamento Jurídico, verificando as leis relacionadas á 
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Previdência Social, e para maior embasamento teórico utilizar-se-á de 
fontes bibliográficas tais como: livros, artigos, dando maior consistên-
cia ao trabalho. Imperioso esclarecer que foi optado por esta forma 
de pesquisa em virtude do período pandêmico em que o mundo está 
vivendo, o que inviabiliza outros tipos de pesquisa.

O presente estudo leva em consideração o contexto históri-
co, cultural, social e econômico, permeado pelas transformações em 
sociedade e pela busca de benefícios de natureza rural, sobretudo, 
aposentadoria por idade rural, fazendo-se necessário um estudo no 
tocante aos meios de prova atualmente exigidos, uma vez que, as pro-
vas são os fatores decisivos para a concessão ou não de um benefício 
previdenciário.

2. QUEM É CONSIDERADO TRABALHADOR RURAL

Para que se faça compreender quem é considerado trabalha-
dor rural, precisa-se conhecer o conceito do tema. Nessa premissa, 
destaca-se o conceito mais conhecido e didático sobre o tema, este 
constante na Constituição Federal em seu art. 195, § 8º, descreve 
quem é considerado segurado especial, vejamos:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e das seguintes contribuições sociais:
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, con-
tribuirão para a seguridade social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

O produtor rural que fizer contratação temporária, obtêm ren-
da através do artesanato ou atividade artística, participa de plano de 
previdência fechada em qualquer dessas hipóteses também será con-
siderado segurado especial.

Os trabalhadores rurais são considerados segurados especiais, 
pois recolhem com base de cálculo diferenciada em detrimento dos de-
mais segurados. Os demais trabalhadores recolhem com base na re-
muneração dos serviços prestados, ou seja, o salário de contribuição, 
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enquanto os segurados especiais recolhem sobre a comercialização 
da produção pesqueira ou agropecuária. Vale ressaltar que, embora 
não recolham nada, estes ainda serão beneficiários da previdência, 
caso comprovem o tempo de atividade pesqueira ou agropecuária.

3. QUAIS ATIVIDADES SÃO CONSIDERADAS RURAIS

A atividade rural consiste em trabalhos com agropecuária, ex-
trativismo vegetal, bem como a pesca artesanal. O site da Receita 
Federal enumera atividade rural da seguinte forma:

Consideram-se como atividade rural a exploração das 
atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a explora-
ção vegetal e animal, a exploração da apicultura, avi-
cultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura (pesca 
artesanal de captura do pescado in natura) e outras de 
pequenos animais; a transformação de produtos agríco-
las ou pecuários, sem que sejam alteradas a composi-
ção e as características do produto in natura, realizada 
pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e 
utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, 
utilizando-se exclusivamente matéria-prima produzida na 
área explorada, tais como descasque de arroz, conserva 
de frutas, moagem de trigo e milho, pasteurização e o 
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco 
de laranja, acondicionados em embalagem de apresenta-
ção, produção de carvão vegetal, produção de embriões 
de rebanho em geral (independentemente de sua desti-
nação: comercial ou  reprodução).

Desse modo, produtor rural é toda pessoa física que desenvol-
ve atividade agrícola, pecuária, pesqueira, bem como extrativismo em 
área urbana ou rural para seu sustento e de sua família.

4. GRUPO FAMILIAR

O grupo familiar possui alta relevância no momento da avalia-
ção de um pedido de beneficio rural, seja ele administrativo ou rural. 
Por mais que o segurado não labore em regime de economia familiar, 
o fato tem influencia na avaliação do pedido, seja esta positiva ou ne-
gativa. Porém, o regime de economia familiar é o mais comum.

O regime de economia familiar para comprovar atividade rural 
é descrita no art. 195, § 8º, da Constituição Federal de 1988, e consi-
derando ele, Berwanger, p.171, aduz:
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Nesse conceito foram incluídos o produtor rural, que 
exerce atividade agropecuária, o extrativismo vegetal e 
o pescador artesanal. É característica comum que esta 
atividade deve ser exercida individualmente ou em regi-
me de economia familiar. Cônjuge/companheiro e filhos 
estão incluídos, desde que trabalham no mesmo meio.

Portanto, é importante o regime de economia familiar na ativi-
dade rural para fins previdenciários, ou seja, os componentes da famí-
lia dentro do mesmo lar devem participar do labor rural. Vale ressaltar, 
que com a Emenda Constitucional nº 103/2019, a idade mínima foi 
alterada para 65, se homem, e 62, se mulher.

Portanto, todos dentro do mesmo núcleo familiar estão vincula-
dos no cadastramento para que completando os requisitos legais para 
a concessão da aposentadoria rural, esta seja concedida sem maiores 
problemas.

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL E OS REQUISITOS NE-
CESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO

A Constituição Federal de 1988 inseriu o trabalhador rural 
como beneficiário da previdência social. As Leis 8.212/91 e 8.213/91 
também asseguraram os direitos dessa categoria de trabalhadores, 
tendo a aposentadoria por idade rural como um dos benefícios que 
pode ser alcançado por eles.

A aposentadoria por idade rural é concedida aqueles que exer-
ciam labor rural pelo período de 180 meses, desde que comprovada 
a atividade rural através de documentação e prova testemunhal, 
contando com a idade de 62 anos, se for mulher, e 65 anos, se for 
homem, alteração dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

A Lei 8.213/91 trata sobre a previdência social e aduz que:

Art. 1º - A Previdência Social, mediante contribuição, tem 
por fim assegurar aos seus Beneficiários meios indis-
pensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, 
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de ser-
viço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 
quem dependiam economicamente.

Nessa toada, a comprovação do labor rural é de suma impor-
tância para o deferimento do benefício, seja ele na via administrativa 
ou na via judiciária. E isso ocorre através documentos constituídos ao 
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longo do período transcorrido até o pleito do benefício. Temos como 
documentos necessários: Contrato de arrendamento contemporâneo 
ao período de labor rural, parceria ou comodato rural; Comprovante 
de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra); Bloco de notas de produtor rural e/ou nota fiscal de venda rea-
lizada por produtor rural; Declaração de sindicatos de trabalhadores 
rurais, de pescadores ou colônia de pescadores devidamente registra-
da no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) ou a fornecida pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai), homologada pelo INSS; Certidão 
de Casamento, de nascimento de filhos; Certidão de escolaridade, 
Histórico escolar; Título Eleitoral; Certidão de Reservista. Também in-
cluímos nesse rol as Testemunhas. O artigo 54, da Instrução Normati-
va nº 77/2015 detalha os meios de prova material para fins de compro-
vação de atividade rural, ou seja os documentos em que conste neles 
a profissão ou qualquer outro dado que comprove a atividade rural e 
seja contemporâneo ao fato nele declarado. Essa documentação será 
aproveitada por todo o núcleo familiar vinculada ao trabalhador rural.

Bernardes, p. 4, discorre sobre a importância da constitui-
ção de provas:

É de extrema importância que a corroboração pelo tra-
balhador rural segurado especial do exercício de sua 
atividade rurícola se faça, tornando-se peça chave para 
a aquisição do benefício da aposentadoria por idade, po-
dendo ser realizado por intermédio de documentos que 
podem achar-se até mesmo como indicativo de prova do-
cumental no decorrer do processo previdenciário.

Desse modo, vemos que é primordial que o trabalhador rural 
produza provas ao longo do tempo trabalhado na atividade rural para 
que no futuro possa comprovar o seu labor, porém vemos a dificuldade 
do trabalhador rural na produção desses documentos seja pelo pouco 
grau de escolaridade, há casos em que nem isso possuem, seja pela 
dificuldade de informação de povoados distantes da cidade, sem inter-
net ou meios de acesso a informação.

Antes da Reforma da previdência a idade mínima exigida era 
de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se for homem, pois para os segura-
dos especiais existe a redução de 05 anos à idade, após o advento da 
Emenda Constitucional nº 103/2019, essa idade subiu para 62 anos, 
mulher, e 65 anos, homem. Satisfazer a idade, bem como comprovar 
o efetivo exercício da atividade rural é dever do trabalhador rural para 
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a concessão do benefício. Sobre a excessiva cobrança de documen-
tação, Bernardes, p. 5, aduz:

Apesar de terem seus direitos assegurados e alicerça-
dos pela própria Constituição da República, a classe de 
trabalhadores rurais, Segurados Especiais, necessitam 
satisfazer um enorme procedimento que muitas vezes 
se torna demasiadamente burocrático, seja pelo caminho 
administrativo junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), seja na discordância exercida pela Justiça 
Federal, no tocante ao consentimento e manutenção do 
benefício pleiteado para a aposentadoria rural.

Portanto, a burocracia para satisfazer os requisitos para a conces-
são do benefício tem tolhido o direito daqueles que deviam gozar do fruto 
do seu trabalho e isso tem barrado a função social do Estado de prestar 
assistência aqueles que adquiriram seus direitos e necessitam deles.

6. MEIOS DE PROVA DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL

O conceito é bastante complexo para os juristas, uma vez que 
a legislação aduz vários requisitos norteadores para o preenchimento 
da qualidade de segurado especial, além dos meios de prova que de-
vem corroborar o alegado, seja na esfera judicial ou administrativa. As-
sim, podemos inferir que todo trabalhador precisa comprovar sua con-
dição de segurado para obtenção de benefício previdenciário, o que 
não é diferente para o trabalhador rural, este que necessita comprovar 
o exercício do labor rural para ter deferido sua pretensão a algum be-
nefício previdenciário inerente ao trabalhador rural. No processo de 
aposentação, este, além do requisito etário, deve comprovar o efetivo 
exercício de atividade rural pelo número de meses igual à carência do 
benefício em período anterior a data do requerimento administrativo.

A comprovação do exercício de atividade rural deve ser feita 
mediante apresentação de início de prova material, sendo vedada a 
utilização de prova testemunhal de forma exclusiva. Isso significa que, 
o trabalhador rural para que possa conseguir o benefício deaposen-
tadoria, deve apresentar elementos documentais que comprovem que 
de fato seu labor se dava por meio de atividade rurícola.

Desta feita, aliado a quantidade de requisitos que devem ser 
cumpridos para o segurado ter o requerimento de aposentadoria por 
idade rural deferido está o início de prova material, isto é, documentos 
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que o segurado deverá apresentar como aptos a demonstrarem a pre-
sença de sua qualidade. A matéria atinente as provas, mostra-se mais 
sofrível para aqueles que trabalham na terra e por vezes possuem 
reduzido número daquelas, daí a necessidade do trabalho excepcional 
na busca por documentos e na instrução do processo previdenciário 
seja judicial ou administrativo.

6.1 Do início de prova material

O instituto da prova é o diretor do processo, sobretudo quan-
do se discute o Direito Previdenciário, em juízo, haja vista que a legis-
lação exige o início de prova material.

Para a comprovação da atividade rural precisa-se ter um início 
de prova documental retificada com a prova testemunhal. No que diz 
respeito ao conceito da expressão início de prova material, em geral, é 
considerado início de prova toda prova que não é testemunhal.

Para uma melhor compreensão do tema, deve-se buscar com-
preender o seu conceito, vejamos o entendimento doutrinário:

[...] o conjunto de oportunidades oferecidas à parte 
pela Constituição e pela lei, para que possa demons-
trar no processo a veracidade do que afirma em rela-
ção aos fatos relevantes para o julgamento. É exercido 
mediante o emprego de fontes de prova legitimamente 
obtidas e a regular aplicação das técnicas representadas 
pelos meios de prova. A imensa importância da prova na 
experiência do processo erigiu o direito a ela em um dos 
mais respeitados postulados inerentes à garantia políti-
ca do devido processo legal, a ponto de se constituir em 
dos fundamentais pilares do sistema processual contem-
porâneo. Sem sua efetividade não seria eficaz a própria 
garantia constitucional do direito ao processo. (CINTRA, 
GRINOVER, DINAMARCO, 2015, p. 427, grifos nossos)

A Instrução Normativa Nº77, em seu artigo 54 traz demais do-
cumentos que exteriorizam o segurado especial. Parte da doutrina e 
da jurisprudência entende que o rol também é meramente exemplifi-
cativo, porém há jurisprudência que defende o início razoável de prova 
material, ou seja, que apresente-se uma quantidade razoável dos res-
pectivos documentos.

O início de prova material, conforme entendimento jurispruden-
cial pacificado, este não precisa ser relativo a totalidade do período 



33

requerido. Em outros termos, não se exige prova documental plena 
da atividade rural de todo o período correspondente à carência, mas 
início de prova material que, associado com a prova testemunhal, per-
mita o labor rural seja comprovado. Assim, determina a Súmula nº 14 
da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Fede-
rais:Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige 
que o início de prova material corresponda a todo o período equivalen-
te à carência do benefício.

Entretanto, mesmo com a aplicação desse entendimento, a 
comprovação documental do labor rural é o maior obstáculo à conces-
são do benefício - a prova testemunhal é mais facilmente alcançada 
através do depoimento de amigos ou vizinhos que acompanharam o 
labor rural do trabalhador. A prova documental é um dos grandes moti-
vos de indeferimento dos pedidos, pois em grande parte dos casos os 
trabalhadores não possuem documentos que comprovem a atividade 
laboral exercida.

Nesse ínterim, é imperioso argumentar que, via de regra, não 
é permitido que a prova seja meramente testemunhal. No entanto, o 
próprio art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91 aduz que a prova exclusivamen-
te testemunhal pode ser aceita nos casos de ocorrência de motivo de 
força maior ou caso fortuito.

Por fim, os trabalhadores rurais em sua maioria não fazem o 
recolhimento de contribuições ao INSS. Isso, somado à falta de docu-
mentos comprobatórios do trabalho rural realizado, fazendo com que 
muitos benefícios verdadeiramente devidos não sejam pagos aos se-
gurados. De outro giro, a falta de rigidez para o deferimento do benefí-
cio tendo por base início de prova material e respaldado por prova tes-
temunhal faz com que muitos benefícios indevidos sejam concedidos.

6.2 Das Provas em Espécie

Conforme supramencionado, são diversos os meios de prova 
para que se possa corroborar um pedido de benefício de aposentado-
ria por idade rural. No ano de 2019 a Lei nº 13.846 trouxe alterações 
significativas em alguns incisos do art.106 da Lei 8.213/91, vejamos:

[...] contrato individual de trabalho ou Carteira de Tra-
balho e Previdência Social; contrato de arrendamento, 
parceria ou comodato rural;declaração fundamentada de 



34

sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 
for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 
que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial – INSS;comprovante de cadastro do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso 
de produtores em regime de economia familiar;bloco de 
notas do produtor rural;notas fiscais de entrada de mer-
cadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adqui-
rente da produção, com indicação do nome do segurado 
como vendedor; documentos fiscais relativos a entrega 
de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de 
pescado ou outros, com indicação do segurado como 
vendedor ou consignante;comprovantes de recolhimen-
to de contribuição à Previdência Social decorrentes da 
comercialização da produção;cópia da declaração de im-
posto de renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; licença de ocupação 
ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária(Incra).

Como se pode observar, diversos documentos servem como 
meio de prova da atividade rural. No tocante ao rol constante no art.106 
da Lei 8.213/91, este é tido tanto pela doutrina como pela jurisprudên-
cia de que é um rol meramente exemplificativo. Porém, o rol aduzido 
na IN nº 77, existem entendimentos jurisprudenciais que se divergem.

O Tribunal Superior de Justiça, em entendimento consolida-
do, já decidiu no Recurso Especial 980.065 que o rol da IN nº 77 é 
meramente exemplificativo. Em outros julgados, entre o qual Recurso 
Especial número 637.437, o tribunal decidiu que documentos que con-
tenham fé pública são aptos a demonstrarem o direito.

Existe uma relevância especial para as provas documentais, sen-
do de entendimento consonante na jurisprudência que o início de prova 
material não se esvai no rol trazido pela lei. Uma vez que, vários outros 
documentos que constem informações verídicas acerca da qualidade de 
segurado especial, devem que ser instruídas como meio de prova para a 
concessão do benefício, isto em consonância com a prova testemunhal.

Ademais, as súmulas 14 e 34 da TNU aduzem que os docu-
mentos usados como início de prova material devem ter sido produzi-
dos à época dos fatos a provar. Vejamos a súmula 34 da TNU: “Para 
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material 
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

Conforme dito alhures, para a concessão de aposentadoria por 
idade rural não é exigido que o inicio de prova material seja correspon-
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dente a todo o período de labor rural, visto que, esta deve ser corro-
borada pela prova testemunhal. Ainda, conforme já explicitado antes a 
prova testemunhal por si só, não serve, deve estar abalizada por prova 
documental, para comprovação do direito em questão.

Diante desse quadro, o Supremo Tribunal de Justiça divulgou 
várias jurisprudências, fato este que culminou com a edição da súmula 
de nº 149, dispondo que:

A prova exclusivamente testemunhal não basta à com-
provação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 
de benefício previdenciário, devendo estar apoiada em 
um início razoável de prova material”. Esse posiciona-
mento do STJ guarda uma importante regra de compa-
tibilização entre a exigência da prova documental, com o 
reconhecimento de que a prova oral é fundamental para 
a elucidação dos fatos no tocante a essas demandas. É 
uma forma não só de estabelecer um equilíbrio entre a 
força das provas, mas de compatibilizar a lei com a reali-
dade social. (BRASIL, 2017)

Vale destacar ainda, que apesar de não ter valor probante sig-
nificativo por si só, a prova testemunhal é de grande valia para corro-
borar os documentos juntados no requerimento, porém tal prova deve 
ser bem orientada, pois no momento em que estiver na presença de 
um juiz ou servidor do INSS a mesma pode corroborar perfeitamente o 
alegado, ou, por nervosismo, ferir todo o corpo probatório, colocando 
em cheque sua validade ou procedência. Portanto, vasto é os meios de 
prova em direito admitidos para fins de comprovação de trabalho rural, 
tem-se um rol exemplificativo que auxiliam o segurado no momento de 
buscar um benefício, estes que se corroborados por prova testemunhal 
possuem uma força probante muito maior do que sozinhos.

6.4 A dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar o exer-
cício da atividade rural

Dado os requisitos para a concessão de um benefício ao tra-
balhador rural, sobre tudo, a aposentadoriapor idade rural, o segurado 
ainda deve comprovar efetivamente o seu labor.

Nesse ponto, ocorrem diversos problemas, uma vez que os tra-
balhadores rurais muitas vezes não possuem documentos comproba-
tórios da atividade, ou até mesmo os tem, porém não tem conhecimen-
to de que os documentos que possui têm valor probante e os ignora.
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Diante disso, nem sempre o pedido formulado na seara ad-
ministrativa é favorável e no caso da aposentadoria por idade rural, 
ocorre por não ter sido preenchido algum dos requisitos necessários e, 
geralmente, devido à não comprovação do exercício de atividade rural. 
Dessa forma, busca-se o Poder Judiciário com a expectativa de êxito 
e, por conseguinte, sanar a injustiça até então empregada pelo órgão 
do INSS, porém, a morosidade do judiciário pode culminar em uma 
espera desgastante para o trabalhador.

Para Silvio Marques Garcia (2013, p. 170, apud LIMA, 2019, 
p.19), a maior dificuldade para alcançar os direitos previdenciários 
dos trabalhadores rurais é, sem dúvida, o ônus de comprovar a sua 
condição, dada sua hipossuficiência. Conforme visto, a legislação pre-
videnciária é espaça e contém excessos nas normas regulamentado-
ras, o que deveria favorecer, porém faz restringir mais os direitos dos 
trabalhadores rurais.

É exatamente na comprovação do exercício da atividade rural 
que começa a dificuldade daqueles que laboraram por anos e anos 
no campo sem contribuir para Previdência Social. Muito embora, o 
trabalhador rural tenha tratamento diferenciado por não ter que contri-
buir para a Previdência Social tendo que somente comprovar o efetivo 
exercício da atividade rural, este tratamento diferenciado, que à pri-
meira vista pode parecer um benefício, muitas vezes acaba sendo um 
problema de difícil solução no que se refere a encontrar documentos 
que comprovem a atividade rural.

E após as constantes mudanças que ocorreram no ordenamen-
to jurídico, a dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar o efetivo 
labor tem aumentado, ao invés de ter diminuído. Com o lastro probatório 
existente atualmente, as exigências do INSS e da poder judiciário au-
mentaram, e o segurado precisa ter um vasto corpo probatório, estes 
que podem ser documentos simples aos olhos de quem tem conheci-
mento, porém, para o trabalhador rural que na maioria das vezes não 
possui letramento é uma dificuldade imensa conseguir tais documentos.

Portanto, a nova configuração dos meios de prova da atividade 
rural tem trazido aos trabalhadores um longo percurso até o benefício 
almejado, uma vez que o INSS mostra-se cada vez mais exigente e 
o Poder Judiciário não tem se mostrado tão diferente. O que culmina 
com anos e anos de peregrinação do segurado em busca de seu be-
nefício, muitos conseguem, porém, muitos também não conseguem.
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No entanto, é importante salientar que a é a ocorrência de frau-
des no requerimento dos benefícios previdenciários tem se tornado 
prática rotineira no nosso país, uma vez que, existem aqueles que 
mesmo não exercendo a atividade rural, conseguem construir docu-
mentação alegando tal labor, ocasionando desvios de benefícios, em 
contrapartida aqueles que são rurícolas de fato, por vezes não conse-
guem auferir os benefícios da previdência em razão da ausência de 
comprovação documental, esta de difícil produção nas relações tra-
balhistas no campo, visto que em sua maioria a outorga de tarefas de 
terra, o contrato, ou a doação de terras são realizadas de modo verbal.

Em razão destes fatores a autarquia federal responsável pela 
concessão de benefícios lança tratamento rigoroso ao processo de 
comprovação da qualidade de segurado especial, visando evitar a 
ocorrência de fraudes, assim, como também age o poder judiciário.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu elucidar aos aplicadores do direi-
to e também aos leitores os novos requisitos para a configuração da 
atividade rural e suas consequências de forma a abordar os aspectos 
sobre o benefício de aposentadoria rural a começar conceituando tra-
balhador rural, fazendo a especificação das atividades consideradas, 
também foi feito um apanhado sobre a importância do regime de eco-
nomia familiar para a concessão do benefício, bem como foi argumen-
tado sobre a aposentadoria rural e seus requisitos.

Da analise do estudo observou-se que a reforma da previdên-
cia foi severa aos trabalhadores rurais. Nesse aspecto foi feito a con-
ceituação dos meios de prova, especificando a nova configuração dos 
meios de prova em espécie, evidenciando os percalços enfrentados 
pelo trabalhador rural para obter a documentação necessária para a 
concessão da tão sonhada aposentadoria por idade rural.

Foi constatado a importância das jurisprudências dos tribunais 
uma vez que reconhecem que a hipossuficiência e vulnerabilidade do 
trabalhador rural não pode ficar atrelada a um rol taxativo do início da 
prova material para o Direito Previdenciário para fins de concessão do 
benefício. Apesar da aplicação desse entendimento, a comprovação 
documental do labor rural é o maior obstáculo à concessão do bene-
fício. 
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Existe uma dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar 
o exercício da atividade rural em razão disso muitos pedidos formula-
dos na seara administrativa são indeferidos por não terem preenchido 
algum dos requisitos necessários e, na maioria das vezes, em razão 
da não comprovação do exercício de atividade rural. No poder judiciá-
rio a dificuldade é encontrada na morosidade do julgamento da causa 
o que acaba gerando uma espera desgastante para o trabalhador.

Portanto, devido a nítida informalidade da atividade rural, bem 
como a hipossuficiência do trabalhador rural e os excessos das nor-
mas regulamentadoras, o que deveria favorecer com a reforma da pre-
vidência acaba por restringir mais os direitos dos trabalhadores rurais, 
sendo a causa de muitos indeferimentos administrativos e judiciários.
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RESUMO
Visto que a uberização, palavra evidenciada desde a vivência global da 
empresa Uber, alcançou importância no campo do trabalho em virtude 
da recente prática que exibe os elos de laboração. Esse grupo de traba-
lhadores vem adquirindo espaço no mercado de trabalho atual de forma 
crescente, pois simplifica o consumo de produtos e serviço a um curto 
espaço de tempo e custo baixo. Justifica-se a presente pesquisa, em 
vista que, no período da pandemia há alguns dados que sugerem au-
mento expressivo no número de demandas para entregas em domicílio, 
havendo como consequência, um número maior de trabalhadores uberi-
zados circulando pelas cidades, expondo-se a riscos dos mais variados, 
e nesse caso, ao risco de contágio pelo novo coronavírus. A metodolo-
gia se deu através de uma revisão bibliográfica. O trabalho autônomo na 
conjuntura da uberização, de acordo se reconhece é mais característico 
e as sutilezas que se comparam à abuso do trabalho devem ser levadas 
em consideração, especialmente quando se parte da dedução de que 
uma das grandes, se não a principal, questionável dessa relação de 
atividade é a sua origem jurídica, dado que que os serviços executados 
pelos funcionários uberizados não têm estado entendidos como um vín-
culo de emprego. Dessa maneira, demanda a imposição da construção 
de políticas otimistas e assertivas próprias para a sua classe, como tam-
bém uma conduta diligente das organizações de plataforma que em-
pregassem de sua causa de trabalho, criando  formas eficientes para a 
atenução dos resultados na aplicação do esforço desses funcionários.
Palavras-Chave: Uberização. Normas Trabalhistas. Segurança do 
trabalho. Pandemia.
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ABSTRACT
Faced with uberization, a word that is evident from the global expe-
rience of the Uber company, it has gained importance in the field of 
work due to the recent practice that highlights the bonds of work. This 
group of workers has been gaining ground in the current labor market, 
increasingly, as it simplifies the consumption of products and services 
in a short period of time and at low cost. This research is justified, given 
that, during the period of the pandemic, there are some data that show 
a significant increase in the number of demands for delivery, resulting 
in a greater number of uberized workers circulating in cities, exposing 
themselves to the risks of the most and, in this case, the risk of conta-
gion by the new coronavirus. The methodology was performed through 
a literature review. Autonomous work in the context of uberization, it is 
recognized, is more characteristic and as subtleties compared to abu-
se of work must be taken into account, especially when it is part of the 
deduction that one of the big ones, if not the main one, is questionable. 
this activity relationship is its legal origin, since the services provided 
by uberized workers have not been understood as a work relationship. 
Thus, it requires the imposition of the construction of optimistic and 
assertive policies for its class, as well as a diligent conduct on the part 
of the platform organizations, which used their work cause, to create 
efficient ways to mitigate the results in the application of effort of these 
employees.
Keywords: Uberização. Labor Standards. Workplace safety. Pande-
mic.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde, a COVID-19 apresenta-
-se como uma doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 
que demonstra um quadro clínico que comuta de contaminações as-
sintomáticas a quadros respiratórios graves, sendo capaz de causar  
óbito ao paciente. Alguns grupos são reputados mais vulneráveis, 
como os cardiopatas, idosos e aqueles que dispõem de alguma outra 
espécie de comorbidade, no entanto, adultos jovens também podem 
ser afetados em um quadro mais sério da doença (BRASIL, 2020).

É visto que a uberização, palavra evidenciada desde a vivência 
global da empresa Uber, alcançou importância no campo do trabalho 
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em virtude da recente prática que exibe os vínculos de laboração. A 
tecnologia empregada da comunicação e informação para, através de 
smartphones, conseguir propagar produtos e funções de maneira prá-
tica e veloz (AQUINO; PILATE; FÉLIX, 2020).

Para efetivação desta pesquisa, foi realizado um estudo apro-
fundado das novas relações entre os aplicativos de entrega e os pres-
tadores de serviços que surgiram com a evolução  da globalização e da 
expansão da tecnologia. Nesse contexto, existem aplicativos  de     en-
trega em domicílio, como ‘’iFood’’, ‘’Loggi’’, ‘’Uber Eats’’ e entre outros, 
que fez nascer a ‘’Uberização’’ das relações de trabalho. 

Esse grupo de trabalhadores vem adquirindo espaço no mer-
cado de trabalho atual de forma crescente, pois simplifica o consumo 
de produtos e serviço a um curto espaço de tempo e custo baixo, além 
da comodidade de usufruir desse segmento por meio do celular e re-
ceber no conforto da sua casa ou qualquer lugar que preferir. 

O cenário atual brasileiro vem passando por novos desafios 
por causa da pandemia do COVID-19 que se espalhou pelo mundo 
e transformou a vida de toda  população, que por sua vez,  precisou 
adequar-se a realidade, a fim de diminuir e combater a proliferação da 
doença, evitando um colapso no sistema de saúde. 

Desta forma, uma das medidas mais importantes  deu-se atra-
vés do isolamento social  e a o fechamento total ou parcial de muitos 
comerciantes de produtos e de prestação de serviço que buscou como 
solução o serviço de delivery por meio dos aplicativos de entrega. Em-
bora tenha sido uma saída inteligente para que comerciantes e em-
preendedores continuassem trabalhando, os prestadores de serviços 
dos aplicativos de entrega ficaram mais vulneráveis ao risco de con-
tágio pela crescente migração temporária do serviço presencial para 
o delivery. 

Justifica-se a presente pesquisa, em vista que no período da 
pandemia, há alguns dados que sugerem aumento expressivo no nú-
mero de demandas para entregas em domicílio – o delivery – haven-
do, como consequência, um número maior de trabalhadores uberiza-
dos circulando pelas cidades, expondo-se a riscos dos mais variados, 
e nesse caso, ao risco de contágio pelo novo coronavírus. A hashtag 
“fiqueemcasa”, alcança apenas uma parcela privilegiada da população 
brasileira e acaba descortinando um cenário de desigualdade ainda 
maior.
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Com relação a esses funcionários que se deparavam com o 
vínculo desse serviço altamente inconstante, tanto pela falta seguran-
ça laboral quanto pelas condições de trabalho, aquela que lhe asse-
gurasse melhor estabilidade por meio da aplicabilidade na relação dos 
direitos sociais apresentados na Constituição Federal (CF), na Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT e nas normas de Previdência 
Social, e esta por sujeitar-se constantemente às condições de traba-
lho, visto que, a frente de uma pandemia mundial, esses funcionários 
passam a ser diligenciados e necessitam expor-se para assegurar o 
isolamento social de parcela dos indivíduos brasileiros sem qualquer 
direito à proteção sanitária.

Portanto, a presente pesquisa não tem a intenção de deslegi-
timar a política do isolamento social como método preventivo preconi-
zado pelas agências sanitárias de todo o mundo, mas apontar sobre 
a condição de que alguns trabalhadores não estão inseridos nessa 
lógica e necessitam de políticas próprias para a sua proteção e, con-
sequentemente, do Sistema de Saúde, a fim de se evitar um colapso. 
Discorrer-se-á com relação quais as medidas que as empresas-apli-
cativos estão tomando diante desse cenário de preocupação com a 
saúde pública e com os seus efeitos.

2 A PANDEMIA E OS IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO

Conforme o Ministério da Saúde, a COVID-19 apresenta-se 
como uma doença provocada pelo novo coronavírus SAR-S-CoV-2 
que manifesta um quadro clínico que comuta de contaminações assin-
tomáticas a condições respiratórias graves, sendo capaz de ocasio-
nar  óbito ao paciente. Alguns grupos são reputados mais vulneráveis, 
como os cardiopatas, idosos e aqueles que dispõem alguma outra es-
pécie de comorbidade, no entanto, adultos jovens também podem ser 
afetados no quadro mais sério da doença (BRASIL, 2020).

Na data de 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial 
da Saúde) definiu o contágio pela COVID-19 como pandemia, haven-
do esta classificação sido importante para sinalizar as organizações 
de saúde mundial para as adversidades que se aproximavam. Dessa 
forma, a instrução mais cabível para a situação foi a estimulação ao 
isolamento social, privando de aglomerações em espaços privados e 
públicos, o emprego de equipamentos de proteção individual, como 



44

a exemplo da utilzação de máscaras. A quarentena foi a providência 
mais aplicada nos países mais afetados pela pandemia com a finali-
dade de controlar a propagação do vírus (AQUINO; PILATE; FÉLIX, 
2020).

Dessa maneira, pelo fato do mundo estar em quarentena, as 
consequências econômicas passaram a ser debatidas e se transfor-
maram em instrumento de temor de varidos setores de produção, as-
sim, com a forma de isolamento, as empresas e setores de serviços 
necessitariam ou encerrar seus trabalhos, ou minimizar a velocidade 
de produção, com o cuidado necessário para a proteção dos funcioná-
rios e dos clientes. Nesse contexto, são determinados como reações 
já previstas da pandemia a pausa de atividades, rompimentos de re-
des produtivas, crescimento de demissões, desligamentos sem remu-
neração, dificuldade de serviço dos autônomos e informais, além de 
decorrências que só se calcularão posterior ao fim desta (FRANÇA, 
2020).

Segundo as informações do IBGE (2020), a retração do Produ-
to Interno Bruto (PIB) brasileiro tem chances chegar a 5,89%, o que 
provavelmente sucederia em uma estagnação sem precedentes. Ao 
que se refere ao espaço de trabalho, os resultados também não são 
nada contentes. É visto ainda que sobre o peso ainda não há grandes 
informações concretas, é possível detectar a elevação na quantidade 
de desemprego, conduzindo-se a tendência global. Conforme informa-
ções da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, instruí-
da pelo IBGE, segue em crescimento a quantidade de desempregados 
no Brasil, elevando de 13,6% para 15,6% só nos três meses iniciais do 
ano de 2020, sendo acertado que esta quantidade inclina-se a elevar.

Visto que as quantidades de ocorrências da doença aumenta-
ram no Brasil, muitas sociedades, no caminho do que foi empregado em 
todo o mundo, começaram a adotar o home office aos seus trabalha-
dores quando possível. Embora, acredita-se que nem todas as funções 
de trabalho poderiam ser executadas em residência, como é a situação 
desses funcionários que ficaram sem uma escolha saudável, ou neces-
sitam sair de suas residências para executar seus trabalhos passando 
por todos os perigos que existem, ou deixam de obter uma renda.

 O trabalho autônomo na conjuntura da uberização, de acordo 
com que se reconhece é mais característico e as sutilezas que se 
comparam a abuso do trabalho devem ser levadas em consideração, 
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especialmente quando se parte da dedução de que uma das grandes, 
se não a principal, questionável dessa relação de atividade é a sua ori-
gem jurídica, dado que que os serviços executados pelos funcionários 
uberizados não têm estado entendidos como um vínculo de emprego 
(AQUINO; PILATE; FÉLIX, 2020).

2.1 RELAÇÕES CONTRATUAIS, CONDIÇÕES DE TRABALHO E 
SAÚDE DOS TRABALHADORES: UBERIZAÇÃO E DESCUIDO

Antunes (2018, p.42) traz informações das características dos 
serviços de entrega por aplicativo e toda a questionável vinculada com 
a falta de proteção sanitária adequada na fase pandêmica, faz-se re-
levante contextualizar e melhor entender a sensação da uberização 
que, no intuito empregado nesta pesquisa, mostra-se como uma nova 
mudança pela qual percorre o mercado de trabalho, instruindo-o à fal-
ta de segurança e informalidade (ANTUNES, 2018, p. 42)

É visto que existem variadas argumentações no âmbito acadê-
mico com relação a verdadeira natureza da sensação da uberização, 
entretanto, para fins deste artigo, partilha-se do entendimento apre-
sentado por Ludmila Costhek Abílio, pesquisadora da Universidade 
Estadual de Campinas, que elabora há tempos uma apuração a res-
peito da uberização nas variadas proporções em que se manifesta, 
compreendendo-a como: 

(....) a uma série de transformações do trabalho, que em 
realidade estão em curso há décadas. A empresa Uber 
deu visibilidade a uma nova forma de organização, con-
trole e gerenciamento do trabalho, que está assentada 
nestes processos. É preciso compreender a economia 
digital como um campo poderoso de reorganização do 
trabalho, mas não perder de vista que ela realiza uma 
atualização de elementos que estão em curso no mun-
do do trabalho, e que, sim, estão fortemente ligados com 
o desenvolvimento tecnológico, mas não só isso. Trata-
-se da relação das reconfigurações do papel do Esta-
do – seja na eliminação de direitos do trabalho, seja na 
eliminação das barreiras ao fluxo do capital, trata-se do 
desemprego e de uma perda de formas do trabalho, além 
de mudanças na subjetividade do trabalhador (ABÍLIO, 
2017, p. 20).

Torna-se considerável também citar sobre um fato bastante co-
mum desse período, o desemprego, Souza (2020) cita que uma das 
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maiores consequências da pandemia no mercado de trabalho refe-
re-se ao emprego, porque nos parâmetros de controle do contágio 
do SARS-CoV-2 está incluso o encerramento de inúmeros serviços, 
com parâmetros de distanciamento social. Pois o desemprego, que já 
era um enorme problema, principalmente em sociedades adstritas, tal 
como o Brasil, é retroalimentado por uma prática de colapso sanitário-
-social, ainda que mascarado no modo de ocupações sem seguridade 
social (SOUZA, 2020).

Conforme a PNAD-Covid (2020), em 2017 no ano da contrar-
reforma trabalhista brasileira, é salientado que tinha-se cerca de 13 
milhões de desempregados, sem contar os desalentados. No decor-
rer da pandemia, a avaliação do mês de maio revela que o núme-
ro de desempregados foi de 10,9 milhões de pessoas. Porém, essa 
suposta redução ocorreu pela criação de postos precários de traba-
lho, que representam cerca de 15,4% das ocupações geradas após a 
contrarreforma, assim como pelo aumento do desalento. Percebe-se 
que a pandemia fez explodir o número de desalentados, porquanto 
em 2017 eram cerca de 13,5 milhões de pessoas nessa condição, e 
em maio de 2020 o número subiu para 25,7 milhões, sendo que 17,7 
milhões pararam de procurar emprego por causa da pandemia (LARA; 
HILLESHEIM, 2020). 

Logo, o governo federal brasileiro tentou ‘responder’ a essa pro-
blemática por meio do Programa Emergencial de Manutenção de Em-
prego, implementado com a lei n. 14.020, de 2020, estabelecendo que:

Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de Preserva-
ção do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes 
hipóteses: I - redução proporcional de jornada de traba-
lho e de salário; e II - suspensão temporária do contrato 
de trabalho. § 1º O Benefício Emergencial de Preserva-
ção do Emprego e da Renda será custeado com recursos 
da União (Brasil, 2020a).

A medida, inicialmente, valeria por dois meses, tendo sido pror-
rogada por mais dois com base no decreto n. 10.422, de 2020, artigo 1º:

Este Decreto prorroga os prazos para celebrar os acor-
dos de redução proporcional de jornada e de salário e 
de suspensão temporária do contrato de trabalho e para 
efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de 
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020 (Brasil, 
2020b).
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O estudo de Souza (2020) indica a condição de quem trabalha 
em casa já é complicada, para aqueles que precisaram manter as ati-
vidades laborais nas ruas, na linha de frente, o descaso ao qual estão 
submetidos é ainda mais preocupante. Uma das atividades que passa-
ram a ser mais requisitadas no contexto de distanciamento social foi a 
de entrega de alimentos e outros produtos, o que tem implicado maior 
exposição desses funcionários ao vírus e aumentado a visibilidade mi-
diática das dificuldades que passam. Foi possível constatar que:

De acordo com a PNAD [Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios] Covid-19, enquanto 13,8% das pessoas 
ocupadas tiveram algum sintoma que pode ser relacio-
nado à Covid-19 nos últimos sete dias ao dia de referên-
cia da pesquisa em maio de 2020, esse índice entre os 
motoristas (de aplicativo, táxi, van, mototáxi ou ônibus) 
foi de 14,7% e entre os entregadores de mercadorias 
(de restaurante, farmácia, loja, Uber Eats, iFood, Rappi 
etc.) de 15,7% [...] os entregadores de mercadorias es-
tavam entre os que menos se afastaram do trabalho em 
maio de 2020, com uma taxa de afastamento de apenas 
12,5%, indicando a alta requisição desse tipo de trabalho 
em épocas de isolamento social e a necessidade e dis-
posição dos trabalhadores em realizar esse trabalho [...] 
(Manzano e Krein, 2020, p. 7).

É importante destacar no Decreto n. 10.282/2020, o que ele 
apresenta a respeito da normatização dos serviços considerados es-
senciais, pois inovou ao prever importante esses serviços de delivery 
de produtos de higiene, saúde, bebidas, limpeza e alimentos. O texto 
tornou viável o enquadramento das ocupações praticadas por diversas 
das empresas uberizadas, a exempldo do IFood, Uber Eats e Rappi, 
no qual o serviço está voltado maiormente no ofertamento dos ítens ci-
tados anteriormente, o que proporcionou que inúmeras organizações, 
que não podiam ofertar o suporte presencial, e que o fizesse através 
dessas plataformas, assim, ampliando a área de atuação dos aplicati-
vos. A solicitação por entregas que já estada elevada com a pandemia, 
agora reuniria outros setores que não usufruíam dessa modalidade de 
comercialização, provocando numa elevação significativa de funcio-
nários uberizados com suas bicicletas ou motos,  deslocando-se pelas 
cidades ofertando uma função tida como indispensável, porém sem 
direito algum de proteção (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2020).

Dessa maneira, é notável que com a pandemia, os ofertamen-
tos de entrega por aplicativos que já concentrava uma parcela conside-
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rável de funcionários inativos, informais e desempregados, alcançou 
um relevante impulso, pelas seguintes razões: 1º) ocorreu uma ele-
vação orgânica na busca pelas entregas em casa, exatamente como 
resultado da utilização de normas de distanciação social e do home 
office para algumas categorias; 2º) empresas que se beneiciavam das 
funções de entrega, comercialização online, notaram que este seria 
um método adequado para a manutenção das funções empresariais; 
e 3º) a inserção dos serviços de entrega como serviços fundamentais, 
dessa maneira sendo aquelas que seriam capazes de permanecer em 
execução mesmo à frente das regras de quarentena ou até mesmo de 
ocasional decretação de lockdown.

Com relação aos perigos que estes funcionários estão sub-
metidos, Aquino; Pilate; Félix (2020) citam que podem ser subdividi-
dos em duas maneiras:

a) aqueles relacionados diretamente ao labor, que decor-
rem necessariamente da exposição; e b) aqueles relacio-
nados à ausência de proteção legal e políticas públicas 
específicas por parte do Poder Público. Na primeira hipó-
tese, os trabalhadores que laboram na área de entrega 
estão em contato frequente com diversas pessoas que 
podem ou não estar acometidas pela Covid-19, seja en-
tregando os produtos adquiridos ou manejando as má-
quinas de cartão de crédito comumente utilizadas para 
o pagamento. A proximidade e o contato com indivíduos, 
que randomicamente lhe são atribuídos, através das en-
tregas aumenta a possibilidade de contágio, o que se 
agrava na medida em que parte considerável destes tra-
balhadores carece de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), como máscaras, álcool em gel, luvas, viseira e 
outros que contribuiriam para minimização do risco de in-
fecção. Por sua vez, em se tratando do segundo risco in-
dicado, o trabalhador uberizado, caracterizado não como 
empregado, mas sim como empreendedor ou autônomo, 
carece dos direitos garantidos pelo vínculo empregatício, 
principalmente aqueles devidos por força da seguridade 
social, como benefícios previdenciários, como o auxílio-
-doença, que lhe garantiriam determinada estabilidade 
em face de eventual contaminação, podendo ainda ser 
privilegiados através da possibilidade da suspensão do 
contrato, com o efetivo pagamento através do emprés-
timo fornecido pelo governo federal para o custeio dos 
salários de empregados que tiveram que se ausentar do 
trabalho por terem con-traído a COVID-19 ou por possuí-
rem comorbidades que importariam em risco de vida em 
caso de contaminação. Assim, ao trabalhador uberizado 
não há alternativas diante de um estado de pandemia.
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Em que pese as ajudas anunciadas, em um levantamento fei-
to por Abílio et al (2020, p. 12), constatou-se que 57,7% dos traba-
lha-dores de aplicativos, entrevistados pela pesquisa, relataram não 
receberem nenhum apoio das empresas na promoção de cuidados 
ou medidas de prevenção, por sua vez, 43,3% relataram ter recebido 
apoio, sendo que em sua maioria este se resumiu a orientações gerais 
sobre como evitar a contaminação e reduzir o contato com os clientes 
ou o fornecimento pontual de álcool-gel (ABILIO et al, 2020, p. 12-13).

Não obstante dos debates a respeito da origem da relação ju-
rídica vinculada entre os aplicativos e os trabalhadores, o direito à 
qualidade de vida de todo servidor de carteira assinada ou não, é um 
fato, não se viabiliza ao funcionário de aplicativos, em particular em 
tempos de pandemia. Fazendo-se necessário sobressair, no dever 
das plataformas em disponibilizar EPI’s e proporcionar circunstâncias 
corretas de serviço. O funcionário de plataformas de delivery, mes-
mo que julgado autônomo, não é um indivíduo isento de direitos. É 
compreendido que o princípio tem necessidade de reconhecimento 
de uma condição obrigatória mínima de concessões proporcionais às 
necessidades essenciais de todo empregado, garantindo qualidade de 
vida, sem essas garantias, estarão sendo rejeitadas de forma sistemá-
tica ao funcionário de aplicativo.

No que se diz respeito à atuação do Estado, através de legis-
lação protetiva e políticas públicas, ao menos no decorrer do período 
pandêmico, no Congresso Nacional prosseguiu e foi acatado o Projeto 
de Lei nº 1.179, de 2020 que se transfigurou a Lei Ordinária núme-
ro 14.010/2020 que “Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período 
da pande-mia do coronavírus (Covid-19).” (BRASIL, 2020).

De toda forma, conforme Belmonte; Martinez; Maranhão (2020) 
o auxílio proporcionado é mínimo se comparado às urgências dos fun-
cionários, ainda mais em situação de hospitalização, que pode ser 
até de sessenta dias. O auxílio de 14 dias, ou também o de 28, não 
bastaria para manutenção do sustento do empregado e de sua família. 
Levando em consideração o a conjuntura global, a condição é mais 
complexa, mas de qualquer modo, já seria um indício do poder público 
comovendo-se às causas desse âmbito de empregados.

Portanto, o estudo de Aquino; Pilate; Félix (2020) ainda traz 
sobre a atividade praticada por esses funcionários transformou-se 
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primordial, jurídica, social e de modo econômico dizendo, no entan-
to, como já apresentado previamente, a estes não são voltadas as 
seguridades mínimas que os funcionários essenciais de outros seto-
res fazem merecimento, de maneira oposta, a pandemia acentuou a 
vulnerabilidade desses trabalhadores. Dessa maneira, é evidenciado 
que a indispensabilidade da função necessita da proteção desses em-
pregados, seja por meio de uma pagamento adequado pela razão do 
trabalho, preferencialmente pelos perigos, ou através das seguridades 
de circunstâncias de proteções mínimas contra a exposição a prová-
veis chances de contágio. 

3 METODOLOGIA

Entre os variados métodos que podem ser empregues para 
refletir sobre o objeto de uma pesquisa, na vigente pesquisa, foi es-
colhida a revisão bibliográfica, realizada a partir de uma abordagem 
de pesquisa qualitativa com o intuito de demonstrar a importância da 
didática da pesquisa intitulada  “A UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
SERVIÇO FRENTE AOS PERIGOS Á SAÚDE  DECORRENTE DA 
PANDEMIA DO COVID-19”.

A pesquisa pode ser conceituada como um procedimento sis-
temático e racional, sendo requerida quando não existem informações 
suficientes para responder o problema. Pode-se dizer que a pesquisa 
adotada para desenvolver o trabalho em comento será a bibliográfica, 
realizada dentro de um processo que envolve diversas fases, que vai 
da formulação do problema até a apresentação dos resultados. A partir 
das etapas a pesquisa é elaborada. Para que um projeto seja elaborado 
é necessário principalmente a verificação de um problema (GIL, 2019).

A pesquisa bibliográfica é aquela que a partir dos registros dis-
poníveis, utiliza-se de dados já trabalhados e registrados por outros 
pesquisadores. Segundo o autor, os textos se tornam fontes dos te-
mas a serem trabalhados, assim, o pesquisador trabalha a partir de 
contribuição de outros autores através dos documentos registrados 
(SEVERINO, 2007).

Como critério de inclusão os trabalhos foram pesquisados em 
livros, site e artigos em bases de dados científicas que tratam acerca 
do tema. Foram utilizadas pesquisas do ano de 2007 a 2021. Foram 
excluídos da pesquisa resumos e textos não completos.
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Esta pesquisa é bastante benéfica, pois busca demonstrar a 
importância da valorização dos direitos dos funcionários que trabalham 
em plataformas de delivery, expostos aos riscos de uma crise sanitária 
como a atual COVID-19, tendo em vista que esses trabalhadores in-
formais não  possuem segurança de trabalho, seguro e muitas vezes 
apenas condições mínimas de higiene, terminando por prejudicar a 
qualidade de vida dos mesmos com jornadas intensas de trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado na presente pesquisa, com a pandemia e a 
instrução de que a população aderisse o distanciamento social, as 
funções de entrega em domicílio, das mais diversificadas categorias 
de ítens, elevou de forma exponencial. As demandas por novos funcio-
nários nesta categoria elevou, pelo motivo de que, algumas empresas 
que não utilizavam o serviço de entregas passaram a optar por essa 
espécie de comércio, sendo uma vantagem viável a estes empresá-
rios  a frente da queda econômica.

O funcionário informal, sem salário, desempregado, não pos-
suiu outra opção a não ser adotar as plataformas dos aplicativos de 
entrega, colocando sua saúde e a de sua família em risco, para asse-
gurar o isolamento social daqueles empregados formais que permane-
ciam ocupando-se em suas residências. 

Por fim, a vigente pesquisa não se opõe a determinação pre-
ventiva do isolamento social, mas refuta-se a falta de proteção à par-
cela dos funcionários, sem condições mínimas de garantia de saúde, 
resultado de um colapso sanitário que pela pandemia foi ostensiva. 
Eles precisam de espaços e materiais para limpeza de seus veículos 
e equipamentos como luvas, bags, jaquetas com os quais transportam 
ítens, e de si próprios, pois por  diversas vezes passam o dia longe de 
suas moradias, sem um espaço apropriado para a limpeza individual. 
Dessa maneira, demanda a imposição da construção de políticas oti-
mistas e assertivas próprias para a sua classe, como também uma 
conduta diligente das organizações de plataforma que empregassem 
de sua causa de trabalho, criar formas eficientes para a atenução dos 
resultados na aplicação do esforço desses funcionários.
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RESUMO
A Constituição Federal resguarda o direito dos trabalhadores a um 
ambiente laboral seguro, em que as normas de saúde, segurança e 
higiene do trabalho são de observância obrigatória. As normas dele-
gadas ganham o nome de normas regulamentadoras, nas quais são 
dispostos os direitos e deveres de empregados e empresas, inclusive 
em matéria de energia elétrica, ponto focal da N.R. nº 10 e N.R. nº 16, 
em seu anexo IV. Frente aos diplomas citados, a partir do método hipo-
tético-dedutivo, o artigo objetiva demonstrar as linhas gerais da pericu-
losidade no ordenamento brasileiro, com enfoque nas instalações elé-
tricas. Com essas definições, é confrontado o conteúdo da Orientação 
Jurisprudencial nº 324, do Tribunal Superior do Trabalho, identificando 
os pontos de divergência e convergência entre a O.J. e o Anexo IV, da 
N.R. nº 16, dando enfoque ao Sistema Elétrico de Consumo.
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mentadora.
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ABSTRACT
The Federal Constitution protects the workers’ right to a safe working envi-
ronment, in which health, safety and hygiene standards at work are man-
datory. The delegated norms earn the name of regulatory norms, in which 
the rights and duties of employees and companies are set out, including 
in the field of electric energy, the focal point of N.R. No. 10 and N.R. nº 
16, in its annex IV. In view of the aforementioned diplomas, based on the 
hypothetical-deductive method, the article aims to demonstrate the gene-
ral lines of dangerousness in the Brazilian legal system, with a focus on 
electrical installations. With these definitions, the content of Jurisprudential 
Guidance No. 324 of the Superior Labor Court is compared, identifying 
the points of divergence and convergence between the OJ and Annex IV, 
of the N.R. nº 16, focusing on the Electric Consumption System.
Key-words: Development; Dangerousness; Regulatory standard.

1. INTRODUÇÃO

A relação entre a condição de periculosidade e o contato com 
energia elétrica é disposta de forma ampla e breve dentro da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), amparando-se a normativa traba-
lhista nas Normas Regulamentadoras (NR) editadas pelo Ministério da 
Economia. 

Ocorre que, além dos contornos dispostos na NR nº 10, que 
trata da energia elétrica, a temática ainda é abordada pela N.R. nº 16, 
no que tange ao adicional de periculosidade, bem como o Tribunal 
Superior do Trabalho editou Orientação Jurisprudencial (OJ) sobre a 
temática, no caso, a O.J. nº 324.

Dadas as informações prefaciais, o objetivo traçado é baseado 
na abordagem da temática da periculosidade pelo contato com ener-
gia elétrica sob a ótica da O.J. nº 324 e NR nº 16, anexo IV, identi-
ficando os pontos de convergência e divergência entre os diplomas 
citados, inclusive, conjuntamente a definições sobre Sistema Elétrico 
de Consumo (SEC) e Sistema Elétrico de Potência (SEP).

O principal ponto de análise dos referidos diplomas será nas 
hipóteses de configuração ou não configuração de labor em periculo-
sidade, dando enfoque nas atividades em atividades e operações em 
Sistema Elétrico de Consumo (SEC). Para isso, serão confrontados os 
textos da O.J. 324 e o anexo IV da N.R. nº 16, definindo se há harmo-
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nia entre as fontes citadas ou se divergem entre si, para que, ao final, 
definam-se os pontos de conflito e convergência dos dispositivos para 
definição do que é considerado trabalho perigoso e quais são as suas 
exceções face ao labor em contato com a energia elétrica.

O estudo abordado será realizado pelo método hipotético de-
dutivo partindo duma análise macro da periculosidade em assuntos 
que envolvem a energia elétrica, inclusive de definições técnicas so-
bre Sistema Elétrico de Consumo (SEC) e Sistema Elétrico de Po-
tência (SEP). Tal método de abordagem se dará a partir da análise 
exegética do regramento vigente e já citado atinente a periculosidade 
em labor dos trabalhadores, inclusive, culminando em consequências 
pecuniárias para empregado e empregador.

2. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE PERI-
CULOSIDADE E ENERGIA ELÉTRICA

As atividades e operações perigosas são definidas no artigo nº 
193, da CLT, sendo “aquelas que, por sua natureza ou métodos de tra-
balho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanen-
te do trabalhador1” a um rol de atividades. O rol de atividades envolve 
o contato com inflamáveis, explosivos e energia elétrica (inciso I), rou-
bos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial (inciso II); trabalho em motocicle-
ta (§4º) e radiações ionizantes ou substâncias radioativas (N.R. 162).

Extrai-se ainda do caput do artigo 193, da CLT3, que a regula-
mentação das atividades e operações deverá ser feita pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, hoje Ministério da Economia. Tal regulamen-
tação é disposta em Normas Regulamentadoras, tratando a N.R. nº 10 
sobre labor em contato com energia elétrica, direta ou indiretamente e 
também a N.R. nº 16, que trata da periculosidade no ambiente laboral. 
1  BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 1º maio 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
2  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 16 – ati-
vidades e operações perigosas. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/portal/
images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.
3  Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regu-
lamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 
permanente do trabalhador a: (...). in BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 
1943. Op. Cit.
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As normas regulamentadoras são portarias editadas, atual-
mente, pelo Ministério da Economia, recepcionadas pela Carta Cons-
titucional de 19884 face ao direito social de redução dos riscos ineren-
tes ao trabalho a partir de atuação na saúde, higiene e segurança do 
trabalho5, que visam regulamentar as normativas de saúde, segurança 
e higiene no trabalho.

A competência, por delegação, para edição das normativas é 
conferida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para fins de 
competência do Ministério da Economia, imperioso ressaltar o conteú-
do do artigo 155, I, da CLT, que diz o seguinte:   

Art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional compe-
tente em matéria de segurança e medicina do trabalho:           
I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas 
sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especial-
mente os referidos no art. 2006;          

Inclusive, tal delegação amplia-se com o conteúdo do artigo 
179, da CLT, que determina que cabe ao Ministério do Trabalho a dis-
posição sobre condições de segurança e medidas especiais a serem 
adotadas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribui-
ção ou consumo de energia7, aqui remetendo-se a conceitos prévios 
de Sistema Elétrico de Potência e Sistema Elétrico de Consumo, que 
serão posteriormente abordados. 

A partir da delegação ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
hoje Ministério da Economia, tratou o órgão, com a edição da Portaria 
nº 3.214/78, de editar normativas sobre higiene, saúde e segurança do 
trabalho. Sobre força normativa das Normas Regulamentadoras, trata 
Maurício Godinho Delgado:

4  DALLEGRAVE NETO, José Affonso. A força vinculante das Normas Regulamen-
tadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs do MTE) e o Anexo II da NR-17. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. v. 21, n. 48, p. 119 – 123, 
jul./dez. 2010. p. 119.
5  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: (...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança.  in BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988). Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
6  BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 1º maio 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
7  Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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Não obstante, há a possibilidade técnica de esses diplo-
mas serem alçados ao estatuto de fonte normativa, assu-
mindo aquelas qualidades e criando direitos e obrigações 
na vida trabalhista. É o que se passa quando expressa-
mente referidos pela lei ou regulamento normativo (de-
creto) a que se reportam, passando a integrar o conteúdo 
desses diplomas. Tal hipótese não é incomum no Direi-
to do Trabalho, principalmente pela ocorrência de certa 
superposição, em alguns segmentos — como da saúde 
e segurança do trabalho — de normas de Direito Admi-
nistrativo do Trabalho e Direito Individual do Trabalho. 
Desse modo, as atividades ou operações consideradas 
perigosas, na lei brasileira, deverão ser especificadas em 
portaria do Ministério do Trabalho (art. 193, CLT); igual-
mente será portaria ministerial que indicará os níveis de 
tolerância para exercício de trabalho em circunstâncias 
insalubres (art. 192, CLT). Em tais casos, o tipo jurídi-
co inserido na respectiva portaria ganhará o estatuto de 
regra geral, abstrata, impessoal, regendo ad futurum si-
tuações fático-jurídicas, com qualidade de lei em sentido 
material8.

Tendo as Normas Regulamentadoras, segundo o autor retro 
citado, qualidade de lei em sentido material, ou seja, de ato normativo 
de caráter geral, abstrato e obrigatório, com a finalidade de ordenar a 
vida em sociedade, independendo quem produza tal normativa9, são 
de observação obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos 
da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Pode-
res Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam emprega-
dos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho10.

Dados os conceitos, demonstra-se clara a necessidade de 
conjugação da análise frente a atividades perigosas de forma paralela 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pelas Normas Regulamen-
tadoras, vez que há evidente caráter de lei no sentido material de tais 
normas, mesmo que editadas por meio de Portarias do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Ministério da Economia). 
8  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18ª ed. São Paulo: LTr, 
2019. p. 186.
9  SILVA, José Afonso da. A lei. Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 9-18, 
1999. p. 13.
10  NR 1.2.1.1: As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos ór-
gãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Pode-
res Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. In: BRASIL. Ministério do Trabalho e Em-
prego. Norma regulamentadora nº 01 – disposições gerais. Disponível em: <https://
sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-01.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2020.
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Sobre a periculosidade, como já elencado acima, para fins do 
artigo 193, da CLT, são consideradas atividades ou operações pe-
rigosas aquelas que, na forma da regulamentação do Ministério do 
Trabalho e Emprego, impliquem em risco acentuado em virtude de 
exposição a, dentro outros, energia elétrica. Ou seja, a configuração 
de periculosidade em labor com energia elétrica é condicionada a pre-
visão pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e a exposição de risco 
ao agente, aqui abordando exclusivamente a energia elétrica. 

Consoante o inciso II, do artigo 193, da CLT, o trabalho em con-
dições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o salário. O percentual não incide sobre gratifica-
ções, prêmios e participação nos lucros e resultados da empresa, tendo 
em vista que, por previsão legal, não são verbas de natureza salarial. 

Uma vez cessado o risco acentuado em virtude da exposição à 
energia elétrica, também se suprime o pagamento do adicional de pericu-
losidade, tendo em vista a previsão do artigo 194, da CLT11, compatibiliza-
-se o referido adicional com a figura do salário condição, sendo possível a 
supressão do adicional face a extinção da condição de seu pagamento12.

A caracterização ou descaracterização da periculosidade no 
ambiente laboral será realizada exclusivamente através de laudo téc-
nico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, assim como previsto no caput do artigo 195, da CLT13 e 
na N.R. nº 16, item 16.314.

Acerca do tempo de exposição, nos casos em que o labor em 
atividade perigosa se dê de forma eventual e por tempo extremamente 
reduzido, aplica-se a súmula nº 364, do Tribunal Superior do Traba-
lho15, sendo indevido o adicional de periculosidade nessa condição.

11  BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 1º maio 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
12  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18ª ed. São Paulo: LTr, 
2019. p. 855.
13  Art.195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de 
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 
In: BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 1º maio 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
14  Texto da NR 16
15  BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 364 - Adicional de pericu-
losidade. Exposição eventual, permanente e intermitente. Disponível em: <http://
www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#-
SUM-364> Acesso em: 19 out. 2020.
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Sendo silente a CLT sobre outras determinações específicas 
acerca da periculosidade por contato com energia elétrica, seguirá 
abaixo a análise do Anexo IV, da N.R. nº 16, que aborda especifica-
mente a matéria.

3.  ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉ-
TRICA - NR 16, ANEXO IV.

O anexo IV da Norma Regulamentadora nº 16 dispõe exclu-
sivamente sobre a periculosidade no contato com a energia elétrica. 
No item “1” da referida N.R. são indicadas as situações nas quais os 
trabalhadores têm direito ao percebimento do adicional de periculosi-
dade, são as hipóteses com os respectivos comentários:

a) que executam atividades ou operações em instalações ou equi-
pamentos elétricos energizados em alta tensão”.

Na situação de trabalho em atividades e operações em instala-
ções ou equipamentos energizados em alta tensão, os trabalhadores 
têm direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Para fins do glossário da N.R. nº 10, Alta Tensão é aquela “supe-
rior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contí-
nua, entre fases ou entre fase e terra”16. Já instalações e equipamentos 
energizados são aqueles que não seguem os passos para desenergizar 
a instalação elétrica, consoante disposto no item 10.5.1, da N.R. nº 1017. 

16  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - se-
gurança em instalações e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.tra-
balho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2020
17  10.5.1 - Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas libe-
radas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência 
abaixo:
a) seccionamento; b) impedimento de reenergização; 
c) constatação da ausência de tensão; 
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos 
circuitos; 
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo II); 
f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. In: BRASIL. Ministério 
do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - segurança em instalações 
e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/
SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
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b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proxi-
midade, conforme estabelece a NR10.

A N.R. nº 10, em seu glossário, define trabalho em proximidade 
como sendo o “trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na 
zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com 
extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou 
equipamentos que manipule18”. Assim, é perigosa a atividade ou ope-
ração que seja realizada em proximidade à área energizada, tendo em 
vista o risco face a zona controlada, ou seja, entorno da parte condu-
tora energizada, não segregada e acessível19.

c) que realizam atividades ou operações em instalações ou equi-
pamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elé-
trico de consumo - SEC, no caso de descumprimento do item 
10.2.8 e seus subitens da NR10 - Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade.

Precipuamente, cabe a distinção entre Sistema Elétrico de 
Consumo (SEC) e Sistema Elétrico de Potência (SEP). O S.E.P. cor-
responde, segundo a N.R. nº 10 é o “conjunto das instalações e equi-
pamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de ener-
gia elétrica até a medição, inclusive20”, tendo sua constituição também 
descrita por “usinas geradoras, linhas de alta tensão de transmissão 
de energia e sistemas de distribuição21”.

Como o S.E.P. compreende até a medição, popularmente cha-
mado de “relógio”, o Sistema Elétrico de Consumo é aquele sistema 
que trabalha dentro dos limites da medição, ou seja, nos interiores das 
casas, comércios e estabelecimentos.

18  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - se-
gurança em instalações e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.tra-
balho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2020
19  Ibidem. 
20  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - se-
gurança em instalações e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.tra-
balho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2020
21  ZANETTA JR. Luiz Cera. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. São 
Paulo: Livraria da Física. 2008. p. 1.

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf


62

No S.E.C., caso não sejam seguidas as medidas de proteção 
coletiva (item 10.2.8, N.R. nº 10), são consideradas atividades perigo-
sas para fins da N.R. nº 16.

d) das empresas que operam em instalações ou equipamentos 
integrantes do sistema elétrico de potência - SEP, bem como suas 
contratadas, em conformidade com as atividades e respectivas 
áreas de risco descritas no quadro I deste anexo.

No caso de labor em Sistema Elétrico de Potência, em que se 
configure labor permanente/intermitente em instalação energizada, é 
configurada a condição perigosa da atividade e/ou operação.

Findadas as explanações sobre o item “1”, do anexo IV da N.R. 
16, o item “2” trata das situações nas quais não se é devido o paga-
mento do adicional de periculosidade em atividades com energia elé-
trica, são elas:

a) nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo 
em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e libe-
rados para o trabalho, sem possibilidade de energização aciden-
tal, conforme estabelece a NR-10;

Consoante a norma retro, não é considerada atividade pericu-
losa aquela realizada em sistema elétrico de consumo, ou seja, em re-
sumo, anteriormente ao relógio de medição de energia. Também é in-
devido o adicional de periculosidade nas atividades cujas instalações 
e equipamentos elétricos encontram-se desenergizados e liberados 
para o trabalho, sem risco de energização acidental.

As instalações e equipamentos desenergizados são aqueles que 
seguirem as orientações postas no item 10.5, da N.R. 10, sendo os pas-
sos previstos: a) seccionamento; b) impedimento de reenergização; c) 
constatação de ausência de tensão; d) instalação de aterramento tem-
porário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; e) prote-
ção dos elementos energizados existentes na zona controlada (anexo 
II); e) instalação da sinalização de impedimento de reenergização22.  
22  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - se-
gurança em instalações e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.tra-
balho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2020.

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
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b) nas atividades ou operações em instalações ou equipamentos 
elétricos alimentados por extrabaixa tensão;

Extrabaixa tensão, também conhecida como ETB, é a tensão 
que “não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em 
corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra23”. 

A corrente contínua (CC) é a corrente elétrica constante em 
que o fluxo de elétrons se dá em apenas um sentido e a tensão/corren-
te se mantém nessa constância. Pode ser obtida em pilhas, baterias, 
fontes de tensão e afins24. Por outro lado, a corrente alternada (CA) é a 
corrente elétrica descontínua periódica sinusoidal, caracterizada pelo 
fluxo de elétrons nos dois sentidos, que se repetem ao mesmo tempo, 
com variações. Pode ser obtida em geradores e alternadores25. 

Dessa forma, nas atividades em extrabaixa tensão, dentro dos 
limites indicados na NR 16, não é devido o pagamento de adicional de 
periculosidade aos trabalhadores que laborarem expostos a tal tensão.

c) nas atividades ou operações elementares realizadas em baixa 
tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos energizados 
e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos, desde 
que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformi-
dade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas inter-
nacionais cabíveis.

Como última excludente expressa de pagamento do adicional 
de periculosidade, o anexo IV da N.R. 16, não é devido o pagamento 
do adicional nas atividades elementares realizadas em baixa tensão 
em atividades elementares, tais como uso de equipamentos elétricos 
energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos.

Para a N.R. nº 10, baixa tensão (BT) é a “tensão superior a 50 
volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual 
ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corren-
te contínua, entre fases ou entre fase e terra26”. 
23  Ibidem. 
24  ALVES, Mário Ferreira. ABC dos circuitos elétricos em corrente alternada. 
Porto: Instituto Superior de Engenharia. 1999, p. 7.
25  Ibidem 
26  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 10 - se-
gurança em instalações e serviços em eletricidade. Disponível em: <https://sit.tra-
balho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2020.

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf
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Além disso, a exceção abordada é possível apenas em ativi-
dades e operações elementares em B.T., tendo como único indicador 
do que significa atividades elementares os exemplos de uso de equi-
pamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desli-
gar circuitos elétricos, para além disso, por ser exemplificativo (“tais 
como”) é passível de ser estendido para outras atividades elementa-
res definidas frente a interpretação técnica. 

Por fim, toda essa exceção só é possível desde que os equi-
pamentos e materiais elétricos sigam as normas técnicas oficiais esta-
belecidas pelos respectivos órgãos competentes, em sua exceção, de 
normas internacionais cabíveis.

Findada a abordagem da periculosidade segundo ao anexo IV, 
da N.R. nº 16, a análise passará para a O.J. nº 324, para que se tenha 
a posição do judiciário sobre o tema, em especial, sobre o Sistema 
Elétrico de Consumo.

4. PERICULOSIDADE E A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 324

A abordagem de precedentes a partir da edição de Orientações 
Jurisprudenciais é muito comum no âmbito trabalhista, em especial, 
em edições realizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Consoante 
o artigo 182, do regimento interno do TST, as orientações jurispruden-
ciais e os precedentes normativos expressam, neste caso, a jurispru-
dência prevalecente na subseção correspondente a O.J. 324, sendo a 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI I)27.

A Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho é composta por 21 (vinte e um) ministros, sendo 
o Presidente, Vice-Presidente do Tribunal, Corregedor Geral da Jus-
tiça do Trabalho e mais 18 (dezoito) Ministros, trabalhando em com-
posição plena ou ainda na divisão em duas subseções. Destes, 14 
(quatorze) Ministros, sendo o Presidente, Vice-Presidente do Tribunal, 
Corregedor Geral da Justiça do Trabalho e mais 11 (onze) Ministros, 
sendo exigida a presença de 8 (oito) Ministros para seu funcionamen-
to, sendo necessários de um a dois ministros por turma dentro da sub-
seção (Art. 71, §3º, RITST)28. 
27  BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Regimento Interno do Tribunal Superior 
do Trabalho - aprovado pela Resolução Administrativa n. 1937, de 20 de novem-
bro de 2017. D.E.J.T. 24 nov. 2017. Disponível em <www.tst.jus.br>. Acesso em: 19 
out. 2020.
28  Ibidem.
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As Orientações Jurisprudenciais carecem de caráter vinculati-
vo, ou seja, não são de observação obrigatória pelo próprio órgão ju-
diciário, nem pelos Tribunais Regionais ou Varas do Trabalho, porém, 
servem as Orientações Jurisprudenciais como indicadores de como 
serão e costumam ser tomadas as decisões prolatadas pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Para o estabelecimento de uma Orientação Jurisprudencial, 
seu processo de elaboração é semelhante ao de uma súmula do Tribu-
nal Superior do Trabalho29, cabendo a Comissão de Jurisprudência e 
de Precedentes Normativos propor a edição, revisão ou cancelamento 
de Orientação Jurisprudencial, Súmula e de precedente normativo30, 
porém, como dito alhures, expressando a jurisprudência prevalecente 
na respectiva subseção. 

Sendo uma Orientação Jurisprudencial uma forma de expres-
são da jurisprudência de uma subseção do Tribunal Superior do Traba-
lho, cabe analisar o texto da respectiva da Orientação Jurisprudencial 
nº 324, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SBDI 
I, que trata da periculosidade em trabalho em contato com sistemas 
elétricos. Diz a O.J. nº 324, do TST:

O.J. 324. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA 
ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DECRETO Nº 93.412/86, 
ART. 2º, § 1º (DJ 09.12.2003).

É assegurado o adicional de periculosidade apenas 
aos empregados que trabalham em sistema elétrico 
de potência em condições de risco, ou que o façam 
com equipamentos e instalações elétricas similares, 
que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade 
consumidora de energia elétrica31.

Pela análise do texto da O.J. acima citada, há uma divisão en-
tre duas realidades no labor em sistemas elétricos. O primeiro é refe-
rente ao labor em Sistema Elétrico de Potência (SEP), e uma segunda 
diante de trabalho em Sistema Elétrico de Consumo (SEC).
29  Art. 179. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de orientação jurispruden-
cial e de precedente normativo segue o procedimento e os prazos dos arts. 172 a 177 
deste Regimento. In: Ibidem.
30  Art. 60. À Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos cabe: (...) III - 
propor a edição, a revisão ou o cancelamento de súmula, de orientação jurisprudencial 
e de precedente normativo; In: Ibidem.
31  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação jurisprudencial nº 324 -  Adi-
cional de periculosidade. Sistema elétrico de potência. Decreto nº 93.412/86, art. 
2º, §1º. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_321.ht-
m#TEMA324> Acesso em: 19 out. 2020.
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Na primeira hipótese, como dito no texto da O.J., o trabalhador 
que laborar em sistema elétrico de potência em condições de risco tem 
o direito de percebimento do adicional de periculosidade assegurado.

Em que pese não exista no referido texto indicadores do que 
seriam condições de risco em trabalho em Sistema Elétrico de Potên-
cia, tal análise pode ser feita em conjunto do anexo IV, da N.R. nº 16 
abordado acima, em que são citadas as hipóteses de enquadramento 
da periculosidade no que tange ao labor em contato com instalações 
elétricas, ou seja, do breve texto da orientação, não são observadas 
incongruências gritantes entre a normativa e a orientação.

Tal situação é diversa nas tratativas da segunda hipótese, ou 
seja, na relacionada ao Sistema Elétrico de Consumo. Consoante o 
texto da O.J. nº 324, indicando que é devido o adicional de periculo-
sidade no trabalho em unidade consumidora de energia elétrica, caso 
realizado o labor em equipamentos e instalações elétricas do SEP, 
que ofereça risco equivalente.

Isso quer dizer que, mesmo que o sistema elétrico seja de 
consumo, ou seja, dentro das residências, estabelecimentos e afins, 
lembrando do relógio de energia elétrica como limitador, é devido o 
pagamento de adicional de periculosidade, uma vez que, segundo o 
texto da referida O.J. nº 324, o principal não é a análise sob o prisma 
da qualidade do contato, ou seja, se é ou não Sistema Elétrico de Con-
sumo, mas sim, se existe um risco tão grande nesse Sistema Elétrico 
que o equipare com o Sistema Elétrico de Potência. Inclusive, embasa 
tal afirmação o próprio julgado ERR 365620/1997, provido por maioria 
de votos em Tribunal Pleno, cujo relator foi o Min. Ronaldo Lopes Leal, 
acórdão que foi redigido no seguinte sentido:

É óbvio que o escopo da presente decisão não é a 
de delimitar tais operações e equipamentos, mas de 
estabelecer uma linha de apreensão das hipóteses 
em que o risco poderá ser constatado, bastando que 
caracterize a hipótese em que uma unidade consumidora 
possa também impor risco aos trabalhadores, equivalente 
ao do sistema elétrico de potência32.

Como observado do excerto da decisão, o ponto focal da 
Orientação Jurisprudencial é baseado no risco observado na ativida-

32  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração n. 180490/1995. 
D.J.: 17 out. 2003. Relator: Ministro Ronaldo Lopes Leal. Disponível em: <http://www.
tst.jus.br>. Acesso em: 20 out. 2020.
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de, e não na qualidade de ser ou não Sistema Elétrico de Potência, 
possível apenas de ser assim analisado se realizado laudo pericial por 
profissional qualificado, nos moldes do artigo 195, da CLT33.

5. N.R. 16, ANEXO IV VERSUS ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
Nº 324.

O enquadramento realizado pelo Anexo IV, da N.R. 16 se dá 
por meio de rol taxativo das hipóteses em que não é devido o paga-
mento o pagamento do adicional de periculosidade. Presente no rol, 
expressa-se o item 2, a, do anexo IV da N.R. 16 da seguinte forma:

2. Não é devido o pagamento do adicional nas seguintes 
situações:

a) nas atividades ou operações no sistema elétrico de 
consumo em instalações ou equipamentos elétricos de-
senergizados e liberados para o trabalho, sem possibili-
dade de energização acidental, conforme estabelece a 
NR-1034;

No entender da N.R. citada, não é devido o adicional de peri-
culosidade nas atividades ou operações em sistema elétrico de con-
sumo, isso se realizado em equipamentos elétricos desenergizados e 
liberados para o trabalho, sem o risco de energização acidental, se-
guindo o que estabelece a N.R. nº 10. 

Isso quer dizer que a hipóteses de não ser devido o adicional 
de periculosidade em atividade ou operação em sistema elétrico de 
consumo é pautado em critérios objetivos, ou seja: a) trabalho em ins-
talações ou equipamentos elétricos desenergizados; b) que estejam 
liberados para o trabalho; c) sem possibilidade e energização aciden-
tal; d) seguindo os procedimentos da N.R. nº 10, que trata do labor em 
instalações elétricas.

Se seguidos os indicadores da referida N.R., não há o que se 
falar no pagamento de adicional de periculosidade, uma vez que não 
é o risco subjetivo aqui apontado, mas sim, um risco objetivo. Além 

33  BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 1º maio 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
34  BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 16 – 
atividades e operações perigosas. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/portal/
images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-10.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.
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disso, não é, em momento algum, comparado o Sistema Elétrico de 
Potência e o Sistema Elétrico de Consumo, nem seus riscos. 

Por sua vez, a Orientação Jurisprudencial nº 324, do Tribunal 
Superior do Trabalho trabalha em análise de risco subjetivo, uma vez 
que coloca condiciona o pagamento do adicional de periculosidade 
aos trabalhadores em Sistema Elétrico de Potência em condições de 
risco, ou ainda ao grupo de trabalhadores que laborarem com equipa-
mentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equiva-
lente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica35.

Nesse diapasão, o risco não é tratado de forma objetiva, ou 
seja, a partir de dados técnicos e hipóteses objetivas, mas é tratado 
de forma subjetiva, ou seja, como um caracterizador que dá margens 
para interpretação para definir o que é risco em cada atividade e qual 
é a sua base técnica e fática para interpretação.

Tal afastamento dos critérios técnicos promovidos pelo item 2, 
a, do anexo IV da N.R. 16 com a O.J. nº 324 pode ter sido ocasionado 
pela data de edição de cada um dos diplomas, tendo sido a referida 
O.J. publicada no diário oficial em 09 de dezembro de 2003, ao passo 
que a atual redação do anexo IV, da N.R. nº 16 foi dada pela portaria 
nº 1.078, de 16 de julho de 2014, do antigo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Ocorre que as normas regulamentadoras são leis em sentido 
material, de caráter obrigatório, uma vez que foi delegada a obriga-
ção ao referido Ministério as matérias de saúde, segurança e higiene 
do trabalho, incluindo no que toca a periculosidade pelo contato com 
energia elétrica. Sendo equivalente a um diploma legal em sentido 
material, há que se falar que a O.J. não extrai o que é compreendido 
pelo anexo IV, da N.R. 16, sendo passível de um desentendimento 
pelo seu conteúdo. 

Uma possível solução a inconsistência das informações da 
Orientação Jurisprudencial, é possível que seja feita a retificação da 
Orientação Jurisprudencial, desde que se siga os procedimentos es-
tabelecidos no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, 
a partir da revisão pela Seção Especializada pela constatação de in-
clinação contrária a precedente normativo, prevista no artigo 171, do 
35  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação jurisprudencial nº 324 -  Adi-
cional de periculosidade. Sistema elétrico de potência. Decreto nº 93.412/86, art. 
2º, §1º. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_321.ht-
m#TEMA324> Acesso em: 19 out. 2020.
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Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho36, inclusive, por 
provocação da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nor-
mativos.

 Dada a possível revisão pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
seria possível que se revisasse o conteúdo da Orientação Jurispru-
dencial adotada pelo Tribunal, inclusive, adotando o conteúdo normati-
vo da N.R. 16, reiterando e confirmando a necessidade de observação 
de tais normas no emprego das atividades ou operações perigosas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de normas de saúde, higiene e segurança do tra-
balho para fins de redução dos riscos laborais é um direito constitu-
cional dos trabalhadores. A redução dos acidentes. Tais normas são 
editadas de acordo com o exposto na Consolidação das Leis do Tra-
balho, ganhando corpo de Normas Regulamentadoras, como forma de 
colocar em prática a proteção frente a possíveis riscos laborais.

 Tais normas tem caráter de lei em sentido material, vez que 
são realizadas através da delegação tanto da Constituição Federal 
quanto da CLT, o que faz de sua observância obrigatória. 

Diante de tal máxima, as decisões judiciais, precedentes, sú-
mulas e orientações jurisprudenciais devem, salvo melhor juízo, serem 
harmônicas com o conteúdo, neste caso, das Normas Regulamentado-
ras, o que não ocorre integralmente com o texto da O.J. nº 324, do TST.

A divergência entre os critérios para a constatação de periculo-
sidade nas atividades que envolvem instalações elétricas em sistemas 
elétricos de consumo levam a uma supressão da matéria normativa de-
legada, em outras palavras, o texto da O.J. nº 324 indica um critério bas-
tante subjetivo de risco em atividades que envolvam sistemas elétricos 
de consumo, ao passo que a N.R. 16, anexo IV, indica critérios objetivos.

Com isso, A O.J. 324 acaba por trazer um ar de insegurança 
em seus termos, uma vez que atrai tanto o caráter subjetivo quanto 
uma contrariedade a norma regulamentadora do órgão competente, 
o que se faz necessário ser sanado para fins de trazer estabilidade e 
harmonia entre os diplomas citados.
36  BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Regimento Interno do Tribunal Superior 
do Trabalho - aprovado pela Resolução Administrativa n. 1937, de 20 de novem-
bro de 2017. D.E.J.T. 24 nov. 2017. Disponível em <www.tst.jus.br>. Acesso em: 19 
out. 2020.
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Para isso, faz-se possível a revisão da Orientação Jurispru-
dencial, para que, inclusive, possa atrair para seu bojo o conteúdo do 
item 2, a, do anexo IV da N.R. 16, assim, cessando as controvérsias 
apontadas, ainda, respeitando tanto o comando constitucional exposto 
em seu artigo 7º, XXII, e também ao vasto número de artigos da CLT 
que delegam tal dever ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego, 
hoje, Ministério da Economia.
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RESUMO
O Compliance Trabalhista tem por finalidade implantar políticas e pro-
gramas nas empresas com o objetivo de identificar se a instituição 
está cumprindo a legislação trabalhista com o intuito de diminuir os 
riscos de acidentes de trabalho, as doenças laborais, os possíveis 
conflitos e as demandas trabalhistas, ganhando força no Brasil após 
os escândalos de corrupções políticas, que desencadearam a criação 
da lei 12.846/2013, chamada popularmente de Lei Anticorrupção. O 
objetivo da pesquisa contemplou a ideia de analisar a forma como o 
compliance trabalhista opera para se abster de contendas e possíveis 
litígios judiciais ainda no interior da empresa, bem como seus bene-
fícios. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, 
que possibilitou mapear os artigos científicos classificados por rele-
vância publicados nos últimos três (03) anos. Dentre as principais téc-
nicas utilizadas pelo programa encontra-se a prevenção, que explica 
aos trabalhadores como devem atuar e a importância da observação 
das normas. Já a detecção se caracteriza pela existência de canais de 
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denúncia, servindo como uma espécie de fiscalização. Por fim, tem-se 
a correção, quando as infrações devem ser corrigidas de acordo com 
a medida disciplinar estabelecida. Assim, fica claro que se as técni-
cas de compliance são aplicadas devidamente, a empresa não será 
acionada judicialmente e vice-versa, porque todas as regras já são 
cumpridas e fiscalizadas. 
Palavras-chave: Compliance. Trabalho. Empresa. 

ABSTRACT
The purpose of Labor Compliance is to implement policies and pro-
grams in companies in order to identify whether the institution is com-
plying with labor legislation in order to reduce the risks of work ac-
cidents, occupational diseases, possible conflicts and labor claims, 
gaining force in Brazil after the political corruption scandals, which trig-
gered the creation of law 12,846/2013, popularly called the Anti-Cor-
ruption Law. The objective of the research contemplated the idea of   
analyzing how labor compliance operates to refrain from disputes and 
possible litigation within the company, as well as its benefits. A qualita-
tive bibliographic research was carried out, which made it possible to 
map the scientific articles classified by relevance published in the last 
03 years. Among the main techniques used by the program is preven-
tion, which explains to workers how they should act and the importance 
of observing the rules. Detection, on the other hand, is characterized 
by the existence of reporting channels, serving as a kind of inspection. 
Finally, there is correction, when the infractions must be corrected in 
accordance with the established disciplinary measure. Thus, it is clear 
that if compliance techniques are properly applied, the company will 
not be sued and vice versa, because all the rules are already complied 
with and inspected.
Keywords: Compliance. Job. Company.

INTRODUÇÃO

O verbo inglês to comply, que significa agir conforme a regra, 
originou o que se conhece no mundo jurídico como compliance. Este 
termo é conhecido e aplicado em vários ramos do direito, como o ad-
ministrativo e o penal, porém o presente trabalho trata sobre o tema 
na seara trabalhista. 
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O Compliance Trabalhista tem por finalidade implantar políticas 
e programas nas empresas com o objetivo de identificar se a institui-
ção está cumprindo a legislação trabalhista com o intuito de diminuir 
os riscos de acidentes de trabalho, as doenças laborais, os possíveis 
conflitos e as demandas trabalhistas (LEITE, 2021).

Em consequência, fornece um ambiente de labor salubre para 
os empregados, ocasionando uma diminuição no passivo da empresa, 
e assim, beneficiando ambos os lados da relação. Tendo como base 
esse contexto de combate à violação das normas trabalhistas, levan-
ta-se a seguinte questão: Como o Compliance Trabalhista atua para 
evitar conflitos e futuras ações no âmbito da empresa?

Após a Lei nº 12.846/2013, conhecida nacionalmente como Lei 
Anticorrupção, criada em decorrência do crescente número de casos 
de corrupção, a técnica do compliance foi bastante procurada pelas 
empresas, uma vez que a lei reduz eventuais multas para quem ajuda 
as autoridades na investigação das transgressões e realiza auditorias 
internas e fiscalizações (KRUPPA; GONÇALVES, 2019). 

O artigo encontra-se dividido em seções. Inicialmente temos a 
introdução, explanando de forma breve o assunto que será exposto e 
logo em seguida, a metodologia do trabalho. O referencial teórico foi 
cindido em duas partes, sendo a primeira destinada às noções intro-
dutórias do conteúdo, bem como conhecer as técnicas utilizadas, e a 
segunda para explicar a atuação do compliance como ferramenta para 
a prevenção de conflitos dentro das empresas. 

A justificativa do trabalho se confere devido ao fato do assunto 
ainda não ser tão discutido como deve, já que é de suma importância 
para os trabalhadores e empregadores, assim como para a comunida-
de acadêmica. O objetivo da pesquisa contempla a ideia de analisar 
a forma como o compliance trabalhista opera para se abster de con-
tendas e possíveis litígios judiciais ainda no interior da empresa, bem 
como seus benefícios.

METODOLOGIA

A procura para a aplicação da técnica de compliance trabalhis-
ta nas empresas se acentuou devido à Lei nº 12.846/2013, após inú-
meros casos de corrupção no âmbito político. Com isso, constatou-se 
a necessidade de se realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o Tema: 



75

Compliance Trabalhista como meio para evitar conflitos no contexto 
empresarial. 

Para Marconi e Lakatos (p.182, 2003) a finalidade da pesquisa 
bibliográfica é: “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 
que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por al-
guma forma, quer publicadas, quer gravadas”.

A fim de se discutir mais sobre a temática, realizou-se um es-
tudo o qual tratou de analisar as técnicas empregadas pelas institui-
ções com o objetivo de evitar conflitos internos e externos, bem como 
examinar os benefícios causados pela prática. Para orientar melhor a 
pesquisa, utilizou-se o caráter qualitativo, uma vez que tenta enten-
der e elucidar os conceitos e particularidades de determinado objeto, 
permitindo ao pesquisar, a completa compreensão sobre o assunto 
(PROETTI, 2017).

Assim, o caminho percorrido metodologicamente apresenta-se 
considerando as seguintes categorias teóricas: Compliance Trabalhis-
ta; Resolução de Conflitos e Empresas Brasileiras. A base de dados 
escolhida foi o Google Acadêmico, delimitando-se o percurso e ma-
peamento considerando os seguintes filtros:

(a) Publicações dos últimos 03 anos (2018-2021)
(b) Artigos científicos classificados por relevância
(c) Utilizando o caractere booleano aspas (”) 
(d) Páginas em Português 

Desse modo, a revisão de literatura permitiu a partir dos refe-
ridos filtros encontrar cento e quatorze (114) artigos científicos refe-
rentes ao estudo, tendo relação direta com o objeto de investigação 
trinta e um (31). Para servir de suporte ao presente artigo utilizou-se 
nove (09), em virtude de serem os que mais se assemelhavam com 
o assunto a ser pesquisado. No Quadro 1 encontram-se um resumo 
da abordagem e dos objetivos dos principais artigos encontrados na 
busca.
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Quadro 1 – Abordagens, objetivos e autores dos principais temas en-
contrados na base de dados.

TEMAS 
ENCONTRADOS

OBJETIVOS DAS 
PESQUISAS AUTORES ANO

Mediação de conflitos 
e Compliance Traba-
lhista: Medidas Para 
Prevenção, Gestão e 

Resolução Consensual 
De Conflitos

Demonstrar que 
a mediação não se restringe 
a garantir o acesso à Justi-
ça, mas efetivamente servir 
como mecanismo de parti-
cipação social do cidadão 

e tratamento adequado dos 
conflitos.

Beatriz de Felippe 
Reis, Gustavo 

Silveira Borges e 
Nelson Soares da 

Silva Neto

2020

Compliance Trabalhis-
ta: Labor Compliance

Analisar a importância do 
compliance trabalhista como 
estratégia para minimizar o 
passivo trabalhista das em-

presas.

Roberta Potzik 
Soccio Kruppa e 
Anselmo Gonçal-

ves
2020

Compliance Trabalhis-
ta: a utilização da lei 
anticorrupção como 
instrumento de pre-

venção de conflitos de 
natureza trabalhista

Analisar a Lei nº 12.846, de 
2013, como instrumento 

idôneo e eficaz de preven-
ção de conflitos jurídicos na 

esfera trabalhista

Uérlei Magalhães 
de Morais 2020

Compliance Trabalhis-
ta: ética, transparência 
e a redução do passi-

vo trabalhista

Apresentar os conceitos 
acerca do tema central, 

quais os riscos que aumen-
tam os custos com ações 

trabalhistas e como utilizar o 
compliance com aliado para 

sua redução

Elizabet Leal da 
Silva e

Elisangela Cor-
deiro

2018

O Compliance Traba-
lhista como ferramenta 
para evitar ações Ju-

diciais

Analisar a importância do 
compliance trabalhista como 
estratégia para evitar confli-

tos judiciais

Jaíne Gouveia 
Pereira França 2018

Compliance Trabalhis-
ta e efetividade do di-

reito ao meio ambiente 
do trabalho saudável

Demonstrar a contribuição 
de um programa de com-

pliance empresarial efetivo 
para a melhoria do meio 

ambiente do trabalho e con-
sequente garantia do direito 
fundamental ao meio am-

biente do trabalho saudável

Vitor da Costa 
Honorato de Si-

queira
2020

Compliance e sua 
aplicação prática no 
direito do trabalho

Analisar o programa de com-
pliance e sua aplicabilidade 
pratica no direito trabalhista

Lara Alves Ribeiro 2020

O Compliance Traba-
lhista e sua aplicação 
na esfera Empresarial

Analisar o Compliance Tra-
balhista e a sua aplicação na 

esfera empresarial
Dandara Benedett 

Severino 2019
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COMPLIANCE TRA-
BALHISTA

Analisar o instituto da Com-
pliance pela perspectiva 
constitucional brasileira, 

apresentando a importância 
do uso de práticas anticor-
rupção como ferramentas 

para fiscalização e manuten-
ção de Direitos Trabalhistas

Alexandre Lopes 
de Andrade 2021

Fonte: Próprias autoras (2021)

COMPLIANCE: NOTAS INTRODUTÓRIAS
Conceito de Compliance

O termo compliance corresponde a observância, externa e inter-
namente, de regras e princípios pela organização. O cumprimento das 
normas não se restringe às leis editadas pelo Estado, visto que, abarca 
também os regulamentos internos editados pelos próprios trabalhado-
res e a empresa, com o intuito de reduzir os riscos (RIBEIRO, 2020).

A finalidade do compliance é o fortalecimento dos sistemas de 
controle interno das instituições, buscando reduzir os perigos conforme 
sua complexidade, através do cumprimento das leis e regulamentos, 
bem como conscientizando os trabalhadores sobre as atividades que 
podem causar impactos negativos à imagem da empresa. De acordo 
com as palavras de Kruppa e Gonçalves (2019, p. 216):

O Compliance tem por objetivo a criação e implementa-
ção de mecanismos e procedimentos de prevenção, de-
tecção e correção de condutas ilícitas, e se apresenta 
como um fator mitigador de riscos e responsabilidades 
decorrentes de desvios de conduta.

Para uma melhor análise do tema, faz-se relevante distinguir 
o conceito de ser e estar em compliance. O primeiro significa com-
preender as normas, segui-las e perceber a importância da atuação 
ética e honesta na esfera empresarial. Enquanto, o segundo expri-
me a ideia de estar conforme às leis e aos regulamentos. Assim, não 
basta somente estar seguindo as regras para se obter um ambiente 
compliance, é essencial a consciência do ser e do estar (CORDEIRO; 
SILVA, 2018).

Logo, a falta de respeito à legislação nacional, internacional ou 
ao regimento da própria entidade pode prejudicar seu prestígio e sua 
imagem, afetando até mesmo os investimentos que lhe são conferi-



78

dos. A técnica ora tratada se aplica a todos os tipos de sociedades, 
uma vez que o mercado clama cada dia mais por novas atitudes por 
parte destas, com mais ética e integridade.   

Breve contexto histórico

O programa de compliance é um assunto que recentemente 
ganhou força nos debates no Brasil, porém há indícios de seu surgi-
mento nos Estados Unidos, em 1913, com a criação do Banco Central. 
Seu escopo era agir de acordo com as regras para obter um sistema 
financeiro mais seguro e estável (FRANÇA, 2018).

Outro acontecimento histórico que abordou o tema aconteceu 
em 1930, na conferência de Haia, com a fundação do Bank of Interna-
tional Settlementes (BIS), sediado em Basiléia, Suíça, com o propósito 
de que houvesse colaboração entre os bancos centrais mundiais (SE-
VERINO, 2019).

A Securities and Exchange Commission (SEC), em 1960, nos 
Estados Unidos, estreou um movimento de conscientização para a 
admissão de profissionais de compliance, chamados de compliance 
officers, para a elaboração de estratégias de controle interno e prepa-
ração dos indivíduos para fiscalizar as atividades dos trabalhadores, 
principalmente as suspeitas.

A partir de então, o conceito e a técnica foram se desenvolven-
do ao redor do mundo. No Brasil, o instituto só se fortaleceu com a Lei 
12.846/2013, chamada Lei Anticorrupção, criada após os escândalos 
de corrupção que assolavam o país. Conforme se depreende dos en-
sinamentos do Morais (2019, p. 239):

O sistema de compliance surgiu em 1913 no cenário 
internacional, sendo que no Brasil apenas em 1988 se 
tornou presente. No entanto, foi em 2013, com a Lei nº 
12.846/2013, após inúmeros casos de corrupção no âm-
bito político nacional é que a procura das empresas por 
aplicação da técnica se intensificou.

Portanto, conclui-se que a atenção em relação ao comporta-
mento pautado na honestidade e ética é uma preocupação há muito 
tempo, no âmbito internacional especialmente, tornando uma conse-
quência disso a busca por estratégias para o adequado cumprimento 
às regras. No que tange ao Brasil, após a vigência da Lei Anticorrup-
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ção, pode-se afirmar que o compliance está ganhando cada dia mais 
espaço dentro das organizações.

Compliance e as técnicas utilizadas

As técnicas de compliance podem ser empregadas em vários 
ramos do direito, entre eles, a seara trabalhista. A empresa que opta 
pelo programa precisa ajustá-lo as suas necessidades, mesmo existin-
do métodos que podem ser aplicados a todas. Cabe a empresa decidir 
se para essa finalidade irá contratar um escritório de advocacia espe-
cializado ou criar um setor independente para lidar com um assunto. 

Para que o programa seja implementado é necessário avaliar 
de antemão o histórico da empresa, para depois, de fato, executar as 
práticas específicas e preventivas. A avaliação do histórico consiste 
em uma auditoria para averiguar se a empresa já cometeu alguma 
infração, a que leis ela se subordina, quais os riscos enfrentados e o 
comportamento de seus colaboradores, traçando assim seu perfil. 

Posto isso, torna-se evidente o quão imprescindível é analisar 
os propósitos da empresa e os do compliance, uma vez que, cada 
uma tem sua individualidade e necessita de aplicações de estraté-
gias diferentes. Somente após esse levantamento, pode-se começar 
a aplicar as técnicas. Segundo França (2018, p.158) alguns exemplos 
dessas ferramentas são:  

[...] para evitar a responsabilização das empresas no 
âmbito judicial é fundamental a adoção do programa de 
compliance, utilizando-se as técnicas de prévia avaliação 
de riscos; levantamento do quadro de funcionários; ob-
servação de quais normas trabalhistas a empresa deve 
seguir e posteriormente aplicando o código de conduta a 
ser seguido pelos funcionários; adequando às normas à 
prática dos trabalhadores; implantando um canal de de-
núncias; nomeando um responsável para resolver o con-
flito interno dos empregados e fiscalizando a adesão de 
todos às medidas determinadas pela empresa.

Em suas palavras pode-se inferir dois dos três pilares de um 
programa de compliance. O primeiro é a prevenção, marcado pela 
interpretação das normas as quais os empregados devem obedecer, 
para que não restem dúvidas de como devem atuar, bem como criar 
códigos de ética e de conduta com mandamentos de fácil compreensão. 
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O segundo é a detecção que se caracteriza pelos canais de de-
núncia, servindo como uma espécie de fiscalização, facilitando o co-
nhecimento de infrações pela organização, admitindo a aplicação de 
medidas preventivas e impeditivas de novas condutas semelhantes.

O terceiro e último é a correção. Os ilícitos devem ser corri-
gidos de acordo com a medida disciplinar estabelecida, fortalecendo 
assim o programa de compliance. Neste ponto, as instituições fixam 
penalidades para cada infração de forma proporcional, podendo esti-
pular comportamentos inadmissíveis, tudo devidamente registrado em 
seu respectivo código de conduta (REIS; BORGES; NETO, 2020).

Outras táticas bastante utilizadas pelo programa de complian-
ce são o Know Your Partner (KYP) ou também chamado de Know Your 
Costumer (KYC) e o Know Your Employee (KYE). Aquele, que signifi-
ca Conheça Seu Parceiro, se dá quando a entidade decide contratar 
uma terceira empresa para realizar algumas de suas atividades. 

Esse tipo de contratação gera ao tomador de serviço uma respon-
sabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas 
pelo empregador originário, conforme entendimento previsto na Súmula 
331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sendo assim imprescin-
dível que se faça, antes da contratação, diligências e apurações com a 
finalidade de evitar futuros passivos trabalhistas (ANDRADE, 2019). 

Por sua vez, o Know Your Employee, que quer dizer Conhe-
ça Seu Funcionário, possibilita as instituições executar diligências, 
de acordo com a lei, com a intenção de conhecer seus funcionários 
antecipadamente, durante o processo seletivo, para admitir somente 
aqueles que se comprometam com os valores e a missão da empresa, 
bem como analisar seu histórico como funcionário.

Consoante o exposto, deduz-se que caso a empresa opte pelo 
programa, tomando as precauções de investigar seus possíveis colabo-
radores e ensine seus funcionários a seguir todas as regras necessárias, 
gerará consequências positivas, fazendo com que isso agregue valor pe-
rante o mercado de trabalho, atraindo investidores e melhorando seus 
rendimentos, bem como evitando multas por alguma irregularidade.  

COMPLIANCE COMO MEIO PARA EVITAR CONFLITOS

Levando em consideração o trabalho realizado por este setor 
dentro da corporação, observa-se que o mesmo auxilia na prevenção 



81

dos conflitos de diversas formas. De início cita-se a comunicação e o 
treinamento como ferramentas que ajudam neste sentido.  

A comunicação, como já anteriormente pontuado, serve não 
somente para alertar os trabalhadores sobre as normas de conduta e 
segurança no trabalho, que devem ser seguidas, mas também cons-
cientizá-los da importância dessa observação, mantendo um ambien-
te de trabalho protegido e seguro. 

Essa orientação pode se dar através de palestras com temas 
variados, como por exemplo, sobre assédios no ambiente de trabalho, 
podendo ser realizadas por profissionais da área da saúde ou advo-
gados, informando-lhes a respeito das consequências sofridas pela 
vítima (SIQUEIRA, 2020).

No que tange aos treinamentos, devem ser realizados regu-
larmente para que os empregados possam absorver os princípios e 
normativas. Cumpre salientar, que ele não vedará totalmente a prática 
de irregularidades, mas dificultará as infrações e poderá amenizar a 
responsabilidade da empresa em face dos órgãos competentes. Deve 
ser frequentemente realizado, reafirmando os valores e objetivos da 
empresa (KRUPPA; GONÇALVES, 2019). 

Para aqueles que desempenham atividade de risco, sua ca-
pacitação deve ser feita presencialmente, devido a aproximação que 
essa forma estabelece, permitindo assim a facilitação da compreensão 
das informações repassadas. No compliance trabalhista, os treinado-
res devem ser pessoas que não trabalham na organização, uma vez 
que os colaboradores se sentem mais desinibidos em revelar as prá-
ticas irregulares para quem não faz parte dos quadros da instituição 
(SIQUEIRA, 2020).  

Há uma previsão na Norma Regulamentadora nº 5, mais co-
nhecida como NR 5, letra “o” do item 5.16 que fala sobre a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) organizada pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que muito se assemelha a 
esse processo de comunicação e treinamento do compliance. O ob-
jetivo do SIPAT é explicar as normas de segurança e trabalho aos 
empregados com intuito de que eles as internalizem. 

Uma outra ferramenta utilizada pelo programa de compliance 
bastante eficaz no combate às más condutas é o canal de denúncias 
da empresa. Este contribui no sentido de proteger a empresa contra 
condutas antiéticas e fraudes, como também proíbem desvios de con-
duta e melhoram o ambiente laboral. 
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Entretanto, para que o canal atinja suas finalidades é essen-
cial que forneçam aos colaboradores meios acessíveis e confiáveis 
para denunciar, dando ciência aos mesmos de que esse setor é 
independente da instituição e que ao denunciar terão sua identidade 
preservada, sendo direito seu obter uma resposta. Observa-se o ex-
posto nas palavras de Ribeiro (p.16, 2020): “Para que o empregado 
ou terceiro se sinta confiante e seja incentivado em fazer a denúncia 
é necessário que o sigilo e anonimato se façam presentes, pois assim 
estará seguro e tranquilo”.

Retornando ao que foi exposto anteriormente, a aplicação do 
compliance Know Your Costumer é de suma importância para a pre-
venção de conflitos, tendo em vista que se a empresa se salvaguarda 
e analisa o histórico financeiro, estrutural e patrimonial da contratada, 
consequentemente não contratará aquelas que não atuam conforme 
as normas de higiene e segurança do trabalho, muito menos as que 
não têm capital e bens, evitando um aumento no passivo trabalhista e 
ações judiciais (CORDEIRO; SILVA, 2018).  

Já o Know Your Employee, conhece o histórico do funcionário 
antes de ser contratado para saber se ele se adequa às normas de 
conduta estabelecidas pela empresa, com o intuito de com isso, pre-
venir conflitos com terceiros no meio ambiente laboral, resguardar a 
imagem da entidade e de possíveis litígios judiciais (FRANÇA, 2018). 

Por fim, a interpretação e explicação tanto das regras legais 
que a empresa deve cumprir, como seu respectivo código de ética 
são técnicas que ajudam na prevenção de conflitos internos e exter-
nos, visando com isso a harmonia no meio ambiente de trabalho, visto 
que, se o funcionário tem internalizado as determinações que neces-
sitam ser cumpridas, ele as efetivará, diminuindo eventuais demandas 
trabalhistas, tanto deste em face de seu empregador, como vice-versa, 
fazendo-se essencial também a fiscalização. 

De acordo com o que foi exposto, Kruppa e Gonçalves (p. 
136, 2019):

O Código de Conduta deve refletir a cultura da organi-
zação e apresentar de forma clara os princípios em que 
empresa está alicerçada, apresentando caminhos para 
eventuais denúncias sobre eventuais inconformidades. 
Sua adoção pela empresa enseja a harmonização no 
meio ambiente de trabalho, tendo em vista a imposição 
de condutas que estejam sempre de acordo com as nor-
mas vigentes e que respeitem os princípios e valores 
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assumidos pela organização. O objetivo de se instituir 
princípios éticos não pode ser outro senão estabelecer 
regras sobre procedimentos que empregados devem 
adotar na execução do contrato de trabalho.

Diante de todo o exposto, conclui-se que ao adotar o programa 
de compliance, que traz a aplicação das técnicas supracitadas, como 
comunicação com os empregados e empregadores; treinamento dos 
funcionários; o know your costumer e o know your employee; o canal 
de denúncias e a constante conscientização dos colaboradores atra-
vés de palestras e cartazes em murais, ocasiona para a entidade que 
optou pela adesão ao programa, a redução de riscos de vir a respon-
der processos judiciais ou pagamento de multas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o exposto, observa-se uma tendência mundial no com-
bate à corrupção, uma vez que os países buscam manter relações 
comerciais com empresas de boa reputação no cenário internacional. 
Quem detêm essa fama são as empresas que cumprem a legislação 
específica e os respectivos regulamentos. Com isso, o futuro promete 
um grande investimento das entidades no setor de compliance.

O programa de compliance trabalhista, que visa observar todas 
as leis trabalhistas e os regulamentos internos elaborados pela empresa, 
é responsável por aplicar diversas técnicas para que isso ocorra, como: 
avaliação de riscos; conscientização dos trabalhadores sobre o que é 
permitido ou proibido com palestras, por exemplo; fiscalização; reunião 
em um só documento das normas aplicáveis à empresa para facilitar o 
acesso; canal de denúncias; a know your costumer para facilitar na con-
tratação de empresas e a know your employee, para a de funcionários.

Logo, fica claro que se as técnicas de compliance são aplicadas 
devidamente, a empresa não será acionada judicialmente e nem 
acionará nenhum empregado, porque todas as regras já são, dentro 
da empresa, cumpridas e fiscalizadas, sem deixar margens.

O funcionário ao laborar em uma empresa com o programa su-
pracitado se sente acolhido e seguro, ciente de que trabalha em uma 
instituição responsável e séria, preocupada na resolução de possíveis 
questões internamente, ouvindo o trabalhador. Assim, aumenta a comu-
nicação entre gestor e trabalhador, impede atrito entre funcionários e re-
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solve conflitos de forma reservada, evitando aborrecimentos por ambas 
as partes e litígios judiciais, diminuindo o passivo da entidade, ocasio-
nando maiores investimentos externos à instituição adotante da técnica. 

Vale ressaltar que após a Reforma Trabalhista as ações na 
Justiça do Trabalho diminuíram, porém, o número de processos ainda 
bastante considerável. Mesmo com o incentivo à conciliação as partes 
muitas vezes não conseguem alcançá-la, servindo então a compliance 
como ferramenta para que nem seja necessário chegar ao extremo de 
acionar o Poder Judiciário, pois as questões são resolvidas interna-
mente, auxiliando ainda mais no desafogo dos Tribunais. 
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RESUMO
O presente artigo intitulado “Entregadores de aplicativos digitais: aná-
lise sobre o vínculo empregatício” tem por objetivo analisar a carac-
terização do vínculo empregatício para os entregadores de aplicativo 
digitais. Para isso, busca-se responder à seguinte indagação: Como 
se dá a caracterização do vínculo empregatício dos entregadores de 
aplicativos digitais? Para alcançar a resposta, foi realizada pesquisa 
bibliográfica, sendo utilizados artigos científicos e livros disponíveis 
em sites como Google acadêmico e Scielo. A relevância do tema en-
contra-se na importância da valorização das novas profissões que sur-
gem, principalmente em decorrência do período pandêmico, buscando 
renovação social e jurídica sobre a temática. Pode-se concluir que não 
resta dúvidas ao que concerne ao vínculo de emprego, com a aplica-
ção do princípio da primazia da realidade. 
Palavras-chave: Relação de trabalho. Aplicativos digitais. Entregado-
res. Uberização.
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ABSTRACT
The present article entitled “Digital application providers: analysis of the 
employment relationship” aims to analyze the characterization of the 
employment relationship for digital application deliverers. For this, we 
seek to answer the following question: How is the characterization of 
the employment relationship of digital application providers? To reach 
the answer, a bibliographical research was carried out, using scientific 
articles and books available on sites such as Google Academic and 
Scielo. The relevance of the theme lies in the importance of valuing the 
new professions that arise, mainly as a result of the pandemic period, 
seeking social and legal renewal on the subject. It can be concluded 
that there is no doubt regarding the employment relationship, with the 
application of the principle of primacy of reality.
Keywords: Working relationship. Digital apps. Delivery people. Ube-
rization.

1 INTRODUÇÃO

Associando a relação de trabalho com a vida, pode-se tirar que 
estão intimamente ligados com os direitos fundamentais, previstos na 
Constituição Federal, de respeito ao valor social da labuta em todos 
os seus campos, em especial a sobrevivência. O direito do trabalho 
é visto como a parte humanista do direito, podendo ser usado como 
arma em defesa da renovação social.

A construção social para se chegar aos ideais de relação de 
trabalho então definidos, pontuando os requisitos para caracterização 
da relação de trabalho presentes em lei e pela doutrina contemporâ-
nea, abordando o conceito de uberização e seus reflexos nas relações 
de trabalho e discorrendo sobre o vínculo empregatício dos emprega-
dores de aplicativos digitais, como ocorre a caracterização e posição 
jurisprudencial sobre o tema.

Objetiva-se analisar a caracterização do vínculo empregatício 
para os entregadores de aplicativos digitais, buscando entendimentos 
jurisprudenciais e levando em consideração o aumento exorbitante de 
pessoas atuando neste setor, principalmente durante a pandemia da 
COVID-19, em decorrência da quarentena e restrições de funciona-
mento dos estabelecimentos, que tiveram que buscar novas formas de 
funcionamento para não fechar.
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Quanto aos procedimentos metodológicos, o presente artigo 
possui cunho qualitativo e será realizado por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, que se baseará em livros, artigos e jurisprudências re-
lativos ao tema. Foi utilizado bases de dados como Scielo e Google 
Acadêmico.

Este artigo, além da introdução e das considerações finais, 
possui 3 (três) sessões, sendo elas: a relação de emprego, na qual é 
conceituado o direito do trabalho, bem como os requisitos da relação 
de emprego;  o conceito de uberização, abordando o auto número de 
desemprego no Brasil, e os efeitos da Pandemia do novo coronavírus 
nas relações de emprego e, por fim, analisará o vínculo empregatício 
dos empregadores de aplicativos digitais e entendimentos jurispruden-
ciais relativos ao tema.

2 RELAÇÃO DE TRABALHO: NOTAS INICIAIS

O direito do trabalho pode ser conceituado como o ramo jurídi-
co que estuda as relações entre trabalhadores e tomadores de seus 
serviços e mais especificamente entre trabalhadores e empregadores. 
Ele surgiu a partir da Revolução Industrial, com o intuito de reduzir as 
desigualdades através da intervenção do Estado. Ao se relacionar a 
relação de trabalho com a vida tem-se que a “relação vida e trabalho 
estão intimamente ligados como direitos fundamentais em respeito ao 
valor social da labuta em todos os seus campos, mas, em especial, 
sobrevivência”, o direito do trabalho é visto como a parte humanista do 
direito, podendo ser usado como arma em defesa da renovação social 
(JÚNIOR; BATISTA, p.124, 2021).

A relação de trabalho, de modo geral, pode ser conceituada 
como toda e qualquer atividade em que ocorra atividade humana (LEI-
TE, 2018 apud FILHO; GRIMALDI, p.3, 2020).

Contudo, faz-se imprescindível uma análise histórica do direi-
to do trabalho e sua influência na atual regulamentação. O trabalho 
no Brasil passou por diversas modificações, passando pelo trabalho 
escravo, servidão e corporações de ofício para chegar à Revolução 
Industrial, mas “a transição do modelo gratuito e forçado de trabalho 
para o labor livre e remunerado demandou intensas lutas entre clas-
ses” (TESTI, p.21, 2020). No ano de 1888, foi sancionada a Lei Auréa 
(Lei 3.353) que dava fim à escravidão de uma forma mais generaliza-
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da. Até a década de 1920, as normas trabalhistas eram previstas em 
regulamentos internos, que até castigos físicos previam.

Como já mencionado, estima-se que desde as primeiras déca-
das do século XX, no Brasil, já ocorriam movimentos operários através 
de associações e cooperativas, nas quais se debatiam questões so-
ciais e condições de trabalho. Entretanto, como a política estava vol-
tada para promover uma imagem positiva de Vargas foi-se apagando 
os dilemas sociais e o foco voltou-se apenas para o cenário político 
(ZANELATTO; SOUZA, 2020). 

Testi (2020) aponta que no período liberal foi que começou a 
surgir normas sociais e trabalhistas, mas as reivindicações por par-
te dos trabalhadores já ocorriam, esporadicamente, desde o ano de 
1890 quando, em São Paulo, surgiu o primeiro movimento relacio-
nado à greve, que desencadeou diversos outros, a partir de então. 
Infelizmente, com o advento dos governos militares no Brasil, surgiu 
muita violência e repressão. No período ditatorial, houve considerável 
crescimento econômico (denominado “milagre econômico”), mas as 
grandes taxas de crescimento estiveram associadas à exploração da 
classe trabalhadora de forma desmedida, onde as riquezas eram con-
centradas nas mãos de poucos.

Até o ano de 1930, a política brasileira era mais liberal e a re-
pressão aos trabalhadores era feita de forma livre e não havia normas 
para assegurar seus direitos. Após esse período, a relação com os 
trabalhadores mudou significativamente e os sindicatos passaram a 
ser uma figura jurídica de colaboração com o Estado (ZANELATTO; 
SOUZA, 2020).

O primeiro projeto de um Código de Trabalho surgiu em 1915. 
Posteriormente, veio o Código Civil de 1916, que trouxe 25 artigos que 
tratavam sobre questões de trabalho. Entre 1919 e 1930, surgiram 
novas leis e cumpriram-se, de forma mais efetiva, as leis já existentes. 
Em 1940, o governo quis juntar todas as normas esparsas e unificá-
-las em um diploma, denominando-a de Consolidação, que ainda so-
freu fortes modificações, principalmente no ano de 1964 com a política 
mais intervencionista. 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, houve a ado-
ção do princípio da auto-organização sindical e autonomia em sua 
administração, assim como também foi conferido, como direito funda-
mental, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa (TESTI, 2020). 
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Diante do exposto, observa-se que o trabalhador, no decorrer 
da história, sempre esteve exposto a discricionariedade do empre-
gador ou do Estado, estando sempre vulnerável aos abusos. Como 
afirma Zanelatto e Souza (2020), os trabalhadores estão sendo sem-
pre inseridos em sistemas com ideologias impostas a eles, não sen-
do totalmente autônomos. As relações de trabalho sofreram diversas 
modificações, seja na falta de regulamentação ou nas mudanças que 
ocorreram no decorrer do tempo, pelas quais é possível observar, his-
toricamente, a formação das bases para o atual reconhecimento.

1.1 Requisitos da relação de trabalho

O Direito do Trabalho no âmbito nacional tem por ponto prin-
cipal o contrato de trabalho subordinado. Trata-se de relação jurídica 
consensual que ocorre entre empregado e empregador, sendo forma-
lidade para que ocorra a prestação do serviço e, diante do exercício 
do serviço, receba-se pagamento em dinheiro. Este contrato gera um 
vínculo de emprego (JÚNIOR; BATISTA, 2021).

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê, em seu art. 3°, 
os requisitos para ser considerado empregado, com a seguinte redação: 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espé-
cie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre 
o trabalho intelectual, técnico e manual (BRASIL, 1943).

 Observa-se que para ser considerado empregado perante de-
terminado empregador, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídi-
ca, basta que seja pessoa física, que preste serviço de natureza não 
eventual e esteja sobre dependência do empregador recebendo salá-
rio pelo serviço realizado.

A doutrina define seis requisitos para caracterização do vínculo 
empregatício, observando o art. 3° e o art. 2° da CLT, sendo que o 
último trata dos requisitos necessários para ser considerado emprega-
dor, com a seguinte redação:

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade eco-
nômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviço.
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§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 
exclusivos da relação de emprego, os profissionais 
liberais, as instituições de beneficência, as associações 
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 
admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embo-
ra, cada uma delas, personalidade jurídica própria, esti-
verem sob a direção, controle ou administração de outra, 
ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua au-
tonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis 
solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação 
de emprego.          

§ 3o - Não caracteriza grupo econômico a mera identida-
de de sócios, sendo necessárias, para a configuração do 
grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva 
comunhão de interesses e a atuação conjunta das em-
presas dele integrantes.

 Diante disso, a doutrina define os requistos como alteridade, 
onerosidade, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade e subordi-
nação. Júnior e Batista (p. 126, 2021) conceituam cada requisito como: 

Alteridade são os riscos assumidos pelo empregador em 
decorrência da atividade econômica; onerosidade que é 
o salário pago ao empregado, assalariar; pessoa física, 
nada mais (...); pessoalidade é a prestação pessoal do 
serviço, prestação pela pessoa do empregado; não even-
tualidade/habitualidade, ou seja, a pessoa física deve 
prestar serviços de natureza não eventual, logo, contí-
nua; e a subordinação, como remetido do próprio nome, 
é a dependência do empregado quanto ao empregador 
no que tange às diretrizes desse.

Por fim, vale ressaltar que relação de trabalho é considerada 
gênero da qual a relação de emprego é espécie (SIQUEIRA, 2015). 
Deve-se observar os requisitos constantes nos arts. 2° e 3° da CLT 
para alcançar a caracterização do vínculo empregatício, mas também 
é de extrema importância a observância das modificações sociais. Afi-
nal, o direito é uma ciência humana que deve acompanhar os clamo-
res sociais para se adequar e fazer jus às necessidades da sociedade, 
no momento em que se encontra.
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3 UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Deve-se fazer uma abordagem histórica acerca do conceito de 
“uberização”, o qual surgiu na metade do século XXI. Primeiramente, 
o nome surgiu a partir de uma derivação do nome de uma empresa, 
Uber, que iniciou esse tipo de trabalho. Com esse conceito, surgiu a 
necessidade de automatizar os contratos de trabalhos por meio de 
aplicativos digitais os quais teoricamente seriam um tipo de trabalho 
autônomo. Acrescenta-se que segundo Patrícia Edí Ramos (2020), a 
tecnologia de informação e comunicação (TIC) é utilizada para que 
por meio de smartphones, circulem produtos e serviços de maneira 
rápida. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a taxa de desemprego no Brasil é de 14,1% no 2º trimestre de 2021, 
atingindo 14,4 milhões de brasileiros desempregados. Diante disso, 
surge a necessidade das pessoas buscarem uma forma de comple-
mentação de renda, uma vez que esse estilo de emprego é informal, 
flexível e por demanda. Ademais, segundo Tiago Dias (2020), a ube-
rização é uma forma de controle, gerenciamento e organização de 
trabalho a partir da informalização através de tecnologias. 

A uberização é um tipo de trabalho que recebe essa denomina-
ção decorrente de uma empresa privativa global no ramo de entregas. 
Os trabalhadores respondem pela segurança, alimentação, limpeza e 
a empresa apropria-se do valor gerado pelos serviços dos trabalhado-
res, sem que haja a efetiva preocupação com as normas de direito do 
trabalho. 

Segundo a historiadora Virgínia Maria Gomes de Mattos Fon-
tes (2020), a uberização do trabalho traz consigo falsas evidências da 
redução de emprego que decorreram da pandemia da Covid-19. 

Acrescenta-se que essas empresas se preocupam apenas 
com o número de pessoas que entram na plataforma, os quais atuam 
como se a jornada de trabalho fosse infinita. Além disso, as empre-
sas criam algumas espécies de punições para aqueles que não atuam 
com frequência na plataforma, podendo demitir, tirar da lista de con-
trole sem que haja informação ou prévia justificativa. Desse modo, sur-
gem diversos aplicativos que influenciam para que ocorra essa forma 
de trabalho. 
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3.1 A pandemia e os seus efeitos no trabalho 

Uma pesquisa realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) mostrou que no país existe cerca de 1,4 milhão de 
pessoas que trabalham por meio de aplicativos de transporte ou mer-
cadoria. Segundo Signes, é necessário destacar que a uberização não 
ocorre apenas em aplicativos on-line, podendo ocorrer em estabeleci-
mentos físicos. 

Frisa-se o aumento de trabalhadores sob demanda durante a 
pandemia ocasionada pelo novo coronavírus SAR-S-CoV-2. Segun-
do o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença que apresenta 
um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 
respiratórios graves que podem ocasionar a morte do paciente. Ade-
mais, é uma doença contagiosa e espalhou-se de forma rápida, tor-
nando-se necessário o isolamento social para evitar aglomerações 
(Recomendação nº 036/2020 do Conselho Nacional de Saúde). 

Segundo Wilder-Smith (2020), o globo adotou a “quarentena” e 
a economia passou a ser discutida em diversos fatores, como conse-
quência do isolamento, bem como a paralisação de atividades. Acar-
retou um grande problema para os trabalhadores, podendo citar como 
exemplo o aumento de demissões, afastamentos sem remuneração e 
inviabilização de trabalhos autônomos e entre os trabalhadores mais 
afetados estão os informais.  

Os trabalhadores uberizados tiveram um grande aumento de 
demanda para permanecerem nas ruas, facilitando o isolamento so-
cial. O Decreto nº 10.282/2020 regulamentou as atividades que po-
deriam continuar em funcionamento durante o isolamento social, pre-
vendo serviços de entrega de produtos de saúde, higiene, limpeza, 
alimentos e bebidas. Assim, o texto incluiu empresas uberizadas como 
IFood, Rappi e Uber Eats. Essa alternativa possibilitou que diversos 
estabelecimentos fizessem essas entregas por meio de plataformas, 
contribuindo para a ampliação de atuação dos aplicativos. Desse 
modo, houve um aumento exorbitante de trabalhadores uberizados 
circulando nas cidades em motos ou bicicletas. 

Com a pandemia da Covid-19, a necessidade de manter o iso-
lamento social e o aumento de trabalhadores ociosos, desemprega-
dos e informais, segundo a Agência Brasil (2020) pode-se destacar 
dois pontos essenciais;
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1) Diversos empregos adotaram o home office, fazendo surgir 
um aumento natural das entregas em domicílio.

2) Várias empresas adotaram as vendas on-line, bem como 
os serviços de entregas, sendo está uma ferramenta necessária para 
manter a atividade econômica. 

Observa-se que o serviço de entrega surgiu como uma ne-
cessidade de manter as empresas em pleno funcionamento mesmo 
com as políticas de isolamento social. Contudo, esse tipo de atividade 
econômica colocou diversos trabalhadores em riscos e contraírem a 
contaminação pelo Covid-19. Os riscos podem decorrer da exposição 
do trabalho e a ausência de políticas públicas eficazes para a proteção 
desses indivíduos. 

Sabe-se que esses trabalhadores uberizados atuam em cons-
tante contato com muitas pessoas. A proximidade e o contato com 
os clientes aumentam a possibilidade de contágio com o vírus e se 
agrava diante da falta de equipamentos de proteção individual (EPI). 

O segundo risco decorre da precariedade da nomeação do tra-
balhador uberizado, pois a falta de normas de proteção caracteriza es-
ses indivíduos como autônomos e consequentemente, não possuem 
direitos por força da seguridade social, nem benefícios previdenciários 
e tampouco a garantia de estabilidade. Sobre esse aspecto, segundo 
Abílio et al (2020), 57,7% dos trabalhadores de aplicativos não rece-
beram nenhum apoio das empresas.

Por fim, denota-se que o trabalho desses indivíduos é extre-
mamente exaustivo, fazendo com que tenham uma jornada de tra-
balho exorbitante. E a estes não são dirigidas as garantias mínimas 
que os trabalhadores essenciais fazem jus. Infelizmente, a pandemia 
fragilizou ainda mais esses trabalhadores, tornando-se uma forma de 
exploração do trabalho. 

4 ANÁLISE SOBRE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS ENTREGA-
DORES DE APLICATIVOS DIGITAIS

O direito é o resultado de uma pressão de fatos sociais que são 
tensionados sob valores que resultam em normas jurídicas e com o di-
reito do trabalho não foi diferente. Seu desenvolvimento se deu a partir 
da relação jurídica entre particulares (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 
2015, P.68). 
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Segundo Resende (2020, p.76), o direito do trabalho é um 
ramo da ciência jurídica que estuda as relações jurídicas entre os tra-
balhadores e os tomadores de seus serviços e mais precisamente, 
entre empregados e empregadores. Assim, compreende-se que esse 
ramo surgiu como uma forma de sanar a desigualdade entre patrão 
e empregado que decorria do lado econômico, estrutural e negocial. 

Ferrari, Nascimento e Martins Filho (2011, p. 57) ensinam que 
o direito do trabalho, bem como o direito ao lazer são duas premissas 
básicas e fundamentais para o ser humano que trabalha para que o 
trabalho seja um meio de vida e não de angústia. A relação empre-
gatícia é caracterizada por meio do contrato de trabalho que gera um 
vínculo de emprego, temporário ou não, desde que esteja em conso-
nância com a Consolidação das Leis do Trabalho. 

É mister falar das novas formas de trabalho que as novas 
tecnologias de informação e comunicação que a era digital trouxe, ten-
do a internet como responsável pelas relações humanas. Acrescenta-
-se que os aplicativos digitais possibilitam acesso rápido a diversas 
plataformas, fazendo com que os serviços se encontrem em constante 
crescimento. Questiona-se se é possível haver o reconhecimento do 
vínculo entre empregado e a empresa criadora do aplicativo. 

Abordar o reconhecimento do vínculo empregatício e empre-
sa de aplicativo é delicado, pois se trata de uma inovação no âmbito 
jurídico. Nesse tipo de modelo de negócio, não existe subordinação 
e habitualidade, pois a jornada de trabalho é feita conforme o tempo 
disponibilizado pelo usuário. 

Os tribunais brasileiros em um lapso temporal de 5 (cinco) anos 
abordavam a inexistência da configuração do vínculo trabalhista. No 
entanto, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) chamou 
atenção. A 11ª Turma do TRT3 reconheceu o vínculo entre um moto-
rista e a Uber reconhecendo a subordinação por meio do aplicativo por 
meio do controle de produtividade e horário. O motorista em questão 
não tinha autonomia para usar o veículo. 

Pode-se falar também sobre uma jurisprudência entre um en-
tregador e o aplicativo Rappi, o qual teve o reconhecimento do vínculo 
de emprego. O processo tem o nº 1000963-33.2019.5.02.0005, Tribu-
nal Regional do Trabalho – São Paulo e foi atuado em 05 de novembro 
de 2019. Segue jurisprudência:
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RAPPI BRASIL. SERVIÇO DE ENTREGAS. EXISTÊN-
CIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OPERADO-
RA DA PLATAFORMA E ENTREGADOR. Existe víncu-
lo empregatício entre a operadora da plataforma virtual 
Rappi e os entregadores. Há pessoalidade, haja vista 
a necessidade da realização de cadastro pessoal e in-
transferível, não podendo o trabalhador substabelecer 
a execução do serviço (entrega) a outrem. Há onerosi-
dade, porquanto a relação não se assenta na graciosi-
dade, existindo entre as partes direitos e obrigações de 
cunho pecuniário. Não-eventualidade, há fixação jurídica 
do trabalhador perante a tomadora, com continuidade na 
prestação de serviços, o qual, por sua vez, é essencial ao 
desenvolvimento da atividade econômica vendida pela 
empresa (comércio e entrega de bens). Em relação à 
subordinação, na economia 4.0, “sob demanda”, a subor-
dinação se assenta na estruturação do algoritmo (meio 
telemático reconhecido como instrumento subordinante, 
consoante art. 6º, CLT), que sujeita o trabalhador à for-
ma de execução do serviço, especificamente, no caso 
da Rappi, impondo o tempo de realização da entrega, o 
preço do serviço, a classificação do entregador, o que 
repercute na divisão dos pedidos entre os trabalhadores. 
Presentes os requisitos da relação jurídica empregatícia. 
Recurso autoral provido (TRT-SP, Processo 1000963- 
33.2019.5.02.0005. Relatora: Gessica Osorica Grecchi 
Amandio).

A decisão foi pautada na pessoalidade, onerosidade, não even-
tualidade e subordinação, ficando o vínculo empregatício definido. 

Em contrapartida, a 37º Vara do Trabalho de São Paulo, Tri-
bunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em Ação Civil Pública 
1000100-78.2019.5.02.0037, atuada em 01 fevereiro de 2019, também 
de autoria do Ministério Público do Trabalho, em face de Ifood e Rap-
pidoo desconsidera a existência do vínculo empregatício entre ambas 
para com os motoboys. A juíza do caso argumenta sobre a falta de 
vínculo de emprego em decorrência da ausência de preenchimentos 
dos requisitos inescusáveis. Resumidamente, foi argumentado que o 
trabalhador escolhe o dia que trabalha, da mesma forma que escolhe 
a quantidade e jornada realizada e pode escolher para qual aplicativo 
fará entregas (ESCOBAR, 2020, n. p.). 

A partir de uma análise jurisprudencial é notório que há enten-
dimentos diversificados quanto ao tema, tornando-o imprevisível e traz 
consigo uma insegurança jurídica. Faz-se necessária a aplicação dos 
princípios basilares do Direito do Trabalho, como o princípio da primazia 
da realidade – esse princípio define que em uma relação de emprego o 
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que mais vale é a realidade, do que o que está formalizado no contrato 
de trabalho. Assim, é necessário que o tema seja debatido e que esses 
trabalhadores ganhem mais visibilidade por meio de leis específicas. 

Quanto à atuação estatal, através de políticas públicas e legis-
lação protetiva durante o período pandêmico, foi aprovada a Lei Ordi-
nária de nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emer-
gencial e Transitória das relações jurídicas de Direito Privado durante 
a pandemia. 

Entre as medidas previstas na Lei Ordinária de nº 14.010/2020 
está a redução dos repasses que motoristas de aplicativos de trans-
porte fazem às empresas, em pelo menos 15%, garantindo a transfe-
rência desse valor ao motorista, sendo reconhecido que estes sujeitos 
possuem mais probabilidade de contaminação por Covid-19. 

Essa ajuda é ínfima comparada à necessidade que esses tra-
balhadores possuem. O trabalho que os entregadores ou motoristas 
de aplicativos exercem é essencial e devem ter esses as garantias 
mínimas, principalmente pelo risco e exposições que sofrem. 

5 CONCLUSÃO

Tornou-se premente a necessidade de discutir a relação em-
pregatícia dos trabalhadores uberizados, fazendo-se necessário que 
haja a adequação de leis existentes para proteger esses trabalhado-
res. Os trabalhadores das plataformas digitais devem ter seus direitos 
assegurados, fundamentados nos princípios e direitos fundamentais 
do trabalho, podendo se citar como exemplo a negociação coletiva. 
Em um segundo ponto, deve-se aplicar as normas internacionais de 
aplicação geral, como segurança e saúde do trabalho, seguridade so-
cial, inspeção do trabalho e criação de políticas de emprego e por fim é 
necessário criar regras para esses trabalhadores, como por exemplo, 
acesso à informação. 

Faz-se de extrema importância a regulamentação desta nova 
modalidade de emprego, diante da grande exposição que eles se su-
jeitaram e sujeitam no decorrer do período pandêmico e para que o 
empregado não fique à mercê das arbitrariedades dos empregadores, 
preservando os direitos trabalhistas e cumprindo o princípio da hipos-
suficiência que prevê que o trabalhador é sempre a parte mais frágil 
do contrato.
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É hodierno que a pandemia do novo coronavírus demonstrou 
que os aplicativos de entrega são imprescindíveis para a população 
brasileira. Durante a pesquisa, tornou-se inquestionável a vulnerabili-
dade desses profissionais. Assim, surge a necessidade da elaboração 
de políticas públicas para está categoria, bem como políticas internas 
nessas empresas de delivery.

É necessário a identificação do vínculo empregatício, pois 
mesmo com toda a divergência jurisprudencial é necessário que haja 
a aplicação do reconhecimento da relação de emprego, uma vez que, 
na maioria dos casos, há a presença dos requisitos mínimos, como: 
subordinação, pessoa física, pessoalidade e não eventualidade, que 
estão previstos no artigo 3° da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

Também é possível delimitar as empresas de delivery como 
empregadores, com base no artigo 2° da CLT, observando que é 
empregador aquele que assume os riscos da atividade econômica, 
aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. 

Pode-se concluir que não resta dúvidas ao que concerne ao 
vínculo de emprego, com a aplicação do emprego do princípio da pri-
mazia da realidade. Observa-se também o princípio da hipossuficiên-
cia para que aqueles que ficam na posição de empregado possam ter 
direitos assegurados, que possam ser abarcados pelos direitos de-
correntes da previdência social, como o direito a benefícios, que pos-
sam ser uma categoria já reconhecida pela previdência ou até mesmo 
criando-se uma nova categoria, assim ocorrendo o devido reconheci-
mento desta classe que foi tão importante para manter o funcionamen-
to do país quando tudo deveria estar paralisado.
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RESUMO
A partir da edição da lei nº 13.467/2017, denominada de reforma tra-
balhista, diversos dispositivos legais foram inseridos, dentre eles, os 
artigos referentes ao título II-A, da CLT, que versam sobre o dano ex-
trapatrimonial. A partir do método hipotético-dedutivo, o artigo busca 
observar a estrutura dada pela reforma trabalhista ao dano extrapa-
trimonial, traçando um paralelo perante ideais de um Estado Social, 
ao qual, concluiu-se que, com a valoração do dano extrapatrimonial 
baseada no salário do ofendido, observa-se lógica diversa do ideal de 
um Estado Social, contrariando diretamente o tratamento isonômico 
previsto na Constituição Federal Brasileira. 
Palavras-chave: Dano Extrapatrimonial; Reforma Trabalhista; Estado 
Social.

ABSTRACT
From the enactment of Law No. 13.467/2017, called labor reform, sev-
eral legal provisions were inserted, among them, the articles referring 
to title II-A, of the CLT, which deal with off-balance-sheet damage. 
From the hypothetical-deductive method, the article seeks to observe 
the structure given by the labor reform to off-balance-sheet damage, 
drawing a parallel to the ideals of a Social State, to which, it was con-
cluded that, with the valuation of off-balance-sheet damage based on 
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the salary of the offended, there is a different logic from the ideal of a 
Social State, directly contradicting the equal treatment provided for in 
the Brazilian Federal Constitution.
Keywords: Off-asset damage; Labor reform; Social State.

1. Considerações Iniciais

A Carta Magna brasileira de 1988, em seu artigo 5º, trata como 
um direito fundamental o direito em se pleitear indenização em razão 
de danos extrapatrimoniais, prevendo, em seu caput, que todos são 
iguais perante a lei, sem qualquer distinção. 

Habitualmente, dentro da seara trabalhista, a possibilidade de 
se ajuizar ação indenizatória para fins de pleito por danos morais pas-
sou por uma alteração significativa com a Emenda Constitucional nº 
45, passando definitivamente para a Justiça do Trabalho a compe-
tência de julgar matérias atinentes a danos morais nas relações de 
emprego. 

Recentemente, com a edição da Lei nº 13.467/2017, popular-
mente chamada de Reforma Trabalhista, houve a inserção dos artigos 
223-A a 223-G, que traçam contornos ao dano moral dentro da com-
petência trabalhista, inclusive, quanto a fixação da indenização, que 
parte de dois critérios, um subjetivo e outro objetivo, respectivamente: 
natureza do dano e base de cálculo baseada no último salário perce-
bido pelo ofendido. 

A alteração legislativa em questão, vez nova, coloca em xeque 
os valores do Estado Social, dessa vez, dentro dos direitos fundamen-
tais de empregadores e trabalhadores, em que se coloca o salário per-
cebido como requisito objetivo na tarifação do dano moral, indicando 
que a distinção não se baseia apenas no dano sofrido, mas também no 
salário percebido, assim, incitando nas entrelinhas legislativas a ques-
tão que move o problema enfrentado neste capítulo: a indenização por 
danos morais de um trabalhador pode ser baseada em seu salário?

Para enfrentar o questionamento, o estudo do tema se dará 
pelo método hipotético-dedutivo, em que se analisará as bases legis-
lativas, doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema, como forma de 
compreender a distinção por salário do dano sofrido pelo ofendido.  

Assim, a primeira subseção será dedicada a conceituação do 
dano extrapatrimonial e qual é a sua base constitucional. Já na segun-
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da subseção, será tratado o dano moral dentro da seara trabalhista, 
com principal enfoque na alteração realizada pela Lei 13.467/2017. 
Por fim, na última subseção, será tratada a (in)constitucionalidade do 
aludido diploma quanto a tarifação dos danos morais, observando qual 
o estado atual de arguições de inconstitucionalidade, se existentes. 

2. O Conceito de Dano Extrapatrimonial Presente na Lei 13.467/2017.

A Lei nº 13.467/2017 realizou sensível alteração no que tange 
aos contornos de pleitos de danos extrapatrimoniais em relações tra-
balhistas, inserindo na CLT os artigos 223-A a 223-G, os quais, num 
primeiro momento, busca-se conceituar o dano extrapatrimonial. 

Precipuamente, salienta-se que o dano extrapatrimonial ante-
riormente a edição da Lei nº 13.467/2017 era regulada pela legislação 
comum, tendo o legislador optado por tratar de forma específica e ex-
clusiva à matéria de dano extrapatrimonial dentro da legislação traba-
lhista (BRITO FILHO e PEREIRA, 2020, p. 43).

O dano de natureza extrapatrimonial é definido pelo artigo 223-
B, da CLT, sendo compreendido pela “ação ou omissão que ofenda a 
esfera moral ou existência da pessoa física ou jurídica, as quais são 
titulares exclusivas do direito à reparação” (BRASIL, 1943). Como ob-
servado, em que pese seja inerente pensar-se num ofendido trabalha-
dor, a legislação deixa claro em seu conteúdo que dentro das relações 
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), qualquer uma 
das partes da relação é parte legítima para pleitear indenizações por 
danos extrapatrimoniais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusi-
ve, sendo considerado o responsável pelos danos extrapatrimoniais, 
segundo artigo 223-E, aqueles que tenham colaborado para a ofensa 
dos bens jurídicos tutelados, seja por ação ou por omissão, sejam pes-
soas jurídicas ou físicas. 

Consoante o artigo 223-C, da CLT, “a honra, a imagem, a intimi-
dade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer 
e a integridade física são bens juridicamente tutelados à pessoa física” 
(BRASIL, 1943), ao passo que no artigo 223-D, “a imagem, a marca, o 
nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens 
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica” (BRASIL, 1943).

Logo, como observado, o dano extrapatrimonial, além de poder 
ser pretendido tanto por empregador quanto por empregado, seja pes-
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soa jurídica ou física, engloba dois possíveis danos: os danos morais 
e os danos existenciais, seguindo a lógica já preconizada na súmula 
227, do Supremo Tribunal de Justiça, que já prevê que a pessoa jurídi-
ca também pode sofrer dano moral. (BRASIL, 1999)

Originalmente, a construção do dano existencial dentro do âm-
bito da justiça do trabalho se deu pela análise de uma conduta patro-
nal, ou seja, do empregador com o seu empregado, em que se im-
possibilitaria o empregado de se relacionar ou viver em sociedade, 
inclusive no âmbito familiar, assim, obstaculizando seus projetos de 
vida (ALVARENGA e BOUCINHAS FILHO, 2013, p. 243).

Não explica o título II-A, da CLT, o que, de fato, se entende por 
dano existencial, tendo em vista que o próprio empregador também é 
parte legítima para reclamar sobre tal direito, o que, por si só, levanta-
-se duas hipóteses. A primeira é que houve uma falha na técnica legis-
lativa, eis que o dano existencial se trata de modalidade relacionada 
“à vivência humana e suas múltiplas projeções relacionais” (SOUZA 
JÚNIOR et al, 2018, p. 87 e 88). Por outro lado, possível que dano 
existencial se afaste do conceito originalmente construído, o que daria 
guarida a pretensão do empregador enquanto pessoa jurídica. 

Além do dano existencial, compõe o dano extrapatrimonial o 
dano moral. O direito à indenização por danos morais está previsto na 
Constituição Federal dentro do artigo 5º, sendo tratados como inviolá-
veis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”, 
prevendo tanto o inciso V, tanto o inciso X, do artigo 5º da Constituição 
Federal a possibilidade de se reclamar por danos morais. 

O dano moral distingue-se dos danos patrimoniais, estando de 
um lado o prejuízo econômico de uma ação ou omissão e, de outro 
lado, o sofrimento moral ocasionado (MONTEIRO FILHO e ZANETTA, 
2015, p. 187). Ocorre que muitas vezes o dano moral e o dano patri-
monial estão atrelados uns aos outros, assim, não se obstando que se 
peça indenização pelo dano patrimonial, porém, o termo “dano moral” 
deve ser reservado para as situações as quais não se implica o efeito 
na esfera patrimonial (MONTEIRO FILHO e ZANETTA, 2015, p. 188), 
assim, sendo necessário destacar as influências patrimoniais das sen-
sações interiores, espirituais e morais (RIZZARDO, 2013, p. 488).

Em que pese a complexidade de se trazer um conceito acerca 
da expressão “dano moral”, compreende-se dano moral, objetivamen-
te, como sendo a lesão ao patrimônio psíquico, ao ideal da pessoa, à 
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sua dignidade, se traduzindo nos direitos da personalidade, seja física 
ou jurídica (VENOSA, 2013, p. 313).

Logo, o contorno dado ao dano extrapatrimonial, face aos da-
nos morais e danos existenciais está presente dentro do rol exemplifi-
cativo exposto tanto no artigo 223-C, quanto no artigo 223-D, da CLT.

Em concernência ao tema, prevê o artigo 223-F, da CLT, a pos-
sibilidade de se pedir cumulativamente danos materiais com danos 
extrapatrimoniais decorrentes de um mesmo ato lesivo.

Finalizada a análise dos artigos 223-A ao 223-F, passar-se-á 
a analisar o artigo 223-G, dando principal enfoque aos parâmetros 
estabelecidos pela legislação. 

3. O Artigo 223-G, da CLT e os Parâmetros Estabelecidos em Con-
denações por Danos Extrapatrimoniais.  

A lei nº 13.467/2017, ao inserir na CLT um título dedicado ao 
dano extrapatrimonial, também traçou parâmetros para apreciação 
judicial da indenização ao dano pretendido, assim como parâmetros 
para a valoração do dano. 

Nos incisos I a XII, do artigo 223-G, da CLT, são definidos 
parâmetros básicos a serem considerados pelo juízo quando julgar 
a matéria sobre dano extrapatrimonial. Em verdade, os parâmetros 
elencados já eram sopesados pelos magistrados nos julgamentos, 
tratando esta listagem de um rol exemplificativo, não sendo exaustivo 
aos parâmetros de possibilidade do judiciário analisar em processos 
que versarem sobre danos extrapatrimoniais. 

Em prosseguimento, estão presentes os parágrafos 1º e 2º, do 
artigo 223-G, da CLT, que traz a seguinte redação: 

§ 1o  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a inde-
nização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos 
seguintes parâmetros, vedada a acumulação:                   
I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário 
contratual do ofendido;
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último 
salário contratual do ofendido;                   
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último 
salário contratual do ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes 
o último salário contratual do ofendido.  
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§ 2o  Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização 
será fixada com observância dos mesmos parâmetros 
estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao 
salário contratual do ofensor. (BRASIL, 1943).         

Como observado, existe um interesse no legislador em reforçar 
critérios objetivos para a condenação dos ofensores em danos extra-
patrimoniais. Inicia na menção em rol dos parâmetros que o judiciário 
deve seguir na análise do pedido quanto a danos extrapatrimoniais, 
prosseguindo na fixação de parâmetros para essa condenação quanto 
ao valor, indicando dois requisitos diferentes, um primeiro requisito 
subjetivo, que analisa a natureza da ofensa, e um segundo critério 
objetivo, ou seja, a base de cálculo tendo como referência o último 
salário contratual do ofendido. 

Isso quer dizer que se houver um mesmo dano a dois trabalha-
dores e os dois receberem salários diferentes, as indenizações defe-
ridas por danos morais, se seguida a lógica legislativa, terão valores 
indenizatórios diferentes, ou seja, o que caracteriza o valor do dano 
não é apenas a extensão do dano, mas também o valor do salário dos 
trabalhadores. 

Tal situação continua com a redação do parágrafo 2º do refe-
rido artigo, em que o salário do ofensor também é tido como critério 
para o cálculo de indenização em prol de pessoa jurídica, ou seja, 
trabalhando com os termos de trabalhador e empregador, caso dois 
trabalhadores sejam condenados a indenizar seu empregador por da-
nos extrapatrimoniais por um mesmo ato lesivo e receberem salários 
diferentes, a rigor, pagariam indenizações distintas, sendo que o re-
cebedor de maior salário seria responsável pelo pagamento de uma 
maior indenização. 

A tarifação dos danos morais já foi discutida judicialmente em 
outra oportunidade, como, por exemplo, em questões relacionadas ao 
extravio de bagagem em relações de consumo em transporte aéreo in-
ternacional de passageiros devem ser resolvidas pelas regras estabe-
lecidas em convenções internacionais que tratam sobre essa matéria, 
cujas convenções, como exemplo, firmam valores limites para indeniza-
ções por extravio de bagagens. Ocorre que a Suprema Corte legitimou 
a aplicação das convenções internacionais exclusivamente sobre temas 
como dano material e prescrição, não adentrando sobre as questões 
relacionadas ao dano moral (SOUZA JÚNIOR et al, 2018, p. 96).
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Em verdade, observando a situação tanto pela ótica da pessoa 
física quanto da pessoa jurídica, seja empregador ou trabalhador, ofen-
sor ou ofendido, resta evidente que tratar situações análogas em que se 
julgam danos extrapatrimoniais baseando a condenação no salário do 
ofensor/ofendido fere diretamente ao postulado da isonomia, afastando 
o ideal de dignidade da pessoa humana de sua efetivação dentro das 
relações regidas pela CLT (SOUZA JÚNIOR et al, 2018, p. 96).

Desde a edição da lei nº 13.467/2017, muito se discute sobre a 
constitucionalidade do artigo 223-G, da CLT, tendo tratado a ANAMA-
TRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
em sua 2ª Jornada de Direito Material e Processual, essa temática, 
emitindo o seguinte enunciado: 

ENUNCIADO Nº 18: DANO EXTRAPATRIMONIAL: EX-
CLUSIVIDADE DE CRITÉRIOS. APLICAÇÃO EXCLU-
SIVA DOS NOVOS DISPOSITIVOS DO TÍTULO II-A DA 
CLT À REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 
DECORRENTES DAS RELAÇÕES DE TRABALHO: IN-
CONSTITUCIONALIDADE. A esfera moral das pessoas 
humanas é conteúdo do valor dignidade humana (art. 1º, 
III, da CRFB/88) e, como tal, não pode sofrer restrição à 
reparação ampla e integral quando violada, sendo dever 
do estado a respectiva tutela na ocorrência de ilicitudes 
causadoras de danos extrapatrimoniais nas relações la-
borais. Devem ser aplicadas todas as normas existentes 
no ordenamento jurídico que possam imprimir, no caso 
concreto, a máxima efetividade constitucional ao princí-
pio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, V e X, da 
CRFB/88). A interpretação literal do art. 223-A da CLT re-
sultaria em tratamento discriminatório injusto às pessoas 
inseridas na relação laboral, com inconstitucionalidade 
por ofensa aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e incisos V e 
X e 7º, caput, todas da Constituição Federal. (Enunciado 
Aglutinado nº 5 da Comissão 2) (ANAMATRA, 2017).

Acerca do enunciado, tece-se apenas comentário que a in-
constitucionalidade do tema atingiria todo o grupo de atingidos, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, empregadores e empregados, a depen-
der de quem é o ofensor e quem é o ofendido dentro do caso concreto. 

No mesmo sentido do referido enunciado, diversas tem sido 
as decisões declarando a inconstitucionalidade do artigo 223-G, da 
CLT, como observado em decisão prolatada pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região nos autos de Incidente De Arguição de In-
constitucionalidade n.º 0000514-08.2020.5.08.0000, no qual se deu 
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o controle de difuso de constitucionalidade no sentido de declarar a 
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, incisos I a IV, do artigo 
223-G, da CLT, face a violação observada pelo tribunal aos princípios 
da dignidade da pessoa humana e isonomia, assim como ofensas aos 
incisos V e X da Constituição Federal (BRASIL, 2020).

Atualmente seguem em trâmite quatro Ações Diretas de In-
constitucionalidade versando sobre o tema: ADI 5870, movida pela 
ANAMATRA; ADI 6069, movida pelo Conselho Federal da OAB; ADI 
6050, movida pela ANAMATRA e ADI 6082, movida pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores – CNTI, cujas ações aguardam julga-
mento. 

Finalizando a análise do dano extrapatrimonial presente no tí-
tulo II-A, da CLT, o §3º, do artigo 223-G indica que no caso de reinci-
dência entre partes idênticas, o juízo deverá elevar ao dobro o valor 
da indenização, novamente, baseado nos critérios já indicados nos 
parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo. 

Como observado, diversos são os pleitos de inconstituciona-
lidade referente ao tema de danos extrapatrimoniais, como foco es-
pecial ao artigo 223-G, da CLT, em geral, com foco na dignidade da 
pessoa humana e isonomia, previstas na Constituição Federal.

Além da ótica da constitucionalidade, merece atenção o §1º, 
do artigo 223-G, da CLT face aos ideais de um Estado Social. A ini-
ciativa de parametrização exclusivamente trata além de uma tentativa 
de eliminar exageros nas condenações em indenizações por danos 
morais também parte para uma contramão a efetivação dos direitos 
sociais, o que será abordado na próxima subseção. 

4. A Tarifação Dos Danos Extrapatrimoniais e o Estado Social

O modelo do Estado Social é proveniente do início do século 
XX, momento em que há um abandono ao liberalismo pela alteração 
da estrutura econômica previamente formulada, buscando uma que-
bra de paradigmas liberais mediante o alargamento de direitos a popu-
lação (MORAES, 2014, p. 275). Com isso houve uma transição entre 
o Estado Social para o Estado Liberal Social, em que se tem neste 
Estado Social a finalidade de defesa da igualdade e da liberdade, bus-
cando o bem-estar do indivíduo em seu meio ambiente (COPELLI e 
MORAIS, 2020, p. 5).
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Neste momento do Estado Social, a responsabilidade do Es-
tado, que até então era figurante no Estado Liberal, passa a ser uma 
atuação protagonista, uma vez que passa a ser o Estado um credor 
dos indivíduos, passando a ser responsável pelas prestações direcio-
nadas aos cidadãos, de modo a promover o seu bem-estar e efetivar 
os seus direitos, ao que se executa através de políticas públicas (CO-
PELLI e MORAIS, 2020, p. 5).

Desse emaranhado, observa-se que o dever principal do Es-
tado dentro do modelo do Estado Social passa a ser promover os in-
teresses dos cidadãos em busca de seu bem-estar, não bastando, 
intimamente ligada a ideia do Estado Social está a democracia, que, 
em síntese apertada, é a conciliação de classes, sendo considerado 
caminho indispensável para a consecução dos fins sociais (BONAVI-
DES, 2007, p. 175). 

Com esse sentido, só é possível acreditar em um Estado So-
cial em suas plenas faculdades se o foco Estatal estiver visando o 
bem-estar da coletividade. Nesse excerto, não se busca identificar se 
o modelo de Estado Social é o adequado a se seguir, nem ao menos 
busca-se identificar se o Estado Social é uma superação ao Estado 
Liberal ou apenas um período da história diverso. O que se procura 
identificar é que, dentro de um Estado Social, o Estado deve atuar de 
formar a dirimir desigualdades, sejam financeiras, políticas ou de tra-
tamento, assim, perseguindo a já exposta isonomia. 

Ocorre que, se observado o contexto legislativo do parágrafo 
1º, do artigo 223-G da CLT, o que o legislador trouxe para as relações 
trabalhistas é um ataque aos ideais do Estado Social, eis que coloca 
à frente da sistemática do tratamento isonômico o tratamento desigual 
aos danos extrapatrimoniais na seara trabalhista.

Adentra-se, nesse momento, numa área turva em que se dis-
cute a constitucionalidade de uma lei que identifica como padrão ob-
jetivo o salário percebido pelo trabalhador. Exemplificando, a morali-
dade de um empregado depende diretamente do seu salário, ou seja, 
se um mesmo evento danoso atingir dois trabalhadores a indenização 
por danos extrapatrimoniais será maior, em tese, ao trabalhador que 
recebe o maior salário.

Pela ótica da legislação, o que impacta são os dois critérios 
básicos, gravidade do dano e salário do ofendido. De igual forma de-
monstra-se o sentido oposto, em se basear um dano moral à pes-
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soa jurídica, aqui considerada empregadora, no salário do ofensor, ou 
seja, do trabalhador que ofende de forma extrapatrimonial o patronato. 
Fere-se também o princípio da proporcionalidade: 

Registre-se, também, que o critério utilizado pelo legis-
lador trabalhista (salário contratual do ofendido) revela-
-se, em si, desarrazoado e injusto. Se dois trabalhadores 
exercem as mesmas funções, ganham o mesmo salário 
e ambos ficam tetraplégicos no mesmo fatídico aciden-
te de trabalho, sendo um deles publicamente assumido 
sedentário e outro publicamente reconhecido esportista 
amador, certamente, por razões óbvias, haverá extensão 
diferenciada de danos extrapatrocimoniais, sendo que o 
exclusivo critério salarial para ambos não atenderá com 
justiça a situação concreta de cada qual. Logo, o preceito 
celetista em foco também é inconstitucional sob o prisma 
do princípio da proporcionalidade (CF, art. 5º, inciso LIV) 
(SOUZA JÚNIOR et al, 2018, p. 96).

Seguindo na perspectiva da busca pelo bem-estar social, quan-
to a atuação do Direito, em especial, na seara trabalhista, ele passa a 
atuar em todas as relações existentes entre empregador e empregado 
(MORAES, 2014, p. 276), o que faz crer que há uma discrepância en-
tre a legislação analisada e o modelo do Estado Social. 

Nesse sentido, observa-se um Estado Social em Xeque dentro 
de suas próprias estruturas. O Estado Social que estava previsto a 
adentrar dentro das fábricas e tutelar os direitos sociais dos emprega-
dos, passou a delimitar critérios objetivos para danos extrapatrimoniais 
diante de um processo legislativo para aprovação da Lei 13.467/2017. 

Observa-se que há um processo de reestruturação de alicerces 
do Estado Social a partir da restauração da economicidade de um Es-
tado Liberal, o que põe em xeque diretamente os ideais privilegiados 
no Estado Social, muito em decorrência da estrutura técnico-econômi-
ca do capitalismo, que requer uma previsibilidade de consequências e 
uma calculabilidade de probabilidades “que só um direito logicamente 
formalizado e uma atividade estadual a cargo de uma aperfeiçoada 
máquina burocrática podem oferecer” (MOREIRA, 1978, p. 100).

Diante do artigo 223-G, §1º, da CLT, observa-se que se insti-
tucionalizou dentro do processo legislativo a procura por previsibili-
dade e calculabilidade da indenização por danos morais e, diante do 
contexto econômico e sociopolítico presente no Estado Brasileiro, as 
discussões e rediscussões tendem a ocorrer com frequência. 
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5. Considerações Finais

A Lei nº 13.467/2017 trouxe diversas alterações para a CLT, 
dentre elas, inseriu o título II-A, que trata exclusivamente dos danos 
extrapatrimoniais. Os danos extrapatrimoniais, que englobam os da-
nos morais e existenciais, podem ter como ofensores e ofendidos tan-
to empregadores, quanto empregados, sejam pessoas jurídicas ou 
físicas.

O artigo 223-G, da CLT, em seu parágrafo 1º, inseriu parâme-
tros para a condenação do ofensor em indenização por danos extra-
patrimoniais, dividindo-se em dois critérios, um primeiro que leva em 
consideração a gravidade da lesão, se dividindo em leve, média, grave 
e gravíssima, e outro critério levando em consideração a base de cál-
culo do dano, que leva como base de cálculo o último salário contra-
tual do ofendido. 

O referido artigo trata com parâmetros econômicos lógicos o 
cálculo das indenizações, porém, ao criar uma espécie de segurança 
quanto a dosimetria do quantum indenizatório, também trouxe uma 
situação adversa, que é valorar a honra e moral do ofendido baseadas 
em seu salário, ou seja, em sua receita, assim, quem tem a maior re-
ceita tem o direito de receber indenização por danos extrapatrimoniais 
em valor maior. 

A discussão acerca do parágrafo 1º, do artigo 223-G, da CLT, 
passa por discussão no Supremo Tribunal Federal acerca de sua 
constitucionalidade, porém, outra análise se faz pertinente sobre a 
temática, que é a análise do tratamento distinto a trabalhadores em 
decorrência de seus salários face aos ideais de um Estado Social. 

Como exposto, o Estado Social tem como finalidade a defesa 
da igualdade e da liberdade, visando o bem-estar tanto da coletividade 
como um todo, assim como o indivíduo como unidade. Observa-se 
que a legislação vigente se sobrepõe a tal finalidade, trazendo à tona 
ideais de um sistema liberal capitalista, cuja estrutura técnico-econô-
mica do capitalismo é baseada na previsibilidade e na calculabilidade 
de riscos. 

Sendo assim, não apenas objetivou o §1º, do artigo 223-G, da 
CLT uma tentativa de controlar a dosimetria das indenizações, como 
também serviu para instituição de um vetor de uma lógica liberal. Não 
se tem interesse em indicar qual modelo de Estado é o melhor ou mais 
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eficiente, porém, observa-se que a tratativa legislativa atuou em con-
trariedade com o Estado Social, afrontando seus ideias e finalidades, 
pondo em fragilidade os alicerces estruturais dos direitos e garantias 
previstas na Constituição Federal Brasileira. 
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RESUMO
O presente artigo propõe a discussão sobre o trabalho dos colabora-
dores de aplicativos, com foco nos entregadores de comida, no con-
texto das transformações nas relações trabalhistas e dos avanços 
tecnológicos sob a égide neoliberal. Trata-se de um debate que expli-
cita, também, a expansão da precarização ilustrada pelo crescimento 
do trabalho informal, fartamente exposto no cenário da pandemia do 
COVID-19. Diante disso, a reflexão terá como fundamento o levanta-
mento bibliográfico e documental, que forneceram subsídios teóricos 
para o debate sobre como o sistema capitalista tem se reinventado 

1 Artigo publicado originalmente pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para 
a X Jornada Internacional de Políticas Públicas.
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com vistas a sua manutenção através da exploração e dominação da 
classe trabalhadora.
Palavras-chave: trabalho; precarização; neoliberalismo.

ABSTRACT
The article discusses the work of app delivery workers’ labor, focus-
ing on food deliverers, in the context of transformations in labor re-
lationships and technological advances under the neoliberal aegis. 
This debate also explains the expansion of precariousness illustrated 
by the growth of informal work, abundantly exposed in the COVID-19 
pandemic scenario. Therefore, bibliographic and documentary survey 
based this reflection, which provided theoretical support for the debate 
on how capitalism reinvented itself regarding its maintenance through 
the exploitation and domination of the working class. 
Keywords: labor; precariousness; neoliberalism.  

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe uma discussão sobre o trabalho e como 
seu sentido tem se alterado no decorrer do tempo, por meio dos avanços 
tecnológicos, com o intuito de reatualizar o acúmulo capitalista de rique-
zas através da exploração e extração da mais-valia do trabalhador. 

Na década de 1970, com a crise do Estado Social e o início da 
Terceira Revolução Industrial, tivemos uma reconfiguração do capita-
lismo e um salto gigantesco do conhecimento tecnológico, que amplia 
sua influência na vida cotidiana. Os teóricos neoliberais passam a cul-
par os grandes tentáculos do Estado, os investimentos em políticas 
públicas e os vastos direitos sociais pela queda das taxas de lucro do 
capital, induzindo a estratégias, nas quais se destaca a reestruturação 
produtiva “cuja característica central é a geração de um desemprego 
crônico e estrutural“ (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p.124), para su-
perar a crise. 

Esse desemprego, segundo Behring e Boschetti (2016), se faz 
necessário tanto porque desorganiza as lutas da classe trabalhadora, 
visto que, na lógica neoliberal ascendente, esses trabalhadores pos-
suem excessivos direitos sociais e privilégios, como porque estimula 
o crescimento do exército industrial de reserva. Isso faz com que se 
tenha uma força de trabalho disponível que se submeterá a qualquer 
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trabalho por um preço abaixo do que vale suas credenciais. Por isso, 
não por acaso, a retomada do crescimento das taxas de lucro se des-
vincula da plena geração de emprego. 

Nessa nova lógica, as relações de trabalho são flexibilizadas e 
os direitos trabalhistas reduzidos, favorecendo a extração de mais-va-
lia pela classe burguesa. Somado a isso, temos uma corrida tecnoló-
gica mundial para potencializar a produtividade do trabalho, dividindo 
os países em centro x periferia e atenuando a desigualdade social.

Diante disso, a mundialização do capital1, em conjunto com o 
avanço tecnológico, abre espaço para o desenvolvimento de aplicati-
vos de entrega de comida. Os mais famosos são sempre desenvolvi-
dos nos países centrais e disseminados, principalmente, nos países 
periféricos, que são os que mais sofrem com o desemprego crônico e 
a redução de direitos trabalhistas. Apesar de não terem vínculo empre-
gatício com essas empresas, os trabalhadores destes países acabam 
cadastrando-se para tentar suprir suas necessidades básicas e garan-
tir sua sobrevivência.

E assim conforma-se a atual fase informacional do capital, que 
se sustenta, principalmente, por meio da robótica e da globalização2, 
influenciando na atuação do sistema produtivo e dos profissionais. No 
caso dos aplicativos e dos trabalhadores vinculados a eles, só quem 
se subordinar às regras do sistema consegue se adaptar à realidade 
marcada pelo constante fluxo de informações e mudanças.

Sendo assim, para dar base a esta discussão, foram reunidos 
dados e informações de fontes secundárias através de pesquisas bi-
bliográficas, uma vez que houve a necessidade de resgatar eventos 
passados e aprofundar questões atuais para compor o artigo, que está 
estruturado em dois itens, além desta introdução e da conclusão. O 
primeiro faz uma breve recuperação sócio-histórica da categoria tra-
balho no capitalismo, caracterizando as fases comercial e industrial, 
até mergulharmos na informacional. 

No segundo item, abordaremos o constante desenvolvimento 
tecnológico, explicitado através da criação dos aplicativos de entrega, 
que atraem os prestadores de serviços a partir de uma lógica suposta-
mente empreendedora, na medida em que sugerem a falsa impressão 
para esses trabalhadores de que serão chefes de si mesmos. Entre-
1 Reestruturação produtiva do capitalismo, ocorrida no fim do século XX, baseada na 
centralização do capital e descentralização econômica.
2 Integração econômica, cultural, social e política, a nível mundial, dos países. 
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tanto, não possuem salário fixo, jornada de trabalho exata, tampouco 
proteção social trabalhista, e ainda sim são obrigados a aceitarem es-
sas condições para garantirem a renda mensal. 

Portanto, discutiremos como as atuais transformações capita-
listas influenciam no bem-estar e nos direitos sociais dos trabalhado-
res, para que possamos refletir e problematizar ideologias dissemina-
das com o intuito de desarticular a classe trabalhadora e retirar seus 
direitos historicamente conquistados, além de esclarecer a importân-
cia da união e conscientização dessa classe para fortificar uma luta 
por melhores condições de vida e de trabalho. 

2 TRABALHO: UMA BREVE CONFIGURAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA

Segundo Netto e Braz (2007), o objetivo da Economia Política é 
estudar as leis que regulam a produção e a distribuição dos meios ne-
cessários para satisfazer as necessidades individuais e coletivas dos ho-
mens, e seu objeto são as relações sociais existentes que são próprias à 
atividade econômica. Para entendermos tais relações, precisamos tam-
bém compreender o trabalho, pois ele é a base da atividade econômica, 
responsável por produzir os bens que compõem a riqueza social.

Entendemos o trabalho, a partir das ideias de Netto e Braz 
(2007), como um bem inalienável do ser humano, dado que é uma 
ação transformadora de matérias naturais em produtos e realizada por 
homens e mulheres que precisam atender às suas necessidades, ten-
do como consequência o estabelecimento de relações sociais. Netto 
e Braz (2007) colocam que o trabalho se destaca por não operar com 
uma atuação imediata sobre a matéria natural, já que exige instrumen-
tos para mediar a ação entre sujeito (sociedade) e objeto (natureza). 
Além disso, não se realiza cumprindo necessidades biologicamente 
estabelecidas, e sim quando a natureza é transformada e a intenção 
previamente estabelecida pelo sujeito é objetivada. 

Outra importante característica é que ele sempre será uma ati-
vidade coletiva, contribuindo assim para o nascimento do ser social, 
que tem seu ponto de partida nas especificidades e exigências coloca-
das pelo trabalho para distingui-lo da natureza através do processo de 
humanização (NETTO; BRAZ, 2007). Portanto, o trabalho não nos aju-
da apenas a entender a atividade econômica, mas também a enxergar 
o modo de ser dos indivíduos em sociedade, desde o comunismo pri-
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mitivo – sem recursos e instrumentos avançados –, até o capitalismo 
vigente – marcado pela complexidade social e tecnológica.

Para Netto e Braz (2007), o comunismo primitivo pode ser des-
crito como a inicial forma de organização social e produtiva dos pri-
meiros grupos propriamente humanos. Nesse período, os indivíduos 
sobreviviam com a caça e a coleta de vegetais, o nomadismo impe-
rava, não havia propriedade privada e a produção era compartilhada 
entre todos. Quando a agricultura surge e esses povos conseguem 
domesticar os animais, a relação entre os humanos e a natureza se 
transforma e os instrumentos de trabalho são aperfeiçoados.

No entanto, a transformação mais importante estava no fato de 
“os resultados da ação do homem sobre a natureza permitirem uma 
produção de bens que ultrapassava as necessidades imediatas da so-
brevivência dos seus membros“ (NETTO; BRAZ, 2007, p.57), fazendo 
surgir o excedente de produção que gera, nas palavras de Netto e 
Braz (2007, p.57), uma “maior divisão na distribuição do trabalho” e a 
possibilidade de acumulação por meio da exploração do homem pelo 
homem. Quando isso se consolida, temos a ascensão do escravismo.

Nessa nova fase, o que predomina é a dominação de outros 
povos ou classes para a realização do trabalho. A sociedade, agora, 
organiza-se em dois polos: “no cume, uma minoria de proprietários 
de terras e de escravos [...] e, na base, a massa de homens que não 
tem sequer o direito de dispor da própria vida. “ (NETTO; BRAZ, 2007, 
p.66). Sendo assim, o proprietário de escravos extrai destes o produto 
excedente, que se torna uma mercadoria, o comércio se desenvolve 
e o dinheiro aparece (NETTO; BRAZ, 2007). Porém, com a queda 
do Império Romano por conta das “invasões bárbaras”, o escravismo 
também se desintegra.

Eis que emerge, então, o feudalismo. Aqui, os feudos – “unida-
des econômico-sociais” – pertencem aos nobres, mas tendo uma parte 
ocupada pelos servos mediante o pagamento de tributos e prestações 
de serviços (NETTO; BRAZ, 2007). Essa sociedade estamental divi-
dia-se entre nobres, servos, e o clero – Igreja Católica –, que detinha 
grande influência social e grandes extensões de terra. Dessa forma, 
o excedente econômico era retirado dos servos e o trabalho era con-
siderado uma obrigação destinada a esses camponeses, visto que a 
ideologia disseminada pela Igreja dizia que cada estamento tinha sua 
função: os nobres guerreavam, o clero orava e os servos trabalhavam. 
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Quando os feudos começam a se tornar insuficientes para a 
produção devido à explosão demográfica dentro dessas unidades – o 
que fez o excedente populacional ser expulso por conta da limitação 
na produção de alimentos –, teremos o desenvolvimento do comércio 
e o estabelecimento de rotas comerciais, dando origem aos burgos e 
formando o embrião do capitalismo. Este modo de produção irá operar 
de forma diferente, porque “pela primeira vez na história registrada, 
a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade 
social de produzir riquezas” (NETTO, 2001, p.24), fundando-se, então, 
na exploração do trabalho.

Antes, o artesão intervia em todas as fases da produção da 
mercadoria e detinha a propriedade dos meios de produção, porém, 
no capitalismo, esses meios de produção são apropriados pela bur-
guesia e o artesão torna-se um trabalhador assalariado, ou seja, so-
brevive com a venda da sua força de trabalho. Podemos dizer, então, 
que o burguês lucra na medida em que consegue retirar desse traba-
lhador a mais-valia – tempo de trabalho não pago –, o que torna-se o 
objetivo principal da classe dominante em todas as fases capitalistas.

A primeira delas é a comercial, marcada pela expansão das 
atividades mercantis dos países absolutistas e pela formação de mo-
nopólios comerciais espalhados pelo mundo. Entretanto, Netto e Braz 
(2007) colocam que as condições econômicas da sociedade, que se 
tornava cada vez mais burguesa, chocavam-se com a superestrutura 
política, que continuava feudal, o que culminou na Revolução Burgue-
sa, em 1789, marcando assim a tomada do poder político pela burgue-
sia e “o desenvolvimento de novas forças produtivas” (NETTO; BRAZ, 
2007, p.75) para a perpetuação da exploração da classe trabalhadora.

Ainda no século XVIII, ocorre a Primeira Revolução Industrial 
em solo inglês, instalando a maquinofatura e aprofundando a utiliza-
ção da tecnologia como meio de trabalho. A produção era feita, majori-
tariamente, dentro das indústrias situadas nos centros urbanos, assim 
os camponeses/artesões, após serem expulsos do campo por conta 
do cercamento de terras, migram para as cidades e iniciam o trabalho 
nas fábricas visando a garantia de sua sobrevivência. Como nesse pe-
ríodo não existiam leis trabalhistas, os burgueses extraíam a mais-va-
lia a partir da extensão das jornadas de trabalho e o estabelecimento 
de salários baixos, o que Netto e Braz (2007, p.108) designam como 
produção de mais-valia “absoluta”. 
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Simultaneamente a isso, as condições de trabalho eram insa-
lubres, o que se torna pauta de reivindicação da classe trabalhadora. 
Dessa forma, Netto e Braz (2007, p.108) colocam que essa produção 
de mais-valia absoluta encontra dois limites que impedem sua perpe-
tuação: o primeiro é de natureza fisiológica, visto que “uma força de 
trabalho submetida a médio prazo a jornadas prolongadas torna-se 
débil, logo se exaure e tem sua reprodução ameaçada”; e o segundo 
é de natureza política, pois “a resistência e as lutas dos trabalhadores 
contra jornadas estendidas, protagonizadas pelo movimento operá-
rio”, forçam uma intervenção estatal para regularizar os embates entre 
capital x trabalho.

Entretanto, a burguesia encontra uma alternativa para proce-
der à extração de mais-valia: a intensificação do ritmo de trabalho. 
Procurava estratégias visando aumentar as escalas de produção e 
lucro, padronizar produtos, além de diminuir os custos de transporte e 
o tempo destinado para produzir. Dessa forma, no final do século XIX, 
após mais avanços tecnológicos advindos da Segunda Revolução In-
dustrial, surge o sistema taylorista de organização da produção, objeti-
vando a maximização produtiva através da racionalização do trabalho. 

Frederick Taylor observou a necessidade de que “se subdivi-
disse ao extremo diferentes atividades em tarefas tão simples quanto 
esboços de gestos” (PINTO, 2013, p. 26) para centralizar as funções 
de cada trabalhador, evitando assim o desperdício de tempo na pro-
dução. Cada funcionário, então, exerceria uma função específica, 
podendo ser treinados em um espaço de tempo menor, assim como 
também seriam alheios ao resultado final (PINTO, 2013). Para isso, 
é necessária a eficácia da gerência, que deve administrar e super-
visionar o ambiente de trabalho, planejar a produção e incentivar os 
funcionários a terem rendimento máximo mediante uma melhoria nos 
salários e uma redução da jornada de trabalho. 

No entanto, apesar das ideias de Taylor trazerem lucros aos 
empregadores e algumas vantagens para os empregados, elas co-
locam em evidência a mecanização dos operários, já que as funções 
únicas e os movimentos repetitivos deram a eles um aspecto roboti-
zado, expropriando seus conhecimentos e congelando suas qualifica-
ções, além de torná-los facilmente substituíveis.

No começo do século XX, como desdobramento do Taylorismo, 
estabeleceu-se o Fordismo, marcado pela produção em massa a partir 
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da padronização da produção, do incremento da esteira rolante e da 
linha de montagem. Desse modo, os trabalhadores passam a operar 
ainda em uma única função, mas agora de acordo com o tempo das 
máquinas (PINTO, 2013). Esse sistema tinha como objetivo a comer-
cialização do maior número possível de veículos da marca Ford a pre-
ços acessíveis, já que os custos de produção eram baixos. Portanto,

A ideia fundamental no sistema taylorista/fordista [...] é 
elevar a especialização das atividades de trabalho a um 
plano de limitação e simplificação tão extremo que, a par-
tir de um certo momento, o operário torna-se efetivamen-
te um “apêndice da máquina” (PINTO, 2013, p. 38).

Apesar de Henry Ford limitar o expediente e aumentar os salá-
rios dos operários por compreender que estes são possíveis consumi-
dores de seus produtos, o Fordismo acaba por desqualificar esses tra-
balhadores por conta da alta divisão do trabalho em tarefas menores. 

Assim sendo, sabemos que, para que o capitalismo possa se 
renovar e continuar retirando a mais-valia da classe trabalhadora, as 
crises dos ciclos econômicos se fazem necessárias. Com a crise do 
petróleo nos anos 1970, o sistema taylorista/fordista entra em colapso 
junto com o Estado de Bem-Estar Social, fazendo com que os países 
capitalistas precisassem achar uma saída para estabilizar a economia. 
Dessa forma, o neoliberalismo inicia sua ascensão como novo modelo 
econômico e surge, no Japão, um terceiro sistema de organização da 
produção: o Toyotismo. 

Este sistema se estabelece pelo princípio do just in time, ou 
seja, os estoques dos produtos e das matérias-primas são controla-
dos ou totalmente eliminados através da produção de acordo com a 
demanda dos consumidores (PINTO, 2013). Aqui irá se prezar pela 
qualidade no lugar da quantidade e a oferta de produtos nunca será 
maior que a demanda, evitando assim a superprodução. Além disso, 
os trabalhadores passam a realizar diversas funções, dependendo da 
necessidade da empresa. Dessa maneira, com a disseminação desse 
sistema pelo mundo, um novo regime de acumulação de capital entra 
em vigor: a “acumulação flexível”, que 

Exige que se flexibilizem as leis que regulamentam o uso 
e a alocação da força de trabalho pelas empresas. Isso 
implica em alterações na legislação trabalhista, levan-
do, principalmente nas economias periféricas, onde já 
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são escassas as estruturas de proteção social por parte 
do Estado, à redução dos direitos dos trabalhadores e 
à crise do movimento sindical, através da elevação do 
número de contratações precárias (como as temporá-
rias, por tempo parcial etc.), mudanças nas normas sa-
lariais (como vinculação dos salários ao faturamento das 
firmas), com heterogeneização entre os segmentos do 
mercado de trabalho (PINTO, 2013, p. 79). 

Isso tudo se interliga com o neoliberalismo, que prezará pela 
reatualização do poder do mercado, o que remete ao aumento da ini-
ciativa privada na produção, flexibilização do trabalho e atingirá a esfe-
ra estatal, “cujo principal atributo tem sido a renúncia a compensações 
sociais e à coletivização de direitos à totalidade da classe trabalhado-
ra, nos contratos firmados com o empresariado. “ (PINTO, 2013, p.84). 
No entanto, Rizzeto e Gurgel (2020) vão apontar que, além dessa fle-
xibilização do trabalho, teremos também a terceirização e a informa-
lidade como os outros dois elementos que irão compor a tríade de 
destruição das relações trabalhistas.

É também importante observar que, nesse período, tivemos 
um avanço tecnológico – principalmente com o surgimento da internet 
e dos primeiros computadores – como consequência da Terceira 
Revolução Industrial. As empresas, agora, focam na mundialização 
do capital, logo descentralizam a produção e reduzem o número de 
empregados, gerando um desemprego estrutural.

Como o desenvolvimento tecnológico é constante, Rizzeto e 
Gurgel (2020) colocam que podemos até falar em Quarta Revolução 
Industrial, datando do início do século XXI, que ainda está em de-
senvolvimento. Essa “Quarta Onda” é marcada, sobretudo, pela ex-
pansão do acesso à internet e pelo estabelecimento de indústrias de 
alta tecnologia que desenvolvem, dentre outras coisas, aplicativos e 
robôs. Esse avanço tecnológico gera grandes impactos na produção 
e também na classe trabalhadora, principalmente com a criação dos 
aplicativos de entrega, visto que a tríade de destruição das relações 
trabalhistas se expande para o que conhecemos – e discutiremos pos-
teriormente – como “uberização” das relações de trabalho.

Assim sendo, pudemos observar que, ao longo do tempo, a for-
ma de produzir, o trabalho e as relações sociais de produção sofreram 
várias modificações com o objetivo de elevar a produção e ampliar 
a extração de mais-valia dos trabalhadores. Com a consolidação do 
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modelo neoliberal, durante a fase informacional do capitalismo, e o 
desenvolvimento constante dos aparatos tecnológicos, essas modifi-
cações continuam em andamento, especialmente a partir do processo 
de automação – substituição de humanos por máquinas – da produ-
ção, que beneficia a burguesia porque abre brechas para a diminuição 
do valor da força de trabalho humano. 

Além disso, na década passada, a explosão de popularidade 
dos aplicativos de entrega fortaleceu as empresas de alta tecnologia 
e a economia de compartilhamento. Portanto, a discussão a ser fei-
ta, e que será aprofundada no próximo tópico, é a forma como todas 
essas mudanças que ocorrem no capitalismo – visando sua renova-
ção, o aumento dos lucros e a manutenção da burguesia como dona 
dos meios de produção – irá impactar nas condições de trabalho dos 
entregadores de comida diariamente superexplorados, principalmente 
com o desmonte dos direitos trabalhistas e o início da pandemia do 
COVID-19. 

3 A “UBERIZAÇÃO” E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS 
ENTREGADORES DE COMIDA

Sabemos que, desde a ascensão do neoliberalismo em países 
centrais, nos anos 1970, no Brasil, nos anos 1990, a tecnologia am-
pliou seu impacto no mundo do trabalho. Aplicativos de entrega, como 
Uber Eats e iFood, desenvolvidos por empresas de alta tecnologia, 
surgem para facilitar o acesso dos consumidores aos estabelecimen-
tos de comida, com preços e taxas de entrega baratas e rapidez na en-
trega do produto. A partir de sua popularização, surge uma categoria 
profissional formada por sujeitos que tornam-se, em vez de emprega-
dos das grandes empresas, colaboradores. Esses indivíduos se sub-
metem à essa condição, principalmente, por necessidade de obtenção 
ou complemento da renda familiar.

Segundo Martins (2019), essa categoria profissional não possui 
regulamentação, jornada de trabalho exata e salário fixo, ou seja, sua 
remuneração depende da quantidade de horas trabalhadas. O iFood, 
por exemplo, opera com um sistema que não deixa outra alternativa 
ao entregador a não ser aceitar qualquer chamada, já que passa a ofe-
recer menos corridas caso o colaborador comece a rejeitar muitos pe-
didos em um dia. Já o Uber Eats só oferece uma quantidade maior de 
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corridas na medida em que o trabalhador alcança uma pontuação alta 
– para mostrar credibilidade à empresa –, caso contrário a quantidade 
continuará sendo pequena, independentemente de quanto tempo ele 
passe sendo vinculado ao aplicativo. 

As empresas operam dessa forma porque sabem da presen-
ça, inerente ao capitalismo, de um exército industrial de reserva e 
“valem-se da existência desse contingente de desempregados para 
pressionar para baixo os salários [...]. Não há exemplo de economia 
capitalista sem desemprego. ” (NETTO; BRAZ, 2007, p.132). Portanto, 
é um ultimato: ou o trabalhador aceita as condições ou as empresas 
o desvinculam a qualquer momento, uma vez que existem outras mi-
lhões de pessoas que podem substituí-lo.

Toda essa conjuntura de aumento do desemprego estrutural e 
desmonte de direitos trabalhistas faz parte da agenda do neolibera-
lismo que, segundo Montaño (2002), elimina a intervenção social do 
Estado e coloca o mercado como o regulador das relações sociais e 
principal ofertador de serviços essenciais, em reposta à crise dos anos 
1970. As políticas sociais universais, típicas do Estado de Bem-Estar 
Social, são acusadas pelos neoliberais de esvaziarem os fundos públi-
cos, desestimularem a população a se inserir no mercado de trabalho 
e causarem a crise em questão. Logo, proclamam desmontes que são 
potencializados com a redução do papel do Estado na área da prote-
ção social. 

No lugar dessas políticas sociais, que visavam igualdade e jus-
tiça social, Montaño (2002) coloca que a desigualdade e a concorrên-
cia ascendem para estimularem o crescimento social. Dessa forma, 
Couto (2006) explicita que a crença liberal de que os indivíduos, sem a 
ajuda estatal, são responsáveis pelo seu desenvolvimento individual, 
é retomada e disseminada pelo neoliberalismo, o que leva a socieda-
de a entender, erroneamente, que os entregadores de comida – por, 
teoricamente, serem seus próprios chefes – são “empreendedores”. 
Com isso, o desmonte de direitos trabalhistas é facilmente aceito no 
seio social, consolidando o que Antunes (2020) chama de “uberiza-
ção” das relações de trabalho.

Essa “uberização”, em outras palavras, é a individualização e a 
precarização das relações de trabalho, com o assalariamento e a ex-
ploração cada vez mais encobertos. Martins (2019) diz que os aplicati-
vos oferecem liberdade, flexibilidade e ausência de burocracia para os 
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entregadores de comida, mas sem vínculo empregatício, o que deixa 
esses indivíduos na informalidade e sem garantias trabalhistas, como 
férias remuneradas, 13º salário e acesso à Previdência Social. 

No Brasil, em 2017, para intensificar esse processo de explora-
ção da classe trabalhadora, tivemos uma contrarreforma trabalhista que 
dizia combater o desemprego, através da flexibilização de contratação 
e demissão de funcionários e de uma ampliação do setor terciário para 
reduzir custos empresariais, o que não ocorreu após sua aprovação. 
Conforme dados do IBGE (2021), as taxas de desemprego no Brasil 
seguem altas, com um índice de 14,7% de fevereiro a abril de 2021, 
configurando um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior. 

Diante do exposto, Krein, Oliveira e Filgueiras (2018) falam que 
o que se pode perceber é uma substituição de cargos protegidos pela 
legislação trabalhista por outros temporários e desprotegidos, contri-
buindo para o crescimento da informalidade, ou seja, os contratos de 
trabalho entre empregador e empregado tornam-se extremamente frá-
geis, uma vez que o trabalhador é facilmente substituível, a proteção 
social é reduzida, as condições de trabalho junto com a qualidade do 
emprego “gerado” são péssimas e os indivíduos são cada vez mais 
obrigados a se sujeitarem às necessidades do capital por conta do de-
semprego estrutural, que atinge todas as faixas etárias da população. 

A partir disso, podemos configurar os novos modelos de con-
trato de trabalho: baseados na economia colaborativa, são vendidos 
como atraentes e ideais, prevendo um estilo de trabalho mais autôno-
mo, flexível e por demanda. As empresas que concentram o mercado 
mundial dos aplicativos exploram a mão-de-obra e não possuem qual-
quer responsabilidade ou obrigação em relação aos colaboradores. 
Como consequência, temos o estabelecimento da “uberização” das 
relações de trabalho, que intensifica a questão social já existente na 
sociedade, visto que esta é “constitutiva do desenvolvimento do capi-
talismo” (NETTO, 2001, p.45). 

Em 2020, com a pandemia do COVID-193, a crise econômica, 
política e social mundial se agrava e o setor de empregos é afetado di-
retamente. No Brasil, milhões de pessoas enfrentam dificuldades para 

3 Doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, detectado em dezembro de 
2019 na cidade de Wuhan (China); em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia e, atualmente, a vacina 
juntamente com o distanciamento social e o uso de máscara e álcool em gel são as 
medidas mais eficazes para o seu enfrentamento. 
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se inserir no mercado de trabalho, seja por falta de vagas ou receio 
de contrair o novo coronavírus (IBGE, 2021). O desemprego aumenta, 
visto que várias empresas começaram a fechar as portas devido às 
restrições impostas pela atual conjuntura, e, consequentemente, a in-
formalidade cresce também, pois, segundo Salomão (2020), o número 
de entregadores no iFood passou de 147 mil para 170 mil de fevereiro 
para março em 2020, além de outros que retornaram durante a pan-
demia depois de meses sem utilizar o aplicativo. 

Sendo assim, do ponto de vista das empresas, a pandemia 
trouxe pontos positivos, já que uma grande massa de pessoas teve 
que migrar para os aplicativos por falta de renda, gerando uma alta 
extração de mais-valia por parte da burguesia. Já do ponto de vista 
social, a pandemia complexificou ainda mais as expressões da ques-
tão social que já estavam presentes em nossa sociedade (pobreza, 
desemprego, fome, doenças etc.). 

Por conta dessa complexificação, Salomão (2020) diz que os 
entregadores de aplicativos, superexplorados e expostos ao vírus dia-
riamente, começam a reivindicar por uma remuneração mais justa, 
através do estabelecimento de uma taxa mínima por corrida maior que 
a atual, por um pagamento padronizado por quilometragem percorrida 
e pela suspensão de bloqueios realizados sem justificativa. Essas rei-
vindicações deixam claro o poder implícito que essas empresas pos-
suem, pois se apresentam como meras intermediadoras entre oferta e 
demanda, mas, na verdade, são elas que determinam as regras que 
definirão as relações trabalhistas. 

Portanto, sendo o neoliberalismo um sinônimo de aumento das 
iniciativas privadas, flexibilização das relações de trabalho e desregu-
lamentação dos direitos sociais, é importante que a classe trabalhado-
ra adquira ciência da exploração oriunda da relação capital/trabalho, 
compreenda de que modo esta lhe atinge, se organize, se fortifique e 
reaja a essa conjuntura de desmontes, para prosseguir na reivindica-
ção por benefícios e condições dignas de vida e trabalho. 

Além disso, é necessário lutar pela existência de um Estado pro-
vedor de políticas públicas e proteção social, afinal “a aplicação do di-
reito do trabalho [...] é uma questão eminentemente política, que indica 
o tipo de sociedade que se pretende construir” (KREIN; OLIVEIRA; FIL-
GUEIRAS, 2018, p.11). Com isso, o avanço ou definhamento da influên-
cia das práticas neoliberais, em conjunto com o avanço tecnológico, nos 
trabalhadores, dependerá totalmente do contexto onde são inseridas.
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4 CONCLUSÃO

O propósito desta reflexão foi discutir como as atuais transfor-
mações capitalistas impactam na vida da classe trabalhadora, prin-
cipalmente daqueles que se encontram na informalidade, a exemplo 
dos entregadores de comida. Estes configuram um conjunto de traba-
lhadores com parca proteção social, expostos a uma superexploração 
de sua força de trabalho em nome da sobrevivência, o que mostra o 
quanto o trabalho, nos moldes capitalistas, aliena e fetichiza as rela-
ções de trabalho, dificultando o enfrentamento das contrarreformas 
que seguem extinguindo políticas sociais e direitos. 

Essa situação é potencializada com a pandemia do COVID-19 
e seus impactos na vida em sociedade, na economia mundial e no 
mundo do trabalho, contribuindo para a expulsão de muitos traba-
lhadores de seus cargos e o crescimento da informalidade. Assim, 
o levantamento bibliográfico, aliado a dados estatísticos, possibilitou 
visualizar o percurso sócio-histórico do trabalho até chegar na Quar-
ta Revolução Industrial, marcada pelo modelo econômico neoliberal 
e fundamentada na ampliação do desenvolvimento tecnológico, com 
destaque para a criação de aplicativos. 

Então, alienar-se frente ao avanço do neoliberalismo como 
modo de vida é desconhecer ou compactuar com o ideal das gran-
des empresas de aplicativos, que promete ajudar, sem formar vínculos 
empregatícios, indivíduos economicamente frágeis a tomar controle 
de suas vidas sem precisar da ajuda do Estado, contribuindo assim 
para o enraizamento da meritocracia em uma sociedade onde a de-
sigualdade social é escancarada e as expressões da questão social 
são intensificadas diariamente.  Ressalta-se, por fim, a importância 
de mais estudos e problematizações sobre a conjuntura capitalista e 
seus impactos para a classe trabalhadora numa perspectiva crítica e 
de caráter educativo-organizativa.
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